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RESUMO 

 

Esta pesquisa se estabelece em uma arena marcada por diversas determinações e 

disputas de interesse, cuja questão central de investigação foi: o que as produções 

científicas brasileira revelam sobre a formação inicial a distância de professores da área 

das Ciências da Natureza? Pautado no método materialista histórico-dialético (MHD) 

almejamos explicar como se caracterizam as pesquisas sobre formação inicial a 

distância de professores da área das Ciências da Natureza no Brasil, por meio dos 

estudos sobre as lógicas formal e dialética. Esta é uma pesquisa teórica, de caráter 

bibliográfico, cujo procedimento de coleta de dados se iniciou com um estado do 

conhecimento a partir do levantamento de artigos científicos que versavam sobre a 

formação inicial a distância de professores das Ciências da Natureza, publicizadas em 

revistas com Qualis A1, A2, B1 e B2, nas áreas de Educação e Ensino. Foi construída 

uma matriz de coleta de dados, com dados gerais e específicos ao objeto de estudo. O 

corpus desta pesquisa é composto por 31 artigos científicos, publicados entre os anos de 

1996 e 2017 e sua análise foi realiza a partir do método adotado. No movimento de 

compreender a lógica de conhecimento que fundamenta a formação de professores e as 

abordagens de Ciência os artigos científicos nos pautamos nos estudos do método por 

meio das obras de Kosik (1976), Kopnin (1978), Lefebvre (1991) e Marx (2013). Para 

as especificidades da educação a distância e do uso de tecnologias na formação de 

professores nos pautamos nos estudos de Araújo (2014), Echalar; Peixoto e Carvalho 

(2015), Mandeli (2014), Malanchen (2007; 2015), Peixoto (2011; 2012). E, para 

contribuir com as análises das abordagens de Ciência, nos fundamentamos em Andery 

et al. (1999), Fataliev (1966), Haldane (2000b), Nascimento Jr. (2000) e Vázquez 

(2011). A análise das produções revelou concepções de formação de professores 

fundamentadas rem em uma lógica formal, em especial, em suas nuances reducionistas, 

dicotômicas e ahistóricas. Fato perceptível nas concepções de formação de professores 

marcadas por oscilações de uma racionalidade técnica e prática nas discussões do 
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imediato. E na abordagem de uma Ciência que dicotomiza teoria e prática e que se 

apresenta como estratégia de “inovação” para melhoria do processo de ensino-

aprendizagem das Ciências da Natureza. A recorrência de concepções formais, em sua 

contradição, explicita a ausência de uma discussão do trabalho docente enquanto 

trabalho humano – uma questão ontológica e da Ciência enquanto produção histórica e 

social da humanidade. Tais apontamentos nos impelem a relaciona o processo de 

formação de professores à forte influência que o sistema produtivo, econômico e 

político exerce sobre o sistema educacional.  

 

PALAVRAS-CHAVE: EAD; Biologia; Física; Química; Ensino superior. 
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ABSTRACT 

This research is situated in a scenario marked by several determinations and disputes of 

interest, and the central research question was: What do the Brazilian scientific 

productions reveal about the initial distance training of teachers in the area of Natural 

Sciences? Guided by historical-dialectical materialism (MHD), we aim to explain how 

the research on distance teacher training from the area of Natural Sciences in Brazil, by 

means of the formal logic and dialectical logic. This is a theoretical research of 

bibliographic nature. The data collection procedure started with a state of knowledge, 

from the collection of scientific articles that discuss the initial distance training of 

teachers from the area of Natural Sciences, published in journals evaluated as Qualis 

A1, A2, B1, and B2, in the area of Teaching and Education. A set of data collection was 

constructed with general and specific data to the object of study. The corpus of this 

research consists of 31 scientific articles published between 1996 and 2017 and the 

analysis were made from the given method. In order to understand the logic of 

knowledge that underlies the scientific articles on Science and teacher training, we refer 

to the works of Kosik (1976), Kopnin (1978), Lefebvre (1991) and Marx (2013). For the 

specificities of distance education and the use of technologies in the formation of 

teachers, we brought the studies of Araújo (2014); Echalar, Pealdoto and Carvalho 

(2015); Mandeli (2014); Malanchen (2007, 2015); and Peixoto (2011, 2012). And, to 

contribute to the analysis on Science approach, we based on Andery et al. (1999), 

Fataliev (1966), Haldane (2000b), Nascimento Jr. (2000) and Vázquez (2011). The 

analysis of the productions revealed conceptions of teacher education grounded in a 

formal logic, especially in its reductionist, dichotomic and ahistorical nuances. This is a 

perceptible fact in the conceptions of teacher formation marked by oscillations of 

technical and practical rationality in the discussions of the immediate. And in the 

approach of a Science that dichotomizes theory and practice and that presents itself as a 

strategy of “innovation” to the improvement of the teaching-learning process of the 

Natural Sciences. In its contradiction, the recurrence of formal conceptions explicit the 

absence of a discussion of teaching work as human work – an ontological and science 

issue as a historical and social production of humanity. Such notes urge us to relate the 

teacher training to the strong influence that the productive, economic and political 

system exerts on the education system. 

KEYWORDS: EAD; Biology, Physics; Chemistry; Higher Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação inicial a distância de professores das Ciências da Natureza, objeto 

desta pesquisa, se estabeleceu em uma arena marcada por diversas determinações e 

disputas de interesse. O anseio por investigar essa temática emergiu dos estudos 

realizados em uma disciplina do mestrado e do contexto histórico em que estamos 

vivendo, no qual a precarização e desvalorização da carreira docente têm ampliado o 

déficit de professores. 

Para Ristoff (2012), a formação de professores no Brasil passa por uma tríplice 

crise no que se refere a quantidade, qualidade e uma questão sistêmica.  

 

A crise de quantidade manifesta-se em todas as disciplinas da educação 

básica e em todas as regiões do país. Para registro: não há uma única 

disciplina em que o número de professores com formação específica (por 

exemplo, professor de Matemática formado em Matemática) seja igual ou 

superior à demanda. Em algumas disciplinas, a crise é especialmente grave. 

Em Física, por exemplo, o país forma cerca de 1.900 professores/ano. A 

demanda atual é de cerca de 60.000. Esta situação, idêntica à da Química, da 

Sociologia e da Filosofia, ridiculariza o projeto de futuro para o país 

(RISTOFF, 2012, p. 1). 

 

A crise na qualidade, por sua vez, pode estar associada a questões como as 

vinculadas as licenciaturas com características de bacharelado, elevado número de 

evasão dos professores formados, o regime de segregação que afasta a universidade do 

ambiente escolar, ambientes que dificultam o aprendizado. Além do fato de que, as 

próprias instituições privadas que formam mais da metade dos professores do país, 

também serem avaliadas, na maioria dos casos, como teoricamente frágeis. Ademais, o 

contexto da qualidade e quantidade se depara com a crise sistêmica do país, isso porque 

existe muita resistência aos investimentos financeiros na educação, intensificando uma 

atratividade cada vez menor da carreira docente e a diminuição do número de matrículas 

nas licenciaturas (RISTOFF, 2012). 

Considerando essa questão, Barreto e Campos (2014) indicam que no estado de 

Goiás, por exemplo, devido à necessidade de professores, houve um grande aumento da 

oferta de licenciaturas. Ao mesmo tempo, outros tantos cursos de licenciatura têm sido 

encerrados devido à baixa demanda nos processos seletivos. Isso se justifica pelo fato 

de que para a maior parte dos jovens, a entrada no ensino superior representa uma 

possibilidade de ascensão social e de realização pessoal e profissional. Todavia, a 



18 
 

 

 

precarização das condições do trabalho docente, a baixa remuneração, a exaustiva 

jornada de trabalho e a falta de prestígio social refletem na baixa procura pelos cursos 

de licenciatura, e, consequentemente, pela profissão docente. 

Em resposta ao anunciado apagão de professores foram tomadas medidas 

governamentais como o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (Parfor); o Programa institucional de bolsas de iniciação à docência (PIBID), a 

oferta de cursos rasos teoricamente, incluindo a educação a distância (EAD), 

predominantemente por instituições privadas; e o estabelecimento do piso salarial 

nacional que poderiam sinalizar o intuito de melhorar este contexto (SHIROMA; 

EVANGELISTA, 2015).  

Nesse contexto, a EAD apresenta um expressivo aumento na quantidade de 

cursos e programas experimentais, especialmente para a área de formação de 

professores da educação básica (MALANCHEN, 2015). Ao se intensificar como bem 

de consumo para sustentar o livre comércio, a EAD acarreta preocupações para a 

formação de professores, pois a Educação não é mercadoria, mas direito social. Nestas 

circunstâncias, podemos ter abalado não só sua condição como direito público, como 

também sua legislação e qualidade, na medida em que o lucro é visto como a maior 

preocupação. Dessa forma, a formação de professores se configura como um campo 

complexo que está sujeito à conjectura de mercado (FARIA; TOSCHI, 2017). 

Os estudos de Malachen (2007) apontam que a formação docente foi, portanto, 

remodelada pelo governo de acordo com a atual demanda do capital, com a ambição de 

fortalecer o mercado das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e de reduzir 

os custos ao substituir o professor pelo tutor1. 

Em vista disso, a EAD se apresenta concomitantemente como vulnerável ao 

processo de mercantilização (FARIA; TOSCHI, 2017) e como forma de democratização 

da Educação, atividade a se constituir como formação vendável em massa e como a 

possibilidade de que locais distantes dos grandes centros tenham a oportunidade de um 

curso de formação superior. Este fato nos leva a refletir sobre a formação a distância 

que tem sido oferecida aos professores, visto que ela está imbricada em políticas 

educacionais do país que não obrigatoriamente se voltam para a democratização, o 

acesso ao conhecimento e nem para a apropriação dos conhecimentos científicos 

                                                             
1 Tutor é o profissional de nível superior, que atua na área de conhecimento de sua formação, oferecendo 

suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, junto a estudantes, em instituições que 

oferecem cursos na modalidade EAD (CNE n. 001/2016). 
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necessários para o desenvolvimento humano. Pelo contrário, maior preocupação está 

voltada para os resultados quantitativos, mesmo que estes demonstrem uma qualidade 

empobrecida (CONTRERAS, 2012; ARAÚJO, 2014).  

Para conhecer o que tem sido pesquisado sobre a temática proposta e a 

delimitação do problema de pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica preliminar 

das teses e dissertações que abordam este assunto, que será apresentada nas próximas 

linhas. 

 

Revisão de literatura preliminar e delimitação do objeto de estudo 

Foi realizado um levantamento na base de pesquisas da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) sobre as produções acadêmicas que 

versavam sobre formação inicial a distância de professores da área de Ciências da 

Natureza. A pesquisa não contou com delimitação temporal e ocorreu com os seguintes 

descritores: “Ciências da Natureza”, “Química”, “Física”, “Biologia”, “formação inicial 

de professores”, “Educação a Distância” e “EAD”. Os descritores foram pesquisados 

juntos e separados com o objetivo de ter um maior alcance nessa triagem. Os trabalhos 

selecionados deviam articular a formação inicial de professores com a EAD e com uma 

das áreas da Ciências da Natureza ou com a área em si. 

Ao todo foram encontrados dez trabalhos, sendo duas teses e oito dissertações 

(Quadro 1). Já podemos destacar, inicialmente, que há um pequeno número de 

investigações sobre a temática que se constitui como objeto de estudo desta dissertação. 
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Quadro 1: Identificação das teses e dissertações da revisão preliminar de literatura 

sobre a formação de professores a distância da área de Ciências da Natureza. 
 Código Título Orientando(a) Orientador(a) 

T
es

e
s 

T 1 

Licenciaturas a distância em Física e Química 

no Tocantins: trajetórias, possibilidades e 

limites. 

Daniel 

Perdigão-Nass 

Dr. Luís Carlos 

de Menezes 

T2 

Na tessitura de conteúdos e discursos: o que e 

como significam projetos pedagógicos de 

Física a distância. 

Marcello 

Ferreira 

Dra. Rochele de 

Quadros 

Loguercio 

D
is

se
rt

a
çõ

e
s 

D1 

Licenciaturas na modalidade a distância e o 

desafio da qualidade: uma proposta de 

indicadores para aferir qualidade nos cursos 

de Física, Química, Biologia e Matemática. 

Carla Simone 

Bittencourt 

Netto de Souza 

Dra. Lúcia Maria 

Martins Giraffa 

 

D2 

A ressignificação da Educação a Distância no 

Ensino Superior do Brasil e a formação de 

professores de Ciências e Matemática. 

Ana Paula de 

Lima Barbosa 

Dra. Adelaide 

Faljoni-Alario 

D3 

A mediação pedagógica na Educação a 

Distância: o caso da Licenciatura em Ciências 

Naturais da Universidade Federal da Paraíba. 

Jamile de 

Moura Lima 

Dra. Sônia de 

Almeida Pimenta 

 

D4 

Práticas pedagógicas mediatizadas: 

delineando caminhos para a formação de 

professores de física na modalidade a 

distância. 

Geraldo 

Wellington 

Rocha 

Fernandes 

Dr. José André 

Peres Angotti 

 

D5 

As TDIC na formação inicial de professores 

de Física: a voz dos egressos e licenciandos 

do curso. 

Graziela Gomes 

Stein Teixeira 

Dra. Andrea 

Brandão Lapa 

D6 

Sentidos da docência para egressos das 

licenciaturas a distância da Universidade 

Federal do Espírito Santo no polo de 

Itapemirim – Espírito Santo. 

Silvana Batista 

Sales Pereira 

Dra. Silvana 

Ventorim 

D7 

Um estudo das concepções dos docentes sobre 

a estruturação do curso de Licenciatura em 

Química da REGESD, na modalidade a 

distância. 

Adriana de 

Farias Ramos 

Dra. Rosane 

Aragon de 

Nevado 

 

D8 

As atividades experimentais mediadas por 

novas tecnologias da informação e 

comunicação em licenciaturas em Ciências da 

Natureza: situação-limite e inédito viável. 

Renata Isabelle 

Guaita 

Dr. Fábio Peres 

Gonçalves 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Deste total, três produções emergiram de pesquisas de Programas de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), duas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), duas da Universidade de São Paulo (USP) e 

uma em cada uma das seguintes instituições: Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Observamos então que a região Sul é a que 

mais tem pesquisado essa área, tendo seis produções, seguida da região Sudeste com 

três e Nordeste, com uma. 
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Em relação à área de conhecimento das produções, podemos destacar que a área 

de Física tem maior interesse por esta discussão, seguido pela de Química e só ao final a 

Biologia (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Número de trabalhos realizados sobre formação inicial de professores a 

distância por área de conhecimento da área das Ciências da Natureza.  
Área de conhecimento Número de trabalhos 

Física 3 

Química 1 

Física e Química 2 

Física, Química, Biologia e Matemática 1 

Ciências da Natureza 3 

Fonte: elaborada pela autora. 

  

No que se refere aos pesquisadores que investigam esta temática, buscamos, a 

partir do currículo lattes dos orientadores, averiguar se eles apresentavam uma linha de 

pesquisa que articulasse os estudos sobre a formação de professores, a Educação a 

Distância e o ensino de Ciências/Educação em Ciências. Identificamos que um 

pesquisador tinha foco na formação de professores e ensino de Ciências; quatro 

pesquisadores estudavam a formação de professores e Educação a Distância; um se 

direcionava à formação de professores, e outro para o ensino de Ciências. Dois 

pesquisadores atuavam na área de Educação e uma pesquisadora não tinha este dado 

explicitado em sua linha de pesquisa no currículo. Dessa forma, percebemos que três 

pesquisadores possuíam as relações entre formação de professores a distância e ensino 

de Ciências como eixo de investigação, de acordo com suas produções, estudos e 

orientações. 

Quanto à participação dos orientadores em grupos de pesquisa, três 

apresentavam essa informação em seu currículo. Consideramos importante destacar esta 

questão, visto que, a partir dos grupos, se torna possível o fortalecimento do estudo 

sobre a linha de pesquisa, bem como discussões e contribuições sobre as pesquisas 

realizadas, possibilidade de contatos interinstitucionais, participação em eventos 

específicos, além da valorização do coletivo no processo de construção do 

conhecimento. 

No bojo desta revisão preliminar de literatura, percebemos que ainda é comum 

encontrar trabalhos científicos que não evidenciam o problema de pesquisa. Nas 

produções acadêmicas que foram analisadas, cinco destacaram o problema de pesquisa e 
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as demais fizeram uma justificativa ou elencaram questões norteadoras e/ou indagações 

importantes, mas não indicaram com clareza as dimensões e perspectivas do problema. 

Em relação à metodologia, a que mais prevaleceu foi a de abordagem 

qualitativa, sendo que sete das dez produções acadêmicas investigadas deixaram esta 

informação explícita. Isso se justifica pelo fato de que muitas questões que envolvem a 

Educação são complexas e não podem ser mensuráveis. Entretanto, consideramos que a 

relação quantidade-qualidade pode ajudar a compreender a realidade estudada. Ainda 

sobre as questões metodológicas, verificamos que o tipo de pesquisa mais comum foi o 

“estudo de caso”, tendo cinco delas deixado este caráter evidente. Apenas uma deixou 

claro o referencial epistemológico da pesquisa, do tipo “fenomenológico”.  

No que tange aos instrumentos de coleta de dados, os que mais prevaleceram 

foram entrevistas semiestruturadas, entrevistas abertas, questionários, observação e 

análise do projeto pedagógico. Na análise de dados, as técnicas mais utilizadas foram 

análise textual discursiva e análise de conteúdo.  

Em síntese, as teses e dissertações analisadas abrangeram as seguintes temáticas:  

a) a importância da formação dos sujeitos envolvidos na EAD. As pesquisas D3, 

D4, D6 e D7 apontaram a insegurança frente aos desafios desta modalidade e a falta de 

compreensão de seus aspectos metodológicos, epistemológicos e de sua legislação, por 

grande parte dos envolvidos na EAD; 

b) a importância de políticas públicas voltadas para EAD, no sentido de 

buscarem maior estabilidade e qualidade dos cursos a distância (T1);  

c) a convergência entre EAD e a formação inicial de professores como forma de 

suprir o déficit destes profissionais (D2);  

d) contextualização dos cursos de formação de professores de Física a distância 

e competências previstas aos egressos (T2); e 

e) o uso das tecnologias digitais como forma de inovar as práticas educativas e 

possibilitar que os alunos se interessem mais pelas aulas, dada a grande presença destes 

instrumentos em seus cotidianos (D1, D5 e D8). 

A partir deste panorama é possível destacar a ausência de discussões sobre a 

Ciência na qual se formam os professores, seja nas áreas de Biologia, Física, Química, 

ou na área de Ciências da Natureza. Percebemos o foco mais voltado para os contextos 

da EAD do que para questões da formação inicial a distância de professores das 

Ciências da Natureza. Ademais, ressaltamos que não foi encontrado nenhuma produção 
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que já tenha realizado um estado do conhecimento que analisasse artigos científicos 

sobre a formação inicial de professores da área das Ciências da Natureza, sendo este, 

portanto, um estudo inédito na área. 

De modo a contribuir para o avanço qualitativo do entendimento deste objeto e 

evidenciar o conhecimento desconhecido sobre as concepções de formação de 

professores e Ciência que fundamentam as pesquisas sobre a formação inicial a 

distância de professores da Ciências da Natureza, nos pautamos no materialismo 

histórico-dialético (MHD) para realizar a presente pesquisa.  

O MHD é o método cujas bases foram estabelecidas por Karl Marx (1818-1883) 

e Friedrich Engels (1820-1895) e tem como objetivo a compreensão e reprodução do 

movimento do real no pensamento. Ao adotá-lo almeja-se “a apreensão dos fenômenos 

em sua processualidade e totalidade, isto é, como síntese de múltiplas determinações 

instituídas no transcurso histórico e que se formam e se transformam no seio das 

contradições engendradas na relação entre o homem e a natureza” (PASQUALINI; 

MARTINS, 2015, p. 363). De acordo com Kopnin (1978, p. 127-128):  

 

A dialética materialista revela as leis gerais do movimento do pensamento no 

processo de obtenção da verdade objetiva, as leis de transição de uma 

imagem cognitiva a outra mais completa mais profunda. As leis do 

movimento da imagem cognitiva do objeto, do pensamento, guardam 

afinidade com as leis do movimento do próprio objeto, pois o pensamento se 

movimenta no campo do seu conteúdo objetivo. Mas há também uma 

diferença. O movimento do próprio objeto está relacionado com a mudança 

da sua natureza material, uma forma de movimento da matéria pode 

converter-se em outra ou algum objeto se transforma em outro objeto com 

outras propriedades materiais. O desenvolvimento do pensamento leva à 

substituição de uma imagem cognitiva por outra, à transição do 

desconhecimento ao conhecimento, do conhecimento superficial e unilateral 

do objeto ao conhecimento profundo e multilateral. No entanto o 

conhecimento das leis do movimento dos próprios objetos da realidade é 

ponto de partida na interpretação das leis do movimento do pensamento, 

enquanto que as leis do movimento do pensamento são o reflexo das leis do 

movimento das próprias coisas. 

 

Nesse sentido, a realidade não é entendida por meio da simplificação de um fato 

que apresenta grande diversidade, mas sim, a partir de uma explicação fundamentada na 

própria realidade e que compreenda o seu desenvolvimento e as circunstâncias nas quais 

ocorre o seu movimento. Por meio de uma análise cujo movimento ocorre em espiral, o 

pesquisador alcança um resultado que não era conhecido no ponto de partida. O 

pensamento, ao completar seu movimento, compreende com maior clareza a 

complexidade do elemento investigado (KOSIK, 1976). 
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Para a epistemologia materialista dialética, a compreensão dos fenômenos de 

forma dinâmica e em sua totalidade e concreticidade, deve ser fundamentada na 

dialética entre o singular, particular e universal (MARTINS, 2006). O singular se refere 

ao específico, ao indivíduo, não como um indivíduo de uma espécie, mas como um 

conjunto de qualidades que lhe confere uma totalidade. O universal, por sua vez, 

caracteriza o conjunto de qualidades de um grupo, de uma classe. Assim, tanto o 

singular quanto o universal compartilham o fato de indicarem uma totalidade e são, 

portanto, compatíveis. Dessa forma, “já que a individualidade humana é composta de 

singularidades e particularidades envolvidas em traços universais do homem ou dos 

seres vivos, o universal só aparece e se manifesta nessas singularidades” (LEFEBVRE, 

1991, p. 142).  

Nessa perspectiva, a particularidade possibilita a mediação entre a singularidade 

(específico) e a universalidade (geral). Isso porque o particular permite que essas duas 

extremidades se relacionem, e, nesse processo, elas se preservam e se transformam 

frente a esta mediação. Este processo viabiliza o entendimento de como ocorre a 

concretização do universal no singular (PASQUALINI; MARTINS, 2015). 

Ao buscar compreender o fenômeno de investigação desta pesquisa, frente à 

dialética existente entre singular-particular-universal, compreendemos que o conteúdo 

apresentado no nosso corpus de análise (os artigos científicos publicizados sobre o 

objeto de estudo desta dissertação) constituiu o nosso ponto de partida, e, portanto, o 

conhecimento superficial, singular e aparente. O universal diz respeito a todo o 

conhecimento existente da área, as conexões internas, as contradições, as diversas 

determinações que estabelecem a dinâmica e o movimento do fenômeno, ou seja, suas 

leis gerais. E, para que esse processo fosse possível na presente pesquisa, foi necessário 

que a particularidade efetivasse a mediação entre o conhecimento singular e universal, 

que ocorreu através de um estudo aprofundado e sistematizado sobre as concepções de 

formação de professores e de Ciência nas pesquisas da área da Ciências da Natureza, 

que fundamentaram os artigos científicos aqui estudados. 

Para tanto, buscamos responder à seguinte questão de pesquisa: o que a 

produção científica brasileira revela sobre a formação inicial a distância de professores 

da área das Ciências da Natureza? 

Além disso, os problemas de pesquisa a seguir foram apresentados como 

questões norteadoras: 
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1. De que forma se caracterizam as pesquisas sobre a formação inicial a distância de 

professores da área das Ciências da Natureza no que tange a concepção de formação de 

professores e de Ciência? 

2. Quais são as recorrências e ausências presentes nas pesquisas sobre a formação 

inicial a distância de professores da área das Ciências da Natureza? 

 O objetivo geral deste estudo é explicar como se caracterizam as pesquisas sobre 

formação inicial a distância de professores da área das Ciências da Natureza no Brasil, 

por meio da lógica formal e da lógica dialética. Para tanto, é necessário: 

- Explicar, a partir da lógica formal e da lógica dialética, as concepções de formação de 

professores e de Ciências que fundamentam as pesquisas analisadas. 

- Compreender as convergências e lacunas existentes nas investigações publicadas sobre 

a temática. 

Partindo da ideia apresentada por Martins (2015) de que a partir da expressão do 

pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais, se torna possível entre os 

homens a troca não só de objetos, mas, especialmente, de pensamentos, é que esta 

pesquisa se justifica. Isso porque, em trabalhos desta natureza é possível difundir, de 

uma geração para outra, os conhecimentos construídos sobre um mundo que no qual o 

homem está inserido como ser social, histórico e cultural. 

 

Os percursos da pesquisa: metodologia e levantamento de dados 

O presente estudo é uma pesquisa teórica, cuja metodologia é de caráter 

bibliográfico, pautada inicialmente em um estado do conhecimento, isso porque, de 

acordo com Romanowski e Ens (2006, p. 40), o “estudo que aborda apenas um setor das 

publicações sobre o tema estudado vem sendo denominado de “estado do 

conhecimento”. 

É certo que existem diversos tipos de produções científicas, dissertações, teses, 

resumos, anais de congressos e publicações em periódicos científicos denotando uma 

grande amplitude de material. E, nessa mesma perspectiva, várias denominações para os 

estudos que se dedicam ao estudo destes materiais. Pesquisas com este cunho são 

importantes para ajudar a entender o que vem sendo investigado em determinada área 

de estudo, possibilitando destacar a cooperação das investigações, bem como, os 

avanços que precisam ter tanto no campo teórico como metodológico, além de revelar 

propensões para estudos futuros (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014). 
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Tal atividade é necessária especialmente frente ao crescente aumento dos 

programas de pós-graduação e, consequentemente, expansão dos grupos de pesquisa, 

programas de incentivo e fomento à pesquisa, o que suscita grande produção científica. 

Dessa forma, as pesquisas de cunho bibliográfico permitem entender o movimento da 

área, sua composição, recorrências e lacunas (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014). 

Tais estudos não se limitam em identificar e descrever uma produção, mas buscam 

mapear, examinar, estabelecer categorias de análise, evidenciar os diversos enfoques e 

concepções apresentadas (ROMANOWSKI; ENS, 2006) e, se apoiados em referencial 

teórico crítico, podem propor mudanças e avanços para o campo de investigação. 

Os trabalhos analisados e que compuseram o corpus desta pesquisa foram 

artigos científicos que publicizavam os resultados de uma pesquisa sobre formação 

inicial a distância de professores das Ciências da Natureza. Optamos pela seleção de 

artigos científicos por ser um dos principais meios de divulgação dos resultados de 

pesquisas. Ainda que tenhamos realizado uma revisão de literatura preliminar com teses 

e dissertações que pesquisaram o nosso objeto de estudo, nosso foco de análise 

compreendeu os artigos científicos. 

O mapeamento dos trabalhos para o levantamento dos dados teve como base a 

Plataforma Sucupira da Capes, que faz uso do sistema Qualis-Periódicos para classificar 

a produção científica. A apreciação da qualidade dos artigos e de outros tipos de 

produção da Capes é realizada por meio da análise da qualidade dos veículos de 

divulgação, ou seja, dos periódicos científicos (CAPES, 2019).  

A classificação dos periódicos é feita por áreas de avaliação e é atualizada 

anualmente, sendo os veículos de divulgação enquadrados em estratos indicativos de 

qualidade, o Qualis. É denominado Qualis A1 o mais elevado índice de qualidade da 

revista, seguido por A2; B1; B2; B3; B4; B5; C – com peso zero. O mesmo periódico 

pode ser classificado em duas ou mais áreas distintas e pode receber diferentes 

avaliações, o que reflete o valor atribuído em cada área, à adequação do conteúdo 

veiculado (CAPES, 2019).  

Fizemos, em janeiro e fevereiro de 2017, as seguintes etapas para constituição 

do corpus a ser analisado nesta pesquisa: 

1. navegação da Plataforma Sucupira e seleção das revistas com qualis A1 a B2 para a 

área de Educação (1.468 periódicos classificados na área de Educação, sendo 121 do 

Qualis A1, 380 do Qualis A2, 542 do Qualis B1 e 425 do Qualis B2); 
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2. exclusão dos periódicos com ISSN impresso, revistas estrangeiras e as que estavam 

repetidas na listagem duas e/ou três vezes – contabilizando 345 periódicos ao final desta 

etapa; 

3. tendo em vista que sou pesquisadora em um programa da área de ensino, optamos 

por realizar um novo recorte a partir dos 345 periódicos da área de Educação. 

Verificamos quais, também, estavam classificados na área de ensino, com Qualis entre 

A1 e B2. Tal processo afunilou para 204 revistas a serem pesquisadas; 

4. em seguida, foram retiradas aquelas revistas que não apresentavam como foco e 

escopo a nossa área de interesse, ou seja, que eram da área da saúde ou de alguma área 

do conhecimento específica que não fosse a de investigação desta pesquisa, totalizando 

111 revistas; 

5. nas 111 revistas selecionadas como corpus de busca desta pesquisa, foram utilizados 

os descritores “formação inicial de professores”, “educação a distância”, “EAD”, 

“Ciências da Natureza”, “Química”, “Física” e “Biologia”. Os descritores foram 

colocados juntos e separados no intuito de encontrar os artigos que pesquisaram nossa 

área de interesse.  

6. foi delimitado um marco temporal de 1996 a dezembro de 2017. O ano de 1996 se 

deve ao fato de que foi a partir da LDB de 1996 que a EAD passou a ser reconhecida 

como parte constituinte do sistema de educação formal brasileiro.   

7.  no receio de haver inconsistência na seleção ao usar apenas a ferramenta de busca da 

revista, foi realizada a triagem em todos os periódicos selecionados dentro do período 

estabelecido e, através da leitura do título, procurar artigos relacionados com a temática, 

resumo e palavras-chave, de volume em volume.  

Ao final deste processo, constituímos inicialmente o corpus da pesquisa com 55 

artigos. Ademais, foi realizada uma leitura na íntegra de todos os textos, permanecendo 

somente aqueles que realmente pesquisavam a formação a distância para a área de 

Ciências da Natureza, o que resultou nos 31 artigos que compõe o corpus de análise 

desta pesquisa, cujo conteúdo será apresentado e discutido nos capítulos I, II e III desta 

dissertação. 

Para coleta e sistematização dos dados, foi utilizada uma ficha de análise 

(Apêndice A) que permitiu a identificação e o registro das principais informações dos 

artigos analisados. Esta ficha foi sendo continuamente atualizada no decorrer da leitura 
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e apreciação dos textos, movimento que possibilitou aprimoramento na análise e a busca 

pela apreensão do real imediato sobre o objeto de estudo. 

 

Estrutura da dissertação 

Esta pesquisa foi estruturada de modo a possibilitar o entendimento da 

sistematização dos dados e a atividade de análise realizada. Ela é composta por três 

capítulos que constituem o nosso todo – as concepções sobre a formação inicial a 

distância de professores da Ciências da Natureza presentes na produção acadêmica 

brasileira. 

Ao iniciar a análise a partir do todo, a investigação tem um entendimento caótico 

dessa totalidade. Essa concepção inicial certamente não consegue retratar de forma 

concreta esse todo, sendo importante passar por um processo de análise que se realiza 

por meio da decomposição do todo e de abstrações que nos conduzem a categorias e 

determinações mais simples do objeto. Contudo, não termina aí o movimento do 

pensamento (DUARTE, 2000). Não tivemos a pretensão de findar as múltiplas 

determinações do nosso objeto de estudo, mas sim de construir uma análise que nos 

permitiu elaborar sínteses mais rebuscadas acerca do fenômeno estudado. 

Após este percurso, deve-se seguir o caminho contrário, ou seja, partir da 

abstração mais simples à complexidade do que foi apresentado inicialmente de forma 

desordenada. Portanto, a análise segue um caminho gradativo de enriquecimento da 

teoria que explica essa realidade, até alcançar o todo que foi o ponto de partida. 

Contudo, essa totalidade já não se configura de forma caótica no pensamento, mas como 

uma rica e diversa totalidade de determinações e relações. O concreto é então produzido 

novamente pelo pensamento, que reorganiza no plano intelectual a multiplicidade das 

relações que constituem o campo da realidade no qual se estabelece o objeto de pesquisa 

(DUARTE, 2000).  

O concreto só é compreendido de forma apropriada pelo pensamento não 

enquanto ponto de partida, mas como ponto de chegada, enquanto síntese (DUARTE, 

2000). Este é o movimento que nos propomos a realizar nesta dissertação, que se 

estrutura em três capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado “Primeiras aproximações do objeto de estudo – o 

aparente”, é composto por três sessões, em que apresentamos alguns dados das 

pesquisas que compõem o nosso aparente. Na primeira sessão, apresentamos e 
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discutimos os dados quantitativos da pesquisa: o número de artigos por periódicos, 

publicações por ano, instituições de ensino superior que os pesquisadores estão 

vinculados, produções por área de conhecimento e questões metodológicas destacadas 

dos trabalhos. Na segunda sessão, apresentamos a base científica que fundamentou as 

pesquisas e, na terceira, as principais temáticas presentes nas pesquisas acadêmicas 

brasileiras sobre a formação inicial a distância de professores das Ciências da Natureza. 

Partindo do entendimento de que a “ascensão do abstrato ao concreto é um 

movimento para o qual todo início é abstrato e cuja dialética consiste na superação desta 

abstratividade” (KOSIK, 1976, p. 36-37), consideramos que, para que haja a elevação 

do abstrato ao concreto, é preciso que no plano da abstração ocorra a negação, a 

superação do conhecimento imediato e aparente, para então alcançar a essência. Para 

Kosik (1976), este caminho ocorre por meio do movimento da parte para o todo e do 

todo para a parte, da totalidade para contradição e da contradição para totalidade, da 

aparência para essência e da essência para aparência, do objeto para o sujeito e do 

sujeito para o objeto. 

Tendo como princípio esta ideia, realizamos a atividade de discutir, no capítulo 

II e III, as partes que compõem o todo do recorte dado ao objeto, dentro de um 

movimento dinâmico, almejando reconhecer as múltiplas determinações que o 

constituem. Para tanto, em cada capítulo, articulamos a historicidade, a empiria dos 

dados na discussão, a análise por meio da lógica formal e dialética e a constituição do 

concreto pensado sobre a parte analisada.  

O segundo capítulo – “As concepções de formação de professores que orientam 

as pesquisas na área das Ciências da Natureza” – foi estruturado de modo a adensar a 

discussão sobre a formação de professores, suas particularidades e concepções, em três 

seções. Na primeira sessão foi realizada uma reconstrução do processo histórico de 

constituição da formação de professores das Ciências da Natureza no Brasil, 

apresentando duas especificidades à discussão: os modelos formativos de professores e 

o processo de formação a distância. Na segunda sessão foi realizada a análise das 

produções científicas que compõem o corpus deste trabalho, à luz da lógica formal e 

dialética em sua relação com os modelos formativos propostos por Contreras (2012). A 

terceira sessão é a atividade de síntese que emergiu a partir do movimento do 

pensamento e revelou recorrências e ausências presentes nas discussões dos artigos que 

compuseram o corpus desta dissertação.  
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Já o terceiro capítulo – “As concepções de Ciência que orientam as pesquisas na 

área das Ciências da Natureza”, dá continuidade ao exercício de análise de uma das 

múltiplas relações que compõe o todo investigado nesta dissertação, verticalizando a 

discussão sobre as concepções de Ciência. O capítulo é composto por três sessões, 

sendo destacado na primeira sessão, o processo de organização e aperfeiçoamento do 

conhecimento, que teve como resultado o estabelecimento da Ciência e, em especial 

neste estudo, o das Ciências da Natureza. Na segunda sessão, é exibida a análise da 

produção investigada, aspirando compreender as lógicas de Ciência que são 

apresentadas nos discursos que orientam estes artigos. A terceira sessão aponta a síntese 

desta vertente analisada, destacando os aspectos com maior ocorrência nas produções, 

bem como as questões que foram negligenciadas. 

Nas considerações finais, retomamos o problema de pesquisa e buscamos 

articular os resultados e sínteses dos três capítulos desta dissertação de modo a tentar 

apresentar a realidade objetiva como um todo coeso, no qual cada parte está, de um 

modo ou de outro, ligada a outra parte, mas aponta também que essas relações se 

estabelecem na própria realidade objetiva com nexos concretos, agrupamentos, unidades 

relacionadas entre si, de modos inteiramente diversos e determinados.  

Desejamos a todxs uma boa leitura e que possamos estabelecer bons diálogos. 
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CAPÍTULO I 

PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES EM DIREÇÃO AO OBJETO DE ESTUDO –  

O APARENTE 

 

A aparência é um momento da essência, ou melhor, é uma de suas condições em 

uma de suas relações em um instante do pensamento. “A essência aparece na 

‘aparência’; e é aí que nossa reflexão a busca e a encontra. É em e pela pesquisa da 

essência que nossa reflexão torna-se interior à coisa” (LEFEBVRE, 1991, p. 217. 

Destaque do autor). Isso porque, para poder aprofundar no entendimento de um 

fenômeno, é preciso partir do imediato, das primeiras impressões tidas do objeto, 

permear as diferenças e contradições mais complexas do real, para alcançar a totalidade, 

o verdadeiro (LEFEBVRE, 1991). 

A partir do conhecimento aparente e imediato é possível, por meio das 

abstrações do movimento real com que ele é constituído historicamente, compreender as 

contradições e determinações que integram o objeto de pesquisa. A superação do 

conhecimento inicial e a apreensão em sua totalidade é possível e vai sendo estruturada 

em nosso pensamento, exprimindo a sua realidade concreta e a sua essência. 

O fenômeno que se procura compreender como um todo é apresentado de forma 

confusa e desordenada, uma vez que o todo não é acessível de forma imediata ao ser 

humano, apesar de ser oferecido imediatamente a ele de forma sensível. Para que este 

todo se torne compreensível, deve haver a mediação do abstrato, ou seja, o todo será 

analisado por meio das partes. Assim, o método de ascensão do abstrato ao concreto é o 

método do pensamento, ou melhor, é um movimento que exerce ação sobre os 

conceitos, na parte da abstração. Esse processo não é um caminho que vai de um plano 

(empírico) para outro plano (racional); mas sim uma mudança no pensamento e do 

pensamento (KOSIK, 1976). 

Isso porque cada “todo” que se considera como objeto de estudo pertence a uma 

totalidade ainda mais ampla, tanto teórica quanto historicamente, o que revela que sua 

totalidade é relativa e inapreensível em suas múltiplas determinações. É somente 

compreendendo as conexões móveis, seus vários aspectos e suas partes sempre 

mutáveis, que dentro das possibilidades determinadas historicamente será possível a 

aproximação progressiva da realidade objetiva pelo pensamento. A realidade objetiva, 

por ser formada no interior do movimento dos fenômenos que se modificam 
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continuamente, não poderia ser entendida de outra forma a não ser pela dialética 

(LUKÁCS, 2011).   

Assim, neste capítulo buscamos apresentar o nosso aparente sobre os dados 

coletados nos artigos que discutem formação a distância de professores da área das 

Ciências da Natureza. 

 

1.1 Balanço das produções: a gênese da investigação 

O corpus de análise desta pesquisa é composto por 31 artigos científicos, 

identificados por meio de códigos no quadro 2. Destes, quatro foram retirados de 

periódicos com Qualis A1, quatro Qualis A2, quatro classificados no Qualis B1 e 19 no 

Qualis B2. 

 

Quadro 2. Relação por código dos artigos que compõe o corpus de análise desta 

pesquisa, autores e Instituição de Ensino Superior (IES) em que estão vinculados. 
CÓDIGO ANO REVISTA TÍTULO IES DOS AUTORES 

A1 2017 Revista Perspectiva 

O currículo das licenciaturas 

em Ciências Naturais e 

Matemática em cursos a 

distância nos Institutos 

Federais do Brasil 

1. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina 

(IFSC) 

2. Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) 

A2 2017 
Revista Tecnologia 

Educacional 

Design e educação a 

distância: experiência digital 

para uma disciplina da 

botânica 

1. Universidade Anhembi 

Morumbi 

2. Universidade Anhembi 

Morumbi 

A3 2017 

Revista Brasileira 

de Ensino de 

Ciência e 

Tecnologia 

(RBECT) 

Integração entre o 

conhecimento teórico e 

aulas experimentais no 

ensino de Física a distância: 

um estudo exploratório do 

depoimento de acadêmicos 

1. Universidade Luterana do 

Brasil (ULBRA) 

2. Universidade Luterana do 

Brasil (ULBRA) 

A4 2016 
Revista 

Contrapontos 

A educação a distância e a 

formação de professores em 

licenciaturas na UFT 

Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC 

Goiás) 

A5 2016 
Ciências & 

Educação 

Os saberes docentes nos 

cursos de licenciatura a 

distância em Ciências 

Naturais e Matemática nos 

Institutos Federais do Brasil 

1. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina 

(IFSC) 

2. Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) 

A6 2016 
Educação e 

Pesquisa 

Educação a distância na 

ótica discente 

1. Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) 

2. Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) 

3. Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) 

A7 2016 
Revista da 

SBEnBIO 

A formação de professores 

de Ciências Biológicas no 

âmbito da educação a 

Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ) 
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distância (EAD): um estudo 

do currículo na abordagem 

dos mapas conceituais 

A8 2016 
Revista da 

SBEnBIO 

A natureza da Ciência 

(NdC) veiculada nos 

módulos didáticos (MD) do 

curso de Biologia da UESC, 

modalidade a distância 

(EaD) 

1. Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC) 

2.Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) 

A9 2016 
Revista da 

SBEnBIO 

A Lei n° 10.639/03 e a 

formação de professores de 

Biologia num curso de 

educação a distância 

1. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) 

2. Universidade de Coimbra, 

Portugal 

A10 2016 
Revista da 

SBEnBIO 

Interação entre fatores 

ambientais e fitoplâncton 

como ferramenta de 

educação ambiental no 

curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas 

UFPI/EAD 

Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) 

A11 2016 

Revista Brasileira 

de Ensino de 

Ciência e 

Tecnologia 

(RBECT) 

Contribuições de um 

planejamento conjunto entre 

as modalidades presencial e 

a distância na constituição 

de uma disciplina de prática 

de ensino de Física 

1. Universidade Federal de 

Itajubá  

2. Universidade Federal de 

Itajubá 

3. Universidade Estadual 

Paulista 

4. Universidade Federal de 

Itajubá 

A12 2015 
Ensaio: Aval. Pol. 

Púb. Educação. 

Avaliação institucional em 

Ciências Biológicas nas 

modalidades presencial e a 

distância: percepção dos 

egressos 

1. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) 

2. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) 

3. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) 

4. Fundação CECIERJ 

5. UFRJ/ Universidade Santa 

Úrsula/ Fundação CECIERJ 

A13 2015 

Revista Educação 

online 

Graduação a distância: uma 

reflexão baseada no perfil 

dos acadêmicos do curso de 

licenciatura em Biologia 

pelo consórcio 

Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS) 

A14 2014 Revista Ensaio 

Perfil e destino ocupacional 

de egressos graduados em 

Ciências Biológicas as 

modalidades a distância e 

presencial 

1. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) 

2. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) 

3. Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUCRJ) 

4. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) 

5. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) 

A15 2014 
Caderno Brasileiro 

de Ensino de Física 

Critérios para a avaliação de 

materiais didáticos 

impressos de História da 

Ciência para Educação a 

Distância 

Universidade Estadual Norte 

Fluminense, Campus dos 

Goytacazes  

A16 2013 
Revista Brasileira 

de Pesquisa em 

Análise da discussão em 

fórum sobre a estratégia 

1. Universidade de 

Pernambuco 
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Educação em 

Ciências (RBPEC) 

projetos de trabalhos com 

uso de TIC em um curso de 

licenciatura a distância 

2. Universidade Federal Rural 

de Pernambuco 

A17 2013 
Revista virtual de 

Química 

A formação do licenciado 

em Química na UFC 

discutida nas modalidades 

Ensino à distância e 

presencial 

Universidade Federal do 

Ceará 

A18 2013 

Revista Atos de 

pesquisa em 

Educação 

Políticas na formação inicial 

de professores de Ciências: 

o novo percurso formativo a 

distância 

Universidade de São Paulo 

A19 2013 
Revista Reflexão e 

Ação 

Perfil dos alunos de 

licenciatura a distância e 

aspectos que contribuem 

para aprendizagem 

Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

A20 2013 

Revista Teoria e 

Prática da 

Educação 

Análise de ementas de 

mecânica geral em cursos de 

licenciatura em física a 

distância 

1. Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior, Brasília 

2. Universidade de Brasília 

(UnB) 

A21 2012 
Revista da 

SBEnBIO 

Avaliação externa do 

conteúdo de Web sites de 

instituições de ensino 

superior públicas brasileiras 

que ofertam curso de 

Ciências Biológicas na 

modalidade de ensino a 

distância 

Universidade de Brasília 

(UnB) 

A22 2012 
Caderno Brasileiro 

de Ensino de Física 

Ensino de Física mediado 

por tecnologias digitais de 

informação e comunicação e 

literacia científica 

Universidade Federal de São 

Paulo 

A23 2012 
Caderno Brasileiro 

de Ensino de Física 

Produção de conhecimentos 

sobre ensino de física na 

modalidade a distância: 

tendências, lacunas, novas 

questões 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) 

A24 2011 
Ciência & 

Educação 

A carência de professores de 

Ciências e Matemática na 

Educação Básica e a 

ampliação das vagas no 

Ensino Superior 

1. Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia 

2. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro 

A25 2010 
Caderno Brasileiro 

de Ensino de Física 

Expansão do ensino 

superior: panorama, análises 

e diagnósticos do curso de 

licenciatura em Física a 

distância da Universidade 

Federal de Santa Catarina 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) 

A26 2009 
Química nova na 

escola 

A leitura dos estudantes do 

curso de licenciatura em 

Química: analisando o caso 

do curso a distância 

Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) 

A27 2009 

Revista Novas 

tecnologias na 

Educação 

(CINTED) 

Licenciaturas na modalidade 

a distância e o desafio da 

qualidade: uma proposta de 

indicadores para aferir a 

qualidade nos cursos de 

Física, Química, Biologia e 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) 
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Matemática 

A28 2009 
Caderno Brasileiro 

de Ensino de Física 

Ensino a distância e 

tecnologias na educação: o 

estudo de fenômenos 

astronômicos 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) 

A29 2008 
Eccos - Revista 

Científica 

Utilização didática de 

objetos digitais de 

aprendizagem na Educação 

On-line 

Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) 

A30 2007 
Revista Linhas 

(Florianópolis) 

Materiais didáticos em 

educação a distância: gestão 

e mediação pedagógica 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) 

A31 2006 

Revista Novas 

tecnologias na 

Educação 

(CINTED) 

Análise do projeto de 

licenciatura em Química à 

distância da REGESD 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Correlacionando estes dados com nossa revisão de literatura, podemos tencionar 

que, em sua maioria, os artigos podem ser oriundos de outros tipos de pesquisa que não 

a strictu sensu, visto que apenas as pesquisas A27 e A31 compõem tanto o nosso corpus 

quanto a revisão preliminar, apresentada na introdução desta dissertação.  

Em relação ao período em que esses artigos foram publicados é relevante 

destacar que, mesmo o mapeamento tendo sido feito a partir de 1996, momento que 

marca o reconhecimento da EAD como modalidade de ensino formal no Brasil, foi 

somente após 2006 que foram encontrados os primeiros trabalhos referentes à temática 

de investigação desta pesquisa. Esse ano foi marcado pela instituição do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) por meio do Decreto n. 5.800, que prevê a 

interiorização do ensino superior em todo País (BRASIL, 2006). Após esse marco, 

observamos uma pequena quantidade de publicações ao longo dos anos, tendo um 

modesto crescimento em 2013, com cinco artigos e 2016, com oito.  

A área de conhecimento das produções envolvendo formação inicial a distância 

de professores na modalidade da área das Ciências da Natureza ficou assim distribuída: 

11 artigos pesquisam o curso de Biologia, 11 o curso de Física, três o curso de Química 

e seis a área das Ciências da Natureza.  

Outro aspecto importante diz respeito às regiões do país onde estão localizadas 

as Instituições de Ensino Superior (IES) em que os autores que investigam esta temática 

estão vinculados. Foi observado grande quantidade de pesquisadores nas regiões Sul 

(25) e Sudeste (24). A região Norte não teve nenhum representante, a região Nordeste 
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totalizou 17 autores e a Centro-Oeste, 12. Há uma colaboração internacional com um 

pesquisador da Universidade de Coimbra. 

Em consonância com estes números, Malanchen (2007) aponta que as regiões 

que apresentam maior número de instituições que oferecem cursos à distância na 

formação de professores são Sul, Sudeste e Nordeste. As regiões Sul e Sudeste ofertam, 

cada uma, 27% dos cursos que existem no Brasil. A região Nordeste fica em terceiro 

lugar, ofertando 25%. Em seguida, as regiões Norte (12%) e Centro-Oeste (9%). Logo, 

o maior número de produções científicas e pesquisadores se encontram nas regiões com 

o maior número de instituições que oferecem cursos a distância e de cursos de pós-

graduação mais antigos.  

Cabe destacar que a região Norte, mesmo possuindo 12% das graduações a 

distância no Brasil, ainda não foi objeto de estudo. Em consonância com estes dados, o 

estudo de Araújo (2008) constatou que, entre 1996 e 2007, não houve publicação com 

pesquisadores desta região sobre as relações entre educação e tecnologia. A ausência de 

publicação e pesquisadores da área na região indica que a temática da EAD ou das 

relações entre educação e tecnologia, constituem um objeto de estudo a ser explorado.  

Outra questão levantada é que as investigações em relação à formação inicial a 

distância de professores das Ciências da Natureza é desenvolvida, majoritariamente 

(67,7%), em instituições com natureza jurídica pública (federal ou estadual). As 

pesquisas que analisaram algum aspecto de instituições públicas e privadas perfazem 

16,1% dos trabalhos, 12,9% não delimitou nenhuma instituição e uma pesquisa (3,2%) 

analisou dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). Possivelmente, estes dados se estabelecem pelo fato das IES privadas 

não se abrirem para serem pesquisadas e/ou devido os pesquisadores serem de 

instituições públicas e pesquisarem os espaços públicos. O que aponta para um vasto 

campo a ser investigado – o setor privado, no intuito de compreender os contextos de 

estabelecimento da formação de professores das Ciências da Natureza, por meio da 

EAD. 

Dados do Censo do Ensino Superior de 2011 e 2017 mostram uma crescente 

oferta de matrículas para a área de Ciências da Natureza no sistema privado (Tabela 2).  
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Tabela 2. Porcentagem de matrículas em licenciaturas na modalidade a distância na 

relação entre instituições públicas e privadas, a partir dos dados do Censo do Ensino 

Superior de 2011 e 2017. 

GRADUAÇÃO 
2011 2017 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA 

Biologia 52,4 % 47,6 % 46,3 % 53,7 % 

Física 89,8 % 10,2 % 62,2 % 37,8 % 

Química 77,6 % 22,4 % 55,8 % 44,2 % 

Ciência 94,2 % 5,8 % 99,9 % 0,1 % 

Matemática 64,4 % 35,6 % 38,8 % 61,2 % 

Pedagogia 12,2 % 87,8 % 6,8 % 93,2 % 

Fonte: adaptado de Barretto (2015) e Censo 2017. 

 

O estudo de Barretto (2015) com dados de 2011, indica que a porcentagem de 

matrículas em cursos de formação de professores das Ciências da Natureza na 

modalidade a distância, é maior nas instituições de ensino superior pública do que nas 

privadas. Realidade esta que não ocorre com o curso de Pedagogia, em que a oferta é 

mais expressiva nas instituições privadas, como demonstra a tabela 2. 

No entanto, com os dados do Censo do Ensino Superior de 2017 constatamos 

que há uma certa mudança neste cenário. A licenciatura a distância em Biologia já 

apresenta uma maior quantidade de matrículas nas instituições privadas do que nas 

públicas. As licenciaturas distância de Física e Química também ganharam mais espaço 

nas instituições privadas, contudo, o número de matrículas ainda é maior na rede 

pública. Já os cursos de Matemática e Pedagogia foram reduzidos ainda mais nas 

instituições públicas. Isso nos revela que a licenciatura em Pedagogia a distância está 

caminhando para a extinção na rede pública, enquanto o mesmo ocorre com o de 

Ciência na rede privada. Nota-se que há crescente e significativa oferta de cursos a 

distância pela rede privada em todos os cursos analisados. 

Com o objetivo de compreender melhor está conjuntura, foi investigado também 

o número de ingressantes e concluintes nas modalidades e nos sistemas de ensino 

(Tabela 3). Observamos que, com exceção da formação de professores de Ciência, todas 

as outras áreas analisadas apresentam maior quantitativo de alunos formados nas 

instituições privadas.  
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Tabela 3. Porcentagem de ingressantes e concluintes em licenciaturas a distância, em 

instituições públicas e privadas do Brasil. 

CURSO 

PÚBLICA PRIVADA 

Ingressantes 

(absoluto) 

Concluintes 

(absoluto) 
(%) 

Ingressantes 

(absoluto) 

Concluintes 

(absoluto) 
(%) 

Biologia 
A distância 9.493 661 9,5 11.005 1.892 17,2 

Presencial 48.381 6.563 13,6 14.800 3.518 23,8 

Física 
A distância 3.413  129 3,8 2.076 414 19,9 

Presencial 21.829 1.858 8,5 925 123 13,3 

Química 
A distância 3.456 179 5,2 2.736 517 18,9 

Presencial 28.466 2.686 9,4 3.111 683 21,9 

Ciências 
A distância 848 145 17 1 0 0 

Presencial 9.258 1.361 14,7 286 68 23,8 

TOTAL 
A distância 17.210 1.114 

10,85 
15.818 2.823 

20,64 
Presencial 107.934 12.468 19.122 4.392 

Matemática 
A distância 16.467 681 

9,56 
25.928 3.017 

14,41 
Presencial 44.654 5.165 7.955 1.867 

Pedagogia 
A distância 29.372 3.238 

15,09 
400.115 64.087 

18,21 
Presencial 94.781 15.507 189.449 43.282 

Fonte: autora, a partir do Censo 2017. 

 

Ao voltar o olhar para as licenciaturas na modalidade presencial, temos que os 

cursos das Ciências da Natureza apresentam maior porcentagem de ingressantes e 

concluintes nas instituições públicas, assim como o curso de Matemática. Já o curso de 

Pedagogia apresenta maior representatividade nas instituições privadas, tanto nas 

matrículas quanto no número de estudantes formados. 

Este cenário é complexo e necessita de uma investigação aprofundada para 

reconhecer as determinações que constituem este contexto. Para tanto, devemos analisar 

questões políticas, econômicas, sociais e culturais das IES envolvidas e das populações 

que elas atendem. Quais os motivos das evasões? Sob qual concepção de qualidade e 

rigor formativos estão os cursos e suas avaliações? Outro ponto que pode possibilitar 

importantes desdobramentos para compreensão do processo de formação de professores 

nas instituições públicas e privadas diz respeito à análise dos projetos formativos destas 

instituições. Questões que podem ser fruto de novas pesquisas, de modo a contribuir 

para melhor entendimento das partes que compõe o todo deste fenômeno, mas que não é 

objeto desta dissertação. 

No que se refere ao quantitativo de artigos científicos por revista, os 31 artigos 

que compõem o corpus desta pesquisa foram encontrados em 20 periódicos (Tabela 4).  
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Tabela 4. Quantidade de artigos científicos que discutem formação inicial a distância de 

professores da área das Ciências da Natureza publicados por periódico. 
PERIÓDICOS QUALIS 

ED/ENS* 

Nº DE ARTIGOS 

ENCONTRADOS 

Revista da SBEnBIO B2/B2 5 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física B2/A2 5 

Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia (RBECT) B2/A2 2 

Ciência & Educação  A1/A1 2 

Revista Novas tecnologias na Educação (CINTED) B1/B1 2 

Revista Perspectiva A2/B1 1 

Revista Tecnologia Educacional B2/B1 1 

Revista Contrapontos B2/B2 1 

Educação e Pesquisa A1/A1 1 

Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação A1/A1 1 

Revista Educação online B2/B1 1 

Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências A2/A1 1 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC) A2/A2 1 

Revista virtual de Química B1/B3 1 

Revista Atos de pesquisa em Educação B1/A2 1 

Revista Reflexão e Ação B1/A2 1 

Revista Teoria e Prática da Educação. B2/B1 1 

Química nova na escola B1/B1 1 

Eccos Revista Científica A2/B1 1 

Revista Linhas (Florianópolis) B2/B1 1 

 TOTAL 31 

*ED/ENS = educação / ensino 

Fonte: autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

A Revista de Ensino de Biologia (SBEnBIO) e o Caderno Brasileiro de Ensino 

de Física apresentam maior quantidade de publicações, com cinco produções cada. Em 

seguida, as Revistas Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia (RBECT), Ciência & 

Educação e a Revista Novas Tecnologias na Educação (CINTED) totalizam seis 

publicações e as demais com uma publicação cada. 

Dentre os 31 artigos analisados, apenas quatro delimitaram o problema de 

pesquisa. Os demais apontaram os objetivos ou justificativa do estudo. Em relação ao 

método de investigação, somente dois artigos deixaram essa informação explícita (A1 e 

A5), assumindo o posicionamento teórico fenomenológico.  

A ausência de delimitação teórica, metodológica e epistemológica observada na 

maioria dos artigos fortalece a perspectiva apresentada por Cedro e Nascimento (2017), 

de que as pesquisas em Educação parecem estar vivendo uma crise em relação ao objeto 

e ao método.  

A pesquisa no campo da educacional apresenta algumas particularidades, entre 

elas, o fato de explorar aspectos pertinentes aos seres humanos em meio ao seu 

respectivo processo de humanização. Isso possibilita o levantamento de uma grande 

variedade de questões que podem ser investigadas de diversos modos. Esses diversos 
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modos constituem os métodos e metodologias que podem ser empregados no 

desenvolvimento das pesquisas (CEDRO; NASCIMENTO, 2017). 

As metodologias têm sido entendidas e baseadas em diferentes perspectivas 

(como as qualitativas e quantitativas), em distintos posicionamentos teóricos (por 

exemplo a fenomenologia, o behaviorismo, a Teoria-Histórico-Crítica) e em diferentes 

bases lógicas (formal e dialética) e ontológicas (idealista e materialista). Contudo, o que 

a história da pesquisa educacional vem demonstrando, em muitos casos, é a falta de 

rigor teórico-metodológico. Observamos a existência de um sincretismo nestas 

pesquisas, que têm feito uso de adaptações e/ou “transposições” dos objetos e 

procedimentos das Ciências Humanas e Naturais, para área da Educação (CEDRO; 

NASCIMENTO, 2017). 

Ainda para os autores acima citados, o ato de delimitar o objeto de estudo inclui 

também saber qual é o melhor método e procedimentos para pesquisá-lo. Zanella e 

colaboradores (2007, p. 25) destacam que, 

 

É de fundamental importância que, no processo de pesquisar, se atente para 

relação objeto e método de investigação, pois o modo como o pesquisador se 

acerca dos fatos que pretende estudar, elaborando-o em forma de problema 

de pesquisa, já traz consigo, no olhar lançado sobre a realidade um filtro 

metodológico, um olhar que deverá ser refinado para construção do caminho 

que se propõe trilhar na sua investigação. 

 

Nesse sentido, é pertinente afirmar que as questões metodológicas não devem 

ser tratadas de forma implícita, mas sim explicita, para que seja possível compreender o 

percurso da pesquisa trilhado pelo pesquisador para desvelar o objeto de estudo. Nos 

artigos analisados, constatamos a tendência de os autores deixarem implícito os 

percursos metodológicos. 

Dos 31 trabalhos analisados, 14 identificam qual tipo de pesquisa foi realizada, 

sendo 12 de cunho teórico (documental ou bibliográfico) e dois estudos de caso. Os 

demais (17) não deixaram claro essa informação. Em relação à natureza da investigação, 

10 foram classificados como qualitativos, quatro como qualitativo-quantitativos e dois 

quantitativos. Nos outros 15 trabalhos, não foi citada nenhuma informação sobre este 

aspecto. E eles, em sua maioria, são trabalhos empíricos (de campo) com indicativo de 

pesquisa qualitativa. 
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Para Martins (2006), as pesquisas qualitativas podem conferir muita relevância 

ao empírico e acabam se detendo ao conhecimento aparente, se eximindo da 

compreensão elementar da realidade humana. A autora acrescenta ainda que:  

 

Na medida em que as abordagens qualitativas privilegiam as dimensões da 

realidade em suas definibilidades exteriores em detrimento de seus 

fundamentos ontológico-históricos, incorrem num grande risco: caminhar da 

pseudoconcreticidade para um pseudoconhecimento, a ser, muito facilmente, 

capturado pelas ideologias dominantes e colocado a serviço da manutenção 

da ordem social que universaliza as relações sociais de alienação. 

(MARTINS, 2006, p. 13). 

 

Muitos pesquisadores têm negligenciado a busca pela compreensão de totalidade 

de um fenômeno, restringindo-se ao estudo do micro, de um caso isolado, na 

justificativa de tentar compreender a multiplicidade de fatores que compõe o fenômeno 

analisado. Ou então, apontam a necessidade de estudos futuros para tentar compreender 

o todo, transferindo a responsabilidade para outros pesquisadores. Nessa perspectiva, 

seria como se através da simples junção dos inúmeros estudos fragmentados e 

microscópicos fosse possível alcançar o todo de um fenômeno.  

Duarte (2000) sinaliza que as pesquisas em educação, especialmente aquelas que 

apresentam metodologias qualitativas, têm produzido uma extensa quantidade de 

trabalhos (dissertações, teses) que, salvo as exceções, quase não têm contribuído para a 

apreensão do concreto e das suas diversas relações e determinações. Isso porque partem 

de uma concepção desordenada do fenômeno e, em muitos casos, não conseguem nem 

construir suas categorias de análise. Kosik (1976, p. 15) pode nos acrescentar que “o 

mundo da pseudoconcreticidade é um claro-escuro de verdade e engano. O seu 

elemento próprio é o duplo sentido. O fenômeno indica a essência e, ao mesmo tempo, a 

esconde”. Para o autor, a essência, o que a coisa é em si, não é exposta de forma clara à 

primeira vista para o homem, mas sim, por meio da compreensão do fenômeno em 

movimento, desvelando suas mediações e contradições internas. Contudo, isso demanda 

um árduo esforço do pensamento e a humanidade habitualmente tenta evitar esse 

trabalho, já que busca enxergar a essência no imediato, em meio ao todo caótico. 

Dessa forma, para Fataliev (1966) é preciso superar o princípio da redutibilidade 

difundido pela Filosofia burguesa moderna das Ciências da Natureza, especialmente o 

neopositivismo, que é vista como uma arma ideológica contra o marxismo. 
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Todavia, é certo que, especialmente no atual momento e sociedade em que 

vivemos, a atividade e o esforço de buscar compreender o fenômeno dentro da sua 

dinâmica interna está cada vez mais difícil. Isso porque este é um processo trabalhoso 

que demanda tempo e dedicação. E o que se observa é uma cobrança cada vez maior das 

instituições por produtividade, rapidez e agilidade. Este pode ser um fator predominante 

no meio acadêmico que acaba, por sua vez, refletindo na superficialidade de muitas 

pesquisas e, consequentemente, na formação limitada destes pesquisadores.  

Ademais, no percurso de análise dos aspectos metodológicos dos artigos 

científicos que compõem o corpus desta investigação, as principais formas de coleta de 

dados foram por meio de análise de documentos (12), seguido da aplicação de 

questionários (seis) e entrevistas (cinco). Nos demais trabalhos esse procedimento foi 

realizado por meio dos fóruns (AVA, moodle – quatro), de observação (um), dentre 

outros. Já em relação à forma de registro dos dados, a maioria dos trabalhos não citou 

esta informação.  

Em relação aos sujeitos da pesquisa, em nove artigos foram estudantes, 

professores e coordenadores, sendo três pesquisas cada, e tutores e egressos em duas 

investigações cada. Os demais textos abordaram sobre materiais didáticos, projetos de 

curso, currículo, dentre outros. 

No que tange ao processo de análise, 17 trabalhos não apontam o seu 

fundamento teórico para este aspecto. Em dois artigos foi citada a análise de conteúdo e 

dois citaram a utilização da análise ideográfica e nomotética. Além destas, foram 

citadas: análise das interações discursivas, análise do discurso, análise exploratória, 

leitura flutuante, dentre outras. Fato este que reforça a necessidade de um maior rigor 

teórico quanto ao fundamento epistemológico da pesquisa, que fornece as categorias 

para análise.  

Nesse processo de apreensão da realidade investigada, foram identificadas 75 

palavras-chave (Apêndice B). Destas, as mais citadas, em ordem decrescente, foram: 

educação a distância (17 repetições); formação de professores (oito repetições); 

licenciatura em Física (três repetições); currículo (duas repetições); ensino superior 

(duas repetições); história da Ciência (duas repetições); Ciências Biológicas (duas 

repetições) e aprendizagem (duas repetições). As demais palavras-chave foram citadas 

apenas uma vez cada.  
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É válido destacar que, apesar da educação a distância ter sido a palavra-chave 

mais citada, não foi identificado nos 31 artigos uma discussão mais aprofundada sobre 

essa particularidade de ensino, os modelos/concepções de EAD que embasam os 

artigos. Alguns autores focaram mais em aspectos históricos sobre o processo de 

legalização, expansão e “democratização” desta modalidade.  

O mesmo posicionamento vale para a formação de professores, que foi segunda 

palavra-chave mais citada e cuja discussão foi superficial na maioria dos textos, como 

discutiremos mais densamente no capítulo II. Muitos trabalhos apresentaram um 

discurso em que a formação estava mais voltada para prática ou para uma formação 

técnica em relação a este profissional.  

 

1.2 Base científica que fundamenta as pesquisas  

No intuito de compreender a orientação teórica presente nos textos, listamos 

todos os autores citados nas referências bibliográficas dos 31 artigos científicos 

analisados. Ao todo foram referenciados 463 autores (Apêndice C), contudo, 

apresentamos abaixo os que foram citados pelo menos em três artigos, ou seja, os que 

tiveram maior ocorrência, já que os demais foram citados em um ou dois artigos (Tabela 

5). 

 

Tabela 5. Autores mais citados nas referências dos textos investigados nesta pesquisa. 
Ordem Autor  Nº de repetições 

1 Paulo Freire 4 

2 Michael G. Moore e Greg Kearsley 4 

3 Silvio Luiz Souza Cunha 4 

4 José Manuel Moran 4 

5 Lev Semyonovich Vygotsky 3 

6 Otto Peters 3 

7 Fábio Sanchez 3 

8 Maria Luiza Belloni 3 

9 Maurice Tardif 3 

10 José Andre Peres Angotti 3 

Fonte: autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

No campo do desenvolvimento da aprendizagem, Paulo Freire foi citado em 

quatro artigos, seguido de Lev Semyonovich Vygotsky e Maurice Tardif, com três 

citações cada. Os trabalhos de Paulo Freire foram adotados de forma geral para destacar 

questões relacionadas à formação crítica e autônoma dos sujeitos. No A1 e A5 as 

autoras citam o livro “Pedagogia da Autonomia”, em que: 
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 o autor tece reflexões sobre os saberes necessários à prática educativa, 

defendendo princípios da dialogicidade e politicidade, ou seja, da 

conscientização e formação política dos sujeitos, a partir de nove saberes 

fundamentais à condução do processo de ensino-aprendizagem (A1 e A5, 

p.6)2. 

 
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 

com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-

se. Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque 

capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se 

como objeto. A assunção de nós mesmo não significa a exclusão dos outros. 

É a “outredade” do “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade 

de meu eu (FREIRE, 1996, p. 41) (A1 e A5, p. 6). 

 

Nos artigos A9 e A26, os autores citam o livro “Pedagogia do oprimido” para 

discutir o papel do professor no processo de formação do aluno. No A9, as autoras 

recorrem a este texto para falar sobre a “educação bancária”, modo de educação em que 

o professor detém o conhecimento e tem como função transferi-lo para o educando. 

 

Indivíduos formados numa visão bancária de ensino são passivos e ingênuos 

sem a capacidade de refletir e pensar sobre o mundo em que vivem, são 

pessoas que se adaptam as finalidades prescritas pela minoria dominadora 

(FREIRE, 1987) (A9, p. 5). 

 
Muitos professores fazem uso dessa metodologia, e dessa forma contribuem 

para manutenção das diversas desigualdades existentes, mas nem todos estão 

conscientes do poder da metodologia que utilizam para manter este quadro 

de desigualdades. Na redução das desigualdades faz-se necessário que as 

escolas sejam inclusivas, não apenas abrindo suas portas para alunos de 

diferentes estratos sociais, mas fornecendo as condições necessárias para o 

desenvolvimento de suas potencialidades (A9, p. 5). 

 

Lev Semyonovich Vygotsky foi citado nos A13, A20 e A22. Nos A13 e A20 os 

autores citaram Vygotsky apenas uma vez em cada trabalho, sendo que no A13 ele foi 

referenciado para embasar a argumentação sobre interação, linguagem e relação social 

e, no A20, os autores apenas mencionaram Vygotsky em meio a uma frase que havia a 

palavra mediação, mas não aprofundaram nem discutiram mais a fundo esta questão. 

 

Para Vygotsky (2007), a interação consiste na relação interpessoal com 

outros indivíduos, o contato com o outro social, que promoverá a 

internalização das formas culturalmente estabelecidas de organização do 

mundo, contribuindo para o desenvolvimento psicológico humano. Para 

                                                             
2 Os excertos extraídos dos trabalhos serão sempre apresentados em itálico para distinguir de uma citação 

direta. 
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tanto, a linguagem exerce um papel fundamental na comunicação e no 

estabelecimento de significados compartilhados (A13, p. 4). 

 

No âmbito da EaD, a mediação (VYGOTSKY, 1989) é realizada por meio das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, sobretudo a partir do 

desenvolvimento da rede mundial de computadores (internet) e da 

globalização de seu acesso (pires, 2001) (A20, p. 2). 

 

No A22, os autores tiveram como fundamento os estudos de Vygotsky e citaram 

quatro obras dele que fundamentaram a pesquisa. Eles abordam a questão da linguagem 

e da mediação social na aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, além de 

abordarem que com o uso das tecnologias digitais a mediação fica mais ampla e 

complexa: 

 

Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a 

zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários 

processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente 

quando a criança interage com pessoas de seu ambiente e quando em 

cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses 

processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente 

da criança (VIGOTSKI, 1991, p. 101) (A22, p. 9). 

 

Podemos considerar que a introdução das TDIC no ensino de Física cria 

novas e diferentes relações entre a cultura e o indivíduo, tornando a 

mediação mais ampla e complexa. Neste caso, reconhecer o nível de 

desenvolvimento real e suas potencialidades na mediação com a cultura 

torna-se ainda mais essencial para a aprendizagem (A22, p. 10). 

 

Maurice Tardif foi citado nos A1, A5 e A15 nas discussões que abordam sobre 

saber docente. 

 

Tardif (2002, p.36) define saber docente como “um saber plural, formado 

pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. O 

autor atribui ao saber docente um sentido amplo, que engloba os 

conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes 

dos docentes, tudo aquilo que é chamado de saber, de saber-fazer e de saber-

ser (A1 e A5, p. 4). 

 

Para Tardif (2002), o conhecimento do professor é diferente do 

conhecimento do especialista na disciplina e tem o foco no saber a disciplina 

para ensiná-lo. Assim, o material didático impresso deve apresentar 

sugestões metodológicas para ensinar os conteúdos da história da ciência 

(A15, p. 11). 

 

Dentre os dez autores mais citados, sete discutem a EAD em suas pesquisas. 

Destes, cinco pesquisadores são do âmbito nacional, José Manuel Moran, Maria Luiza 

Belloni, José Andre Peres Angotti, Silvio Luiz Souza Cunha, Fábio Sanchez e três 
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estrangeiros: Michael G. Moore e Greg Kearsley e Otto Peters. Embora os autores 

supracitados tenham sido empregados em discussões que relacionam esta modalidade 

de ensino para a formação de professores pautados em uma lógica crítica, ainda se 

observa uma centralidade no sujeito e em suas decisões. 

Um olhar inicial sobre este resultado sinaliza uma grande diversidade de autores 

citados, e não foi possível determinar uma linha teórica comum aos pesquisadores deste 

corpus, especialmente no que se refere à formação de professores e à área das Ciências 

da Natureza.  

No tocante a esta questão, em pesquisas científicas, em especial nas áreas de 

educação e do ensino, campo em que se insere esta pesquisa, é tangível a importância de 

haver um rigor teórico e metodológico no processo de investigação. Porém, o que 

identificamos foi uma extensa quantidade de pesquisas e produtos que não delimitam o 

objeto e nem o método de investigação, assim como também não apresentam o percurso 

metodológico trilhado para o desenvolvimento da mesma. Isto sinaliza uma fragilidade 

teórica nestes trabalhos, com possível “recuo da teoria” (MORAES, 2001). 

 

1.3 Principais focos temáticos presentes nas pesquisas acadêmicas brasileiras sobre 

a formação de professores a distância de Ciências da Natureza 

A partir da análise dos artigos científicos e da recorrência das temáticas 

estudadas, estruturamos os principais focos temáticas discutidos nos trabalhos (Tabela 

6). 

Quando observamos a tabela 6 e retomamos a nossa revisão preliminar de 

literatura, percebemos focos bem distintos de análise, sendo comum o interesse pela 

pesquisa sobre a formação para o uso de tecnologias digitais e de compreensão das 

políticas de EAD no contexto do Brasil. Fato que pode ser justificado devido termos 

apenas dois artigos oriundos das dissertações e teses analisadas na revisão de literatura 

presente na introdução. 
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Tabela 6. Principais focos temáticos discutidos nos artigos que abordam formação de 

professores a distância na área das Ciências da Natureza. 

FOCO TEMÁTICO TEMAS 
CÓDIGO DOS 

ARTIGOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Análise de produções – objetos digitais de 

aprendizagem/ critérios para avaliação de Material 

didático impresso/ Conteúdo de web sites/ EAD, 

tecnologias e fenômenos astronômicos/ objetos 

digitais de aprendizagem/ materiais didáticos UFSC 

A2, A15, A21, 

A28, A29 e A30  

Práticas com tecnologias - Aulas experimentais/ 

Análise de módulos didáticos/ utilização do AVA/ 

TDIC no processo de formação  

A3, A8, A16 e 

A22 

PERFIL E 

PERCEPÇÃO DOS 

ESTUDANTES E 

EGRESSOS 

Perfil dos estudantes e egressos Percepção dos 

estudantes Física/ Percepção dos egressos Bio/ Perfil 

dos estudantes Física e Bio/ Perfil dos egressos Bio/ 

Perfil dos estudantes Química/ Perfil dos estudantes 

Física 

A6, A12, A13, 

A14, A17 e A19 

CONTEÚDO E 

CURRÍCULO 

Conteúdos - Aula prática EA A10   

Currículo - Currículo CN/ Currículo Bio/ 

Diversidade étnico-racial/ Ementa de mecânica geral/ 

Análise do Projeto de curso Química 

A1, A7, A9, A20 

e A31 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS E 

EXPANSÃO DA 

EAD 

Políticas em si - Políticas educacionais UFT CN/ 

Políticas públicas Bio 
A4 e A18 

Avaliação da EAD - Indicadores de qualidade A27 

Expansão dos cursos de graduação - Carência de 

professores/ Expansão dos cursos a distância 
A24 e A25 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

Saber docente dos professores A5 

Planejamento conjunto  

Pesquisa com o ensino – pesquisa bibliográfica 

Ensino de Física e Leitura dos estudantes Química 

A11 

A23 e A26 

Fonte: autora, a partir dos dados coletados até 2018 

 

Nas próximas subseções, discutimos cada foco temático apresentado na tabela 6. 

 

1.3.1 Recursos didáticos 

Apontamos uma quantidade expressiva de pesquisas dedicadas ao estudo dos 

recursos didáticos, visto que 32,3% dos trabalhos (10 artigos) tiveram como foco a 

discussão sobre os recursos didáticos no âmbito da formação a distância de professores. 

Este resultado corrobora com os estudos de Teixeira e Megid Neto (2017) que indicam 

o aumento de 4,2% dos trabalhos dedicados a “recursos didáticos” entre 2004 e 2011, 

sendo que no período de 2006-2011 esta foi a única temática entre as principais 

investigadas por eles. 

Frente à centralidade ocupada pelos recursos didáticos e aparatos técnicos nos 

trabalhos analisados, nos fundamentamos nos estudos de Feenberg (2010) e Peixoto 

(2012), no intuito de entender a posição e a função que as tecnologias apresentam na 

relação com os processos educacionais presente nos discursos proferidos nos artigos 
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científicos. Os autores acima citados apresentam um posicionamento epistemológico 

para os estudos sobre as tecnologias e a educação que nos permite compreender três 

possibilidades explicativas, sendo elas: tecnocêntrica, antropocêntrica e sociotécnica 

(PEIXOTO, 2012). Nem os autores e nem esta pesquisa tiveram a intenção de 

classificar ou julgar a relação entre a educação e as tecnologias presentes em pesquisas, 

mas sim, de possibilitar meios de melhor compreender este fenômeno. 

Ao explorar os dados empíricos, encontramos que, dos dez trabalhos que 

constituíam esta temática, quatro não apresentaram um posicionamento sobre tecnologia 

(A8, A15, A21 e A30), e que três abordam sobre materiais ou módulos didáticos e um 

sobre web sites.  

Quatro apresentam mais elementos de uma perspectiva tecnocêntrica (A2, A3, 

A16 e A28) por exprimirem a ideia de que a tecnologia é reconhecida como recurso 

técnico competente no processo de promoção do ensino e aprendizagem, por possibilitar 

a diversificação dos recursos pedagógicos, maior acesso à informação e que, portanto, 

podem melhorar o rendimento e a qualidade das aulas e da vida pessoal. Outro aspecto 

observado é que a tecnologia vem sendo reconhecida como um fator de impacto no 

desenvolvimento da cognição humana (A3) e um meio profícuo para busca de 

informações, como forma de transpor obstáculos na aquisição de conhecimento.  

A perspectiva tecnocêntrica é aquela em que a tecnologia exerce o controle 

sobre a humanidade, ou seja, é vista como uma forma natural do desenvolvimento e do 

progresso (FEENBERG, 2010). Ela se consolida na sociedade capitalista, especialmente 

a partir do século XVIII. Com as grandes transformações decorrentes das revoluções 

ocorridas na época, passou a ser estabelecido uma forte relação entre produção e 

técnica. Com o aumento na demanda por produção, passou a ser exigido cada vez mais 

um desenvolvimento técnico que garantisse maior produtividade (ANDERY, 1999). As 

tecnologias passaram a ser vistas como forma de possibilitar uma produção autônoma. 

Essa visão foi defendida nas Ciências Sociais desde Marx, “segundo a qual a força 

motriz da história é o avanço tecnológico” (FEENBERG, 2010, p. 46). 

Assim como se apresenta nos excertos abaixo, a tecnologia vem sendo 

considerada como a única peça chave no processo de mudança do cenário educacional 

e, como indica Peixoto (2012), este pensamento determinista leva a acreditar que as 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) promovem a construção de novos 

paradigmas pedagógicos. Isso porque se entende que as capacidades técnicas das 
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ferramentas computacionais em rede transpassam diretamente para as práticas 

pedagógicas apoiadas no emprego destas tecnologias. 

 

O uso de recursos tecnológicos na educação tem provocado mudanças 

consideráveis no modo de planejar o ensino e a aprendizagem, promovendo 

uma ressignificação do processo educacional como um todo (Braga & 

Menezes, 2014) (A2, p. 2). 

 

As ferramentas digitais estão em expansão, diversificando-se e enraizando-se 

da Educação, podendo transformar ainda mais a forma de aprender das 

futuras gerações, e contribuir para a produção, exibição e distribuição de 

objetos que sejam reflexo do paradigma da cultura digital (A2, p. 8). 

 

Dessa forma, todos esses aspectos nos fazem pensar sobre a aprendizagem 

baseada na utilização da tecnologia, como facilitador para a mediação 

cognitiva (A3, p. 5). 

 

Dessa forma, as tecnologias são reconhecidas, notadamente, como facilitadoras 

do trabalho docente e da aprendizagem dos alunos. Em alguns casos, a formação fica 

reduzida à lógica de adaptação a uma racionalidade técnica. Nesse contexto, ela assume 

ao mesmo tempo um papel central e instrumental, visto que é exaurida de seu conteúdo 

histórico-cultural. A tecnologia é vista como um exemplo claro de progresso para o bem 

comum e não como uma criação humana marcada pelas determinações históricas de 

cada contexto (ECHALAR; PEIXOTO; CARVALHO, 2015). 

A tecnologia, ao assumir papel de destaque e ser reconhecida como um aparato 

inovador, transformador e motivador, faz com que o professor se torne refém de uma 

alienação em prol do capital, tanto em sua vida pessoal quanto profissional (ECHALAR 

et al., 2015). 

De acordo com Peixoto (2012), a lógica tecnocêntrica evidencia, portanto, que a 

tecnologia determinaria as finalidades que ela infere na sociedade. No campo 

educacional, os aparatos técnicos são tidos como meios capazes de tornar melhor a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem e não a relação entre os professores, os 

alunos e conhecimento. Assim, são os objetos técnicos que determinariam os usos que 

deles serão feitos pelos sujeitos.  

No contraponto a lógica apresentada, a concepção antropocêntrica, assumida 

pelos iluministas, considera a tecnologia como neutra de valor, ou seja, ela é tida como 

um instrumento a ser usado mecanicamente pelos seres humanos para atender suas 

necessidades. Consideramos a plasticidade inerente das tecnologias decorrente dos 

objetivos dos usuários e, neste caso, a centralidade é atribuída aos sujeitos, que são 
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responsáveis pelas ações que realizam com uso dessas ferramentas (FEENBERG, 2010; 

PEIXOTO, 2012). Para Feenberg (2010), tanto a visão instrumental quanto a 

determinista permanecem até hoje em muitos discursos e debates. 

Um dos artigos artigo apresentou mais elementos de uma perspectiva 

antropocêntrica (A22), visto que o resultado do uso das tecnologias é centrado no modo 

de uso do professor e do aluno, como observamos no excerto a seguir: 

 

O uso das TDIC no ensino de Ciências abre um cenário bastante interessante 

para o ensino e para a aprendizagem. No entanto, se mal planejado, pode ser 

uma armadilha para dispersar o interesse do aluno (aprendizagem) ou fazer 

o professor perder o foco (ensino), uma vez que elas possibilitam um 

acúmulo muito grande de informações, de linguagens, de formas de gestão, 

de interconexões e de possibilidades de produção do conhecimento. (...) Não 

se trata de ser contra o uso das tecnologias digitais no ensino; muito pelo 

contrário, trata-se de apontar a pesquisa do uso das TDIC no ensino de 

Ciências / Física como a condição necessária para se desvendarem os 

enigmas apresentados. É preciso, então, aprofundar as pesquisas sobre as 

relações entre mediação, aprendizagem, letramentos e empoderamento, 

assim como a pesquisa sobre a formação inicial e continuada de professores 

nesses contextos (A22, p. 22). 

 

Peixoto (2012) destaca que as tecnologias apresentam funcionalidades que estão 

relacionadas com o uso que serão feitos delas, no entanto, não são essas funcionalidades 

que definem totalmente o uso, isso porque, existem as implicações do contexto e as 

intenções dos envolvidos. Nesse sentido, quando os alunos e professores usam as 

tecnologias, eles dispõem de uma autonomia relativa, uma vez que eles já são 

condicionados pelas circunstâncias sociais e culturais de seu meio. 

Outra concepção em relação à tecnologia é a crítica (FEENBERG, 2010) ou 

sociotécnica (PEIXOTO, 2012), em que a Ciência e seus produtos não são considerados 

apenas instrumentos, meios ou fins, mas sim um constructo social. A abordagem 

sociotécnica visa superar a dicotomia existente entre os objetos técnicos e os sujeitos 

sociais, existente nas abordagens anteriores. Nessa perspectiva, a tecnologia é vista 

como uma produção sócio histórica e própria de toda ação humana, em que se 

compreende o movimento dialético entre o homem e sua produção, no contexto social 

no qual o fenômeno está sendo produzido e investigado (PEIXOTO, 2012). 

O artigo A29 se aproxima da abordagem sociotécnica, visto que os autores 

apontam questões que levam a pensar as tecnologias como sendo objetos construídos 

historicamente pelos homens, mas ainda contém alguns elementos da abordagem 
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tecnocêntrica, ao delegar grande importância aos conteúdos digitais no processo de 

aprendizagem. 

 

É importante considerar que as Ciências, assim como as tecnologias são 

construções humanas situadas historicamente e que os objetos de estudo por 

elas construídos e os discursos por elas elaborados não se confundem com o 

mundo físico e natural, embora este seja referido nesses discursos. Importa 

ainda compreender que, apesar de o mundo ser o mesmo, os objetos de 

estudo são diferentes, enquanto constructos do conhecimento gerado pelas 

Ciências por meio de leis próprias, as quais devem ser apropriadas e 

situadas em uma “gramática” interna e cada Ciência. Cabe ainda 

compreender os princípios científicos pressentes nas tecnologias, associá-los 

aos problemas que se propõe solucionar e resolver questões de forma 

contextualizada aplicando aqueles princípios científicos a situações reais ou 

simuladas. (A29, p. 6) 

 

É importante destacar que o único trabalho que realmente apresentou um exame 

mais detalhado desta questão foi o A23. Neste artigo, os autores relatam ter como base 

as obras de Andrew Feenberg, que parte de uma filosofia crítica, contribuindo para 

compreensão do processo de inserção das TIC na educação. Assim, a perspectiva 

apresentada nesta produção se aproxima de uma visão sociotécnica, visto que os autores 

demonstram ter uma visão que considera a tecnologia como um constructo social:  

 

Por meio de noções como a de ambivalência da tecnologia, Feenberg (2001) 

tem buscado caracterizar as tecnologias, em geral, concebendo seus designs 

e seu desenvolvimento como processos sociais e políticos, processos em 

continuidade mesmo quando a tecnologia já está pronta. Seu significado 

social pode ser modificado na sua apropriação. Faz parte também dessa 

perspectiva filosófica sobre a tecnologia, em geral, a ideia de que produções 

tecnológicas são sempre políticas no sentido que instauram determinadas 

possibilidades e certos limites para as interações humanas, organizando-as, 

colocando-as em determinadas posições e relações, incluindo relações de 

poder entre si (A23, p. 5). 

 

A partir do estudo detalhado do corpus desta pesquisa, observamos que mais de 

50% dos trabalhos analisados não discutem, nem sinalizam um posicionamento em 

relação ao uso das tecnologias na educação. Isto é, negligenciam a questão da 

tecnologia na Educação em cursos a distância, que são constantemente associados ao 

uso das TIC, ainda que tenham como foco a discussão de recursos didáticos.  

Podemos tensionar a discussão ao salientar que muitos trabalhos apresentam 

uma visão em consonância com os interesses de mercado, por difundirem o imaginário 

de que com o uso das TIC ocorrerá uma melhoria imediata no processo de ensino e de 
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aprendizagem, bem como possibilitará, por meio da EAD uma democratização da 

educação em nosso país.  

 

1.3.2 Perfil e percepção dos estudantes e egressos 

Esta temática constituiu-se por seis trabalhos, o que corresponde a 19,3% do 

total das produções analisadas. Este resultado apontou mais uma tendência das 

pesquisas do campo da Educação em Ciências e corrobora com os estudos de Teixeira 

(2008), Teixeira e Megid-Neto (2017). De acordo com estes autores, as características 

sobre alunos e professores fazem parte dos seis focos principais da produção acadêmica 

em ensino de Biologia no Brasil.  

Os artigos analisados que versam sobre esta questão objetivaram avaliar a 

percepção dos estudantes e egressos sobre: o curso (A6); o nível de satisfação dos 

estudantes em relação ao curso e a questões de infraestrutura, grade curricular, aulas 

práticas, qualidade dos professores (A12); avaliação do perfil dos acadêmicos (A13 e 

A17); destino ocupacional dos egressos no mercado de trabalho e a média de salário que 

recebem (A14); e o que os alunos do curso de licenciatura a distância acham dos 

materiais didáticos e os recursos tecnológicos mais utilizados (A19).  

No processo de aproximação com os trabalhos que compõem o corpus desta 

pesquisa, é importante destacar, por exemplo, que o A6 se trata de um artigo que é fruto 

de uma pesquisa de doutorado. Nesse estudo, os autores almejaram compreender, por 

meio do discurso dos estudantes veteranos dos cursos de Física e Pedagogia, as 

experiências pessoais em cursos a distância, no que diz respeito a questões estruturais, 

organizacionais e pedagógicas. No decorrer desta investigação, foi revelada a forte 

influência que o modelo presencial ainda exerce no processo de escolarização dos 

sujeitos investigados; a presença de fragilidades na comunicação entre tutores e alunos; 

as resistências, aos problemas técnicos e o uso limitado das TIC como mediadores no 

processo de ensino e aprendizagem; a facilidade de acesso ao ensino superior por meio 

da EAD e sua adaptação às condições de estudo dos alunos. 

No A12 os autores avaliaram a percepção dos egressos da licenciatura em 

Ciências Biológicas, por meio da aplicação de questionário online e cujos resultados 

foram usados como indicador de avaliação institucional. Foi avaliada a satisfação dos 

egressos de cursos presenciais e a distância e por meio da análise dos dados, que 
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apontaram que os egressos do ensino a distância demonstraram maior satisfação em 

relação ao curso, considerando-o como “ótimo”. 

O A13 avaliou o perfil de estudantes de uma licenciatura em Ciências Biológicas 

e o A17 uma licenciatura em Química. No A13 foi apontado que a maior parte dos 

estudantes EAD são mulheres, com idade acima de 29 anos, com filhos, casadas(os), 

trabalham fora, cuidam do lar e terminaram o ensino médio há mais de dez anos. O A17 

indica que no curso existe a prevalência de alunos mais velhos, oriundos de escola 

pública, que conciliam os estudos com o trabalho e que demonstram estar satisfeitos 

com o curso a distância. 

No A14 foi avaliado o destino ocupacional dos egressos, revelando que em sua 

maioria estes estão trabalhando na educação básica e recebem em média de três a quatro 

salários mínimos por mês. O A19, além de apontar o perfil dos estudantes de 

licenciatura EAD que reafirmam os já apresentados no A13 e A17, indicou que a maior 

parte dos estudantes não tem tempo para estudar e que o material didático impresso é o 

recurso que mais contribui para a aprendizagem, seguido do encontro presencial e das 

videoaulas. 

Entendemos que é importante conhecer tais questões para confirmar o público 

para o qual estes cursos são voltados e reconhecer aspectos que podem ser melhorados 

na estrutura e organização das instituições e nos cursos de EAD. Contudo, ao discutirem 

questões restritas ao cotidiano e a aspectos subjetivos de análise, estes estudos se 

restringem à realidade imediata e aparente.  

 

1.3.3 Conteúdo e currículo 

Esta temática é composta por seis artigos, sendo que o A10 aborda sobre 

conteúdo, o A9 a relação conteúdo e currículo e os demais estritamente sobre currículo 

(A1, A7, A10, A20 e A31).  

No A10 os autores destacaram a experiência de uma aula prática sobre 

fitoplâncton como ferramenta de educação ambiental e a busca pela reflexão dos alunos 

sobre a importância de uma formação adequada para os professores que atuarão na área 

da Biologia. O trabalho abordou aspectos legais referentes à educação ambiental na 

formação de professores, apresentou, de forma mais descritiva, sobre como foi realizada 

a aula e os resultados da prática. Finalizaram buscando relacionar essa experiência com 
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o processo de formação docente destacando a importância de terem maior consciência 

em relação à sustentabilidade e assuntos ambientais. 

O A9 tratou sobre a inclusão da disciplina “Direitos Humanos e Diversidade 

Étnico-Racial” no currículo do curso de Ciências Biológicas a distância, de uma 

Universidade do Nordeste, visando atender à Lei nº 10.639/03 que determina o ensino 

de história e cultura dos afrodescendentes em todos os estabelecimentos de ensino.  

As autoras apresentaram como sendo os objetivos da disciplina: 

 

i) formar professores de Ciências para escolas inclusivas e libertadoras, com 

conhecimentos sobre situações dos afrodescendentes brasileiros, ii) os FP 

tomarem consciência da sua importância, como professores, para amenizar 

as desigualdades contribuindo para a formação científica adequada de todos 

os estudantes, independente da cor ou origem social (A9, p. 6). 
 

A percepção de formação apresentada neste artigo se aproxima com o das 

diretrizes propostas no “Relatório Jacques Delors” para UNESCO, para educação do 

século XXI, cujo foco está na formação da pessoa para a vida, para o social, indicando 

um saber prático, empírico (SFORNI, 2004). 

Para o andamento da disciplina, as autoras indicaram a utilização de dois textos 

para discussão sobre a temática no ambiente virtual. Como finalização, os alunos 

tiveram que realizar uma pesquisa sobre a contribuição dos afrodescendentes para o 

desenvolvimento brasileiro e foram orientados a realizarem um evento no polo ao qual 

estavam vinculados ou em alguma escola do município.  

No A1 as autoras realizaram um estudo que investigou o currículo das 

licenciaturas em Ciências Naturais e Matemática em cursos a distância nos Institutos 

Federais do Brasil. Elas estabeleceram uma relação entre o manifesto e o ativo nas 

propostas curriculares e apresentaram os saberes dos professores das licenciaturas sobre 

os cursos.  

Este trabalho tem como base epistemológica o método fenomenológico e, como 

tal, apresenta um discurso de cunho questionador sobre o tema investigado. As autoras 

relatam que os Projetos Políticos de Curso das Licenciaturas analisadas se encontram 

em consonância com a legislação vigente, porém não acrescentam elementos aptos para 

dar conta da diversidade da modalidade EAD. São, na maioria dos casos, cópias dos 

documentos dos cursos oferecidos na modalidade presencial. Destacaram a fragilidade 

na elaboração e na forma de condução dos currículos, bem como a falta de 
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conhecimento da proposta curricular por parte de quem constrói os materiais didáticos 

para o curso e também por tutores e professores. O currículo de Ciências Biológicas não 

apresenta o perfil do licenciado que deseja e muitos professores acreditam que o 

currículo é somente à grade curricular. 

O A7 teve como objetivo compreender os elementos que sustentaram o 

surgimento, a viabilidade e a manutenção do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas do Centro de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (CEDERJ) e 

acrescentam que foi realizado um denso estudo do currículo selecionado, de modo que 

puderam “compreender as disputas assimétricas de poder, as disputas representadas 

não só na constituição de um curso de formação de professores, como no campo que o 

constitui e legitima” (A7, p. 982-983). Porém, os autores fazem apenas poucas 

sinalizações e descrições sobre o currículo, não alcançando a dimensão da proposta 

indicada por elas nos objetivos. Elas destacam que este ainda é o começo da pesquisa e 

que posteriormente serão realizadas algumas entrevistas. 

No A20 os autores analisaram 15 projetos pedagógicos de licenciaturas em 

Física ofertados em instituições públicas e indicaram em que medida os currículos 

desses cursos se posicionam frente a um currículo convencional de mecânica geral 

estabelecido no sistema educacional brasileiro. Eles defendem que a mecânica geral se 

configura como eixo fundamental estruturante de um pensamento reflexivo e 

cientificamente crítico, posto a serviço da qualificada formação superior em Física. 

Como resultado eles apontam que os currículos cobrem em média, pouco mais de 70% 

do conteúdo convencional considerado mínimo pela metodologia de seu trabalho. 

Por fim, o A31 apresenta uma análise do projeto de licenciatura em Química a 

distância da Rede Gaúcha de Ensino Superior a Distância (REGESD). Os autores 

apontaram que o currículo descrito por eles ainda não havia sido implementado, pois 

ainda precisava da aprovação dos profissionais envolvidos. Segundo o estudo realizado, 

o curso está estruturado em conformidade com o referencial teórico e com o perfil 

docente proposto no projeto. O currículo está centrado na prática e na constante reflexão 

sobre ela, o que, segundo os autores, pode favorecer no alcance dos objetivos previstos 

com o curso. Para eles outros elementos são fundamentais para a adequada 

implementação da proposta, dentre os quais se destaca a convergência entre o currículo 

proposto e sua operacionalização pelos professores e tutores.  
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1.3.4 Políticas públicas e expansão da EAD 

Esta temática é composta por cinco artigos que corresponde a 16,1% das 

produções. Consideramos um baixo percentual, tendo em visto a natureza e importância 

de discussões deste elemento para melhor compreensão da área.  

Os A4 e A18 foram trabalhos que apresentaram uma discussão sobre as políticas 

públicas para formação docente. No A4 os autores tiveram como objetivo analisar as 

mudanças e transformações no âmbito das políticas de formação docente nas IES e suas 

implicações, mais especificamente na Universidade Federal do Tocantins (UFT). Eles 

sinalizam algumas mudanças no âmbito das políticas públicas e se dedicam mais na 

explicação sobre a implantação dos cursos de Biologia, Química, Física e Matemática 

EAD na UFT. Ressaltam que a licenciatura em Biologia foi criada tendo por base o 

projeto pedagógico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e que os 

demais cursos que foram criados posteriormente não fizeram uso desta experiência. 

Destacam que os professores envolvidos na proposta de implementação da EAD 

sentiram forte resistência por parte dos outros professores e do Conselho Universitário 

(CONSUNI). Para muitos essa modalidade era considerada uma educação para anteder 

aos interesses do mercado capitalista com a venda de diplomas; enquanto outros tinham 

receio das mudanças e o contato com o novo causava resistência. Consideram que as 

políticas vêm contribuindo para gradativa expansão da EAD na UFT, embora ainda 

existam muitos desafios a serem superados. 

No A18 o autor se propôs a discutir sobre o percurso formativo criado mediante 

a regulamentação da EAD no Brasil, sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo 

MEC e ainda realizar um levantamento das instituições públicas e privadas que 

oferecem cursos na área das Ciências da Natureza a distância. Em meio à discussão 

desta temática, o autor sinaliza que a precarização da carreira docente, bem como da 

formação de professores, pode estar associada às políticas públicas que, ao buscarem 

acelerar o processo de formação, acabam deixando em segundo plano a qualidade destes 

cursos, o que enfraquece a dimensão política e social da formação, ao buscar ajustar o 

docente e seu processo formativo à reestruturação do capital.  

O A24 se configurou como um trabalho documental que, a partir dos dados 

estatísticos do INEP e artigos da literatura buscou realizar um panorama sobre a 

dimensão da carência de professores das Ciências da Natureza no país, o crescimento da 

oferta de presenciais e a distância, bem como uma estimativa sobre a quantidade de 
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vagas necessárias para formar professores suficientes para atender a Educação Básica. 

Em meio aos dados e a análise realizada pelos autores, eles destacaram que frente ao 

cenário da educação brasileira, não é suficiente pensar que somente aumentando o 

número de vagas irá suprir o déficit de professores. É necessário medidas que garantam 

o incentivo e permanência na profissão. 

O A25 realizou algumas sinalizações sobre a expansão da EAD no país e 

apresenta o curso piloto de licenciatura em Física a distância da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), a fim de fornecer elementos que possam ser utilizados como 

indicadores para avaliação, estruturação e reorganização de cursos nessa modalidade. O 

trabalho ficou no campo da descrição do projeto da licenciatura. 

O A27 apontou que os cursos a distância ainda são vistos com certa relutância 

por parte de alunos e professores. Nessa perspectiva, as autoras defenderam que a 

avaliação, por meio de indicadores que buscam estimar a qualidade dos cursos, ajudam 

derrubar o preconceito existente, visto que demonstram que a instituição está 

preocupada com a qualidade dos cursos. Os indicadores não garantem a qualidade do 

curso, mas ajudam na sua estruturação e nas tomadas de decisão. Neste artigo foram 

propostos 14 indicadores a serem considerados nos projetos de cursos de licenciaturas 

EAD na área das Ciências da Natureza, que foram validados por coordenadores de 

cursos a distância. Porém, as autoras não explicam o porquê destes indicadores serem 

para área das Ciências da Natureza e no que se refere à validação não foi apontado 

quantos coordenadores foram envolvidos, nem o modo como eles foram selecionados e 

nem os critérios utilizados por eles. 

 

1.3.5 Formação de professores 

Esta temática é composta por quatro artigos, o que corresponde a 12,9% dos 

trabalhos. Tendo em vista que foram selecionados para esta dissertação produções que 

abordassem a formação de professores, consideramos este um baixo percentual de 

estudos que se dedicaram a este tema.  

No A5 as autoras realizam um estudo sobre os saberes docentes dos professores 

dos cursos de licenciatura em Ciências Naturais e Matemática na modalidade a distância 

dos Institutos Federais (IF) do Brasil. No que se refere ao saber docente elas usaram, 

como fundamentação teórica, autores como: Tardif (2002); Nóvoa (2001); Contreras 

(2002) e Freire (1996). Destacaram que a extensão e domínio do saber abrangem, além 
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do conhecimento específico da área que será ensinada, o saber da Ciência, da educação 

e da própria prática docente.  

As autoras relataram que a investigação realizada por elas foi dividida em três 

etapas, sendo a primeira o levantamento dos IF que ofereciam os cursos a distância das 

Ciências da Natureza, a segunda o estudo dos ordenamentos institucionais e Projeto 

Político Institucional (PPI), Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) dos sete IF 

selecionados e, como terceira etapa, uma análise ideográfica e nomotética das falas de 

professores formadores, professores pesquisadores, tutores e gestores dos cursos. Neste 

artigo (A5) foram priorizadas questões relacionadas ao saber docente e à percepção dos 

sujeitos investigados em relação à modalidade EAD.  

No A11 os autores investigaram as contribuições e efeitos de um planejamento 

conjunto realizado por dois professores da disciplina “Prática de Ensino de Física”, um 

da modalidade presencial e o outro da modalidade a distância. Para os pesquisadores, 

esta é uma atividade viável e que pode contribuir para que seja oferecida uma formação 

de qualidade para os professores. Isso porque, pelo fato de a modalidade a distância 

apresentar uma série de especificidades, este planejamento conjunto faz com que os 

professores pensem sobre os melhores caminhos e metodologias para aprendizagem dos 

futuros professores, assim como possibilita uma troca de experiências entre eles, 

levando a reflexão sobre as melhores estratégias de ensino-aprendizagem. 

No A23 os autores realizaram uma revisão bibliográfica sobre as pesquisas em 

ensino de Física na modalidade a distância a partir de levantamento em banco de teses e 

dissertações produzidas pelos programas de pós-graduação no país e em periódicos 

constantes no Qualis. Os pesquisadores ressaltaram que esta pesquisa foi fruto das 

atividades desenvolvidas no Núcleo de Avaliação e Pesquisa (NUPA), vinculado ao 

Laboratório de Tecnologias Educacionais (Lantec) do CED/UFSC e à coordenação do 

curso de licenciatura em Física da UFSC na modalidade a distância. De acordo com o 

artigo, a produção na área ainda é pequena, embora crescente. Neste trabalho foi 

realizada uma análise importante em relação ao uso da tecnologia na educação, tendo 

como fundamento os estudos de Feenberg (2001), que apresenta uma perspectiva 

filosófica crítica sobre tecnologia. Para mais, os autores ressaltam que a maior parte da 

produção analisada apresenta descrição, apresentação, produção, uso e avaliação de 

hipermídias e ambiente virtuais de ensino e aprendizagem.  
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Por fim, no A26 foi realizado um estudo que investigou a adesão à leitura entre 

os alunos da licenciatura em Química a distância. Para as autoras, a leitura de textos que 

vão além dos sugeridos no curso é importante para ajudar os alunos a compreenderem 

melhor os textos científicos e terem melhor capacidade de argumentação, bem como 

serem capazes de fazer relação entre diversos assuntos.  

Percebemos certa heterogeneidade temática no corpus desta pesquisa, contudo, 

prevalecem os estudos cujo foco se encontra nos recursos didáticos e no perfil e 

percepção dos estudantes e egressos, que será verticalizada nas discussões do capítulo 

II. No próximo capítulo iremos abordar o contexto histórico da formação inicial a 

distância de professores das Ciências da Natureza e a análise das concepções de 

formação de professores presentes nos artigos científicos. 

Entendemos que a formação de professores é um processo histórico e que, 

portanto, traz marcas do seu percurso. Nesse sentido, para poder se aproximar do todo 

que a constitui, é preciso reconhecer as contradições, as determinações e as variações 

com que ela foi e está sendo estabelecida. Para isso, é preciso investigar e compreender 

o processo de histórico que deu origem à formação de professores, em especial, no 

Brasil, bem como os (des)caminhos que inclinaram esta formação para a modalidade a 

distância. É importante conhecer as concepções que vêm sendo difundidas e aceitas 

pelos pesquisadores sobre esta formação, bem como o entendimento que eles trazem 

sobre Ciência, para que então sejam construídas nossas sínteses e as propostas de 

superação. 

Nesse sentido, “o conhecimento científico de uma dada realidade humana não 

pode ser alcançado sem a mediação do árduo processo de elaboração de abstrações e 

reconstrução no pensamento das múltiplas relações que compõem o todo” (DUARTE, 

2000, p. 94). Face a isso, almejamos, através desta dissertação, reproduzir o percurso 

histórico do processo de constituição da Ciência, em sua relação com as Ciências da 

Natureza e os caminhos que levaram à formação de professores que atuam nesta área, 

de modo particular, por meio da EAD. E, no ensejo desta questão, pretendemos discutir 

as concepções apresentadas nos artigos científicos selecionados sobre a formação de 

professores e a Ciência. 
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CAPÍTULO II 

AS CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ORIENTAM AS 

PESQUISAS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

O presente capítulo discute o processo de formação de professores em nosso país 

através de uma reconstrução histórica, considerando as diversas determinações que 

influenciaram seu estabelecimento, tanto na modalidade presencial quanto a distância na 

área das Ciências da Natureza. Nessa perspectiva, procuramos trilhar o movimento de 

construção deste objeto levando em conta o modo de produção no qual a nossa 

sociedade se encontra, que dita as regras a serem seguidas tanto no setor econômico 

quanto na organização social. São abordadas, também, as políticas públicas 

educacionais e a influência que os OM exercem sobre as decisões dos países periféricos 

no âmbito social, cultural e na arena educacional. 

 Acreditamos que para alcançar a apreensão do fenômeno estudado, é preciso 

considerar o movimento dinâmico, complexo e contraditório no qual ele se constitui. É 

necessário ter a consciência de que, mesmo tendo este árduo trabalho, não irá se esgotar 

todas as possibilidades de investigação deste assunto, visto que ele está em constante 

movimento e, consequentemente, se reconstruindo a cada instante. 

Para compreender o processo de constituição da formação de professores da área 

da Ciências da Natureza, é necessário compreender o processo histórico da formação de 

professores no Brasil e da constituição da área da Educação em Ciências. No bojo desta 

questão, temos que a formação dos professores das Ciências da Natureza se instituiu 

mediante as políticas que propunham uma formação híbrida, aligeirada, para atender à 

nova demanda do mercado de trabalho e à lógica escolar da legislação vigente. Fato 

este, que nos sinaliza a importância de entender a base teórica e filosófica na qual se 

constitui a formação destes profissionais. 

Por meio da abordagem dialética, acreditamos que será possível realizar a 

sistematização de um conhecimento mais complexo e crítico sobre a formação inicial a 

distância de professores das Ciências da Natureza, reconhecendo-a como sendo um 

constructo histórico, o qual se constitui como sendo um processo que é fruto de 

múltiplas determinações. Assim, nossa discussão se organizará em três seções: a 

historicidade da formação de professores da área de Ciências da Natureza no Brasil e 

duas especificidades deste percurso: os modelos formativos de professores e o processo 
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de formação a distância; a análise à luz da lógica formal e dialética do corpus deste 

trabalho a partir dos modelos formativos expressos nas produções científicas, e uma 

discussão teórica sobre os assuntos recorrentes e lacunas que emergiram dos dados. 

 

2.1 Formação inicial de professores da área de Ciências da Natureza no Brasil  

O século XVIII foi marcado por duas revoluções que provocaram grandes 

mudanças no cenário político econômico e social: a Revolução Industrial e a Revolução 

Francesa. Elas foram fundamentais para o fortalecimento da burguesia e, 

consequentemente, para sustentação do capitalismo como modo de produção dominante 

no mundo (ANDERY, 1999). Nessa mesma época, o movimento iluminista foi 

progressivamente possibilitando mudanças na forma de pensar, a cultura foi sendo 

interpretada de forma mais “racional” e os costumes e regras passaram a ser justificados 

pela sua utilidade (FEENBERG, 2010).  

Foi colocado em questão a educação popular, através da qual resultou a 

constituição das Escolas Normais como instituições responsáveis pela formação dos 

professores. Havia a distinção entre Escola Normal Primária, que formava os 

professores para atuarem na educação primária, e Escola Normal Superior para formar 

os docentes do nível secundário. A primeira instituição, denominada Escola Normal, foi 

proposta pela convenção de 1794 e instalada em Paris em 1795. Em sequência, os 

países como França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos foram instituindo, ao 

longo do século XIX, suas Escolas Normais (SAVIANI, 2009).  

No Brasil, a formação de professores ganhou maior ênfase após a independência, 

quando começou a se discutir a instrução popular (SAVIANI, 2009). É válido ressaltar 

que compreender o processo de formação em nível superior destes profissionais em 

nosso país, demanda uma retomada ao contexto político-econômico das reformas, bem 

como à questão da popularização escolar ao longo de sua história. Em especial, na 

formação do professor de Ciências é preciso considerar também as transformações 

ocorridas no campo científico e nas propostas curriculares (AYRES; SELLES, 2012). 

A institucionalização do ensino secundário (o que corresponde hoje aos atuais 

anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio) e das universidades brasileiras 

ocorreu em tempos distantes. Enquanto o ensino secundário foi organizado de forma 

centralizada em 1837, a partir do estabelecimento do Colégio Pedro II, a formação de 

professores desse nível começou a ocorrer apenas em 1930, quase um século depois. 
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Neste período, os professores eram as pessoas consideradas autodidatas ou aqueles que 

tinham formação em algum curso superior existente (AYRES; SELLES, 2012). 

Até a década de 1930 a formação de professores e a realização de ações em 

favor da universalização da educação escolar não existiu em nosso país como meta do 

Estado. E, em seus primórdios, já era ligado a um suposto arquétipo de progresso que 

acreditava que, por meio do preparo da população para a produção e consumo, estaria 

contribuindo para efetivação da referida modernização do país (MARTINS, 2010).  

No cenário da formação de professores, até 1930, havia a coexistência de duas 

vertentes da pedagogia tradicional, a religiosa e a leiga, com maior influência da 

segunda. Esta época foi marcada pelos intensos debates com ideais liberais que conferia 

ao Estado a obrigação da expansão da educação escolar e defendia o papel da educação 

na formação dos indivíduos, afirmando que por meio dela, se tornariam mais 

esclarecidos. Foi também nesse período que a versão tradicional da pedagogia liberal 

começou a perder forças, em vistas à sua expressão moderna. A então Pedagogia Nova 

estava em fase de sistematização político-pedagógica para sua implantação. Ambas 

pedagogias, tradicional e nova, se mantiveram de modo equilibrado entre 1932 e 1947, 

contudo, entre 1947 e 1961, a última ganhou mais espaço, tornando-se predominante 

(MARTINS, 2010).  

Foi a partir dessa época que a disciplina de Ciências passou a fazer parte 

oficialmente do currículo do ensino secundário, por meio da Reforma Francisco 

Campos. No ensino fundamental, a disciplina era oferecida com a denominação de 

Ciências Físicas e Naturais e, nas séries seguintes, eram ofertadas, de forma mais 

especializada, as disciplinas de Física, Química e História Natural (AYRES; SELLES, 

2012). 

O primeiro curso de formação inicial de professores das Ciências da Natureza no 

Brasil foi o de História Natural, criado em 1934, juntamente com a Universidade de São 

Paulo (USP). Esta instituição de ensino superior foi instituída e depois reestruturada 

conforme as exigências sociais, políticas e as normas públicas da época. Em 

consonância com este cenário, o curso foi criado para contribuir para uma formação 

global e integralizada em Ciências Naturais e dos profissionais da educação, em 

decorrência do avanço científico denotado no contexto mundial (ARAÚJO; TOLEDO; 

CARNEIRO, 2014).  
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Desde o início desta discussão, o preparo dos currículos de formação dos 

professores priorizava os conteúdos a serem ensinados em sala, ficando em segundo 

plano os conhecimentos didático-pedagógicos. No decurso desta concepção foi fixado o 

padrão de ensino e de formação docente no país. A partir do Decreto-Lei n. 1.190, de 4 

de abril de 1939, foi propagado o modelo conhecido como “esquema 3 + 1”. Neste 

padrão, três anos eram voltados para as disciplinas específicas do curso e um ano para 

as disciplinas de formação didática (SAVIANI, 2009).  

Neste modelo, a formação do professor de Ciências Naturais ocorria no setor de 

Ciências, responsável pelos conhecimentos específicos e a complementação era feita na 

Seção Especial de Didática, na qual aprendiam os conhecimentos pedagógicos sobre 

como ensinar, recebendo destaque as disciplinas de Didática, Psicologia e legislação 

educacional (AYRES; SELLES, 2012).  

Os cursos de licenciatura se consolidaram a partir deste modelo híbrido de 

formação, sendo empregados como anexo aos bacharelados. Ainda hoje se mantém 

quase que blindada a estruturação de uma nova forma de pensar os cursos de formação 

de professores, mantendo tal dicotomia (GATTI, 2013; 2014). É importante ressaltar 

que, neste período, o ensino secundário ainda era um nível de ensino restrito, que 

passava por um compassado processo de expansão e, mesmo assim, a quantidade de 

profissionais formados que optavam por se dedicar ao magistério não era suficiente para 

suprir a demanda (NUNES, 2000). 

A partir do final de 1950 foram realizadas numerosas marchas em prol de uma 

reestruturação da Educação (FRACALANZA, 2006). No ano de 1951 houve a criação 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – então 

chamada de Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que 

foram fundamentais para efetivação de numerosos programas e ações. Dentre estes, o 

apoio a realização de eventos científicos, auxílio financeiro por meio de bolsas de 

estudos, contratação de professores visitantes de instituições nacionais e internacionais e 

a institucionalização do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC – 

seção de São Paulo), em 1954 (NARDI, 2014). 

O IBECC (SP), sob influência da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), inseriu o laboratório de Ciências em 

atividade de ensino, com intuito de diminuir a defasagem do desenvolvimento científico 
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e tecnológico auferido, principalmente nas áreas de Biologia, Física e Química 

(FRACALANZA, 2006). Neste período, o país iniciou mudanças políticas que 

contribuíram para que houvessem modificações da percepção sobre a função da escola, 

começando um processo de expansão, visto que ela não deveria mais ficar restrita a uma 

pequena parcela da população (KRASILCHIK, 2000).  

A Guerra Fria marcou o maior investimento financeiro e humano na educação. 

Isso porque os Estados Unidos, no intuito de vencer uma batalha espacial contra a 

União Soviética – que já havia lançado o satélite espacial Sputnik em 1956 – alegou ser 

preciso formar uma elite científica que garantisse a supremacia norte-americana. 

Consequentemente, foram estabelecidas algumas medidas que incentivaram um 

movimento para elaboração de projetos para o ensino de Química, Física, Biologia e 

Matemática, com forte impacto no âmbito das reformas educacionais e que, ainda hoje, 

influenciam as concepções curriculares dessas disciplinas (KRASILCHIK, 2000). 

Em 1960, sob efeitos da Guerra Fria, se iniciou um período de profundas 

mudanças sociais no país. A exemplo, o aumento da industrialização, o crescimento da 

população urbana, a reivindicação da escola pública para todos, além de forte 

contribuição para o processo de consolidação da área do ensino de Ciências no Brasil 

(MARTINS, 2010; NARDI; ALMEIDA, 2004). 

Os projetos de Química - Chemical Bond Approach (CBA), de Física - Physical 

Science Study Commitee (PPSC), de Biologia - Biological Science Curriculum Study 

(BSCS) e Matemática - Science Mathematics Study Group (SMSG), foram apoiados 

pelo governo americano e contaram com a intensa participação das sociedades 

científicas, das universidades e estudantes renomados. Eles tinham o intuito de 

promover uma formação efetiva e que motivasse os jovens que mais se destacassem a se 

tornarem cientistas. Os projetos passaram a ser mundialmente conhecidos, replicados e 

intitulado por muitos de “sopa alfabética” (KRASILCHIK, 2000). Ao longo destes 

projetos, as disciplinas com conteúdos das Ciências da Natureza foram planejadas e 

organizadas de modo que possibilitassem aos alunos pensar e se comportar como 

cientistas, numa perspectiva positivista (NARDI; ALMEIDA, 2004). 

O positivismo tem como base o pensamento de Auguste Comte (1798-1857) e 

Émile Durkheim (1858-1917) e apresentou forte influência no século XX. Este modelo 

é reconhecido pela valorização das disciplinas, pela fragmentação do conhecimento e 

hierarquização das séries. Ele segue a concepção de Ciência que fraciona, separa, 
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calcula, localiza, mede, que segue uma linguagem analítico-experimental e busca ser 

objetiva e racional (DALBERIO, 2009).  

Para Fataliev (1966) a filosofia burguesa contemporânea é marcada pelo 

neopositivismo, que tem como um dos princípios básicos a noção de Ciência como 

sendo um conjunto de informações deduzidas a partir das regras da lógica formal. A lei 

promulgada por este pensamento versa que quanto maior a extensão de um determinado 

termo, menor é a compreensão sobre ele. Nessa lógica, para haver maior entendimento 

sobre determinado assunto é necessário simplificar, reduzir, especializar. O que 

comunga com o positivismo de Comte, que simplifica demasiadamente a história 

complexa, pluriforme e acidentada do conhecimento. Além de desconsiderar o fato que 

o cientista não é inteligência pura, mas um ser humano, um ser social e cujo pensamento 

sofre influência do meio, das condições que são socialmente, cultural e historicamente 

construídas (LEFEBVRE, 1991).  

De acordo com Martins (2010) é possível observar o alinhamento dos ideários 

pedagógicos com o modelo de produção e com a estruturação e reestruturação do capital 

da época. Nas indústrias prevalecia o modelo que fragmentava o trabalho, dividia as 

técnicas e simplificava as atividades que, em sua maioria, eram desenvolvidas por 

processo de repetição, denominado de taylorista-fordista. Nestes moldes, o trabalhador 

não precisava ter conhecimento de todo o processo produtivo. Ele devia ter 

conhecimento básico para desempenhar a atividade que a ele fosse conferida. A 

formação do trabalhador deveria corresponder às exigências do mercado empregador e a 

educação escolar caminhava a passos largos para se adequar a ele. Os conteúdos, 

métodos e técnicas de ensino eram cada vez mais pragmáticos, ou seja, diretos, 

objetivos e concisos. Características essas que foram apropriadas também para o sistema 

educacional e para o modelo de formação de professores, cujas bases estabeleceram a 

concepção pedagógica produtivista (racionalidade técnica), que ganhou espaço no 

decorrer do século XX (MARTINS, 2010). 

Ao assumir o modelo de racionalidade técnica como modelo de 

profissionalidade, se assume uma concepção “produtiva” do ensino, ou seja, o ensino e 

o currículo são assumidos como atividade dirigida para atingir resultados ou produtos 

predeterminados (CONTRERAS, 2012). O posicionamento teórico predominante em 

meados do século XX era, portanto, o positivismo, a base lógica que fundamentava essa 
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perspectiva era a lógica formal e a concepção de formação de professores era pautado 

na racionalidade técnica. 

Dada a conjuntura mundial da época e a perspectiva teórica seguida, buscou-se 

assegurar uma educação e treinamento em Ciência e Engenharia que impulsionasse a 

modernização científica almejada.  

Em 21 dezembro de 1961, com a Lei Diretrizes de Bases da Educação (LDB) n. 

4.024, as Ciências começaram a ter maior visibilidade no currículo escolar, passando a 

estar presente desde o 1º ano ginasial e um maior número de aulas das disciplinas de 

Química, Física e Biologia no colegial. Se almejou que estas disciplinas possibilitassem 

formar cidadãos mais críticos e aptos a resolverem os problemas com suporte das 

informações e dados, por meio do método científico (KRASILCHIK, 2000).  

Este período, marcado pela carência de professores da área científica, o que 

parece ser uma constante no cenário brasileiro, conjecturava medidas urgentes para 

solução deste problema. Uma das ações criadas para suprir o déficit de professores foi o 

curso de Licenciatura curta em Ciências ou Licenciatura de 1º ciclo, em 1965, com 

carga horária menor do que a do curso de História Natural (AYRES; SELLES, 2012). 

No início, a Licenciatura Curta em Ciências apresentava marcas do processo de 

democratização do país, que havia originado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) de 1961. Estes cursos ainda mantinham forte ligação com o bacharelado e 

demais licenciaturas da área, não diferenciando muito da licenciatura plena da época. 

Essa ligação conferia certo prestígio aos cursos de curda duração, visto que ainda 

estavam associados a uma matriz única de currículos (AYRES; SELLES, 2012). 

Com o golpe de 1964 e a imposição da ditadura, emergiram as reformas 

governamentais que transformaram novamente o papel da escola, que agora deveria ser 

voltada para a formação do trabalhador, elemento importante para promoção do 

crescimento econômico do país (KRASILCHIK, 2000). Consequentemente, tais 

reformas refletiram também na formação dos professores. A proposta de Licenciatura 

Curta foi posta de lado durante o processo de estabelecimento da ditadura militar, sendo 

instituída uma nova versão dessa formação por meio da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação n. 5.692, promulgada no ano de 1971 (AYRES; SELLES, 2012).  

Apesar de apresentarem similitudes, cada projeto respondia de forma diferente à 

carência de professores e em relação ao currículo das disciplinas escolares. Segundo o 

parecer n. 81 de 1965, a Licenciatura Curta em Ciências objetivava habilitar professores 
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para lecionar as disciplinas de Ciência e Matemática, sendo esta formação profissional 

denominada “polivalente”. Este parecer objetivava diminuir a falta de professores que 

era suprida, até o momento, por meio de exames de suficiência, realizado por aqueles 

professores que não tinham licenciatura, mas que exerciam a função (AYRES; 

SELLES, 2012). 

Na década de 1970 ocorre, então, uma mudança neste panorama. A Licenciatura 

Curta em Ciências mantém o princípio da polivalência e do tempo reduzido para o 

término do curso, mas rompe a vinculação com a licenciatura plena e com o 

bacharelado (AYRES; SELLES, 2012). Neste período, o Conselho Federal de Educação 

(CFE) publica a Resolução CFE n. 30 de 1974, para regulamentar a formação de 

professores das Ciências da Natureza e Matemática no padrão exigidos pela Lei nº 

5.692, que determinava o tempo mínimo de 1800 horas para o curso de licenciatura 

curta, tendo a licenciatura plena o mínimo de 2800 horas. Existia a possibilidade de 

cursar a licenciatura curta e realizar a complementação que habilitava para o ensino de 

uma disciplina escolar específica (Biologia, Física, Matemática ou Química) do ensino 

de 2º grau.  

Em 1975 a resolução CFE n. 37/1975 tornou obrigatória a formação de 

professores, como previsto na Resolução CFE n. 30/1974. Foi, portanto, instituída a 

mudança dos cursos de formação de professores de Biologia, Física, Matemática e 

Química para licenciatura em Ciências, com complementação em habilitações para o 

professor poder trabalhar no 2º grau, até o primeiro semestre letivo de 1978 (SANTOS, 

2014). 

Havia aqueles que eram a favor e contra esta medida, contudo, o caráter 

obrigatório fez com que se colocasse em discussão as questões da política de governo 

para a formação docente. Questionavam a formação aligeirada e descomprometida com 

a qualidade da formação do professor, bem como a natureza positivista que 

fundamentava os cursos (AYRES; SELLES, 2012). Por sua vez, o currículo das 

disciplinas escolares também passou por modificações e, em todo ensino fundamental e 

médio, as disciplinas científicas passaram a ser tratadas com fins profissionalizante 

(KRASILCHIK, 2000).  

Na mesma década, o Ministério da Educação (MEC) instituiu o Projeto para 

Melhoria do Ensino de Ciências (PREMEM), aspirando seguir as condições colocadas 

pela mudança curricular. Ele tinha o intuito de oferecer aos professores de Ciências um 
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aperfeiçoamento com destaque atribuído ao ensino experimental. Se associou ao 

PREMEM o trabalho realizado nos diversos Centros de Ciências criados em vários 

estados brasileiros vinculados com o IBECC.  

Neste período, o IBECC, juntamente com a Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento do Ensino de Ciências (FUNBEC), que havia sido criada em 1967, 

produziram e desenvolveram projetos visando melhorar o ensino de Ciências por 

intermédio de materiais e kits didáticos. As ações dessas instituições estavam 

direcionadas, especialmente, para os professores em atividade, pois poucos dispunham 

de formação adequada para atuar no ensino das disciplinas científicas, visto a carência 

generalizada de professores (AYRES; SELLES, 2012; NARDI, 2014). 

Porém, grande parte das propostas realizadas foram orientadas por projetos já 

desenvolvidos nos anos anteriores, o que fez com que se reproduzisse erros já 

cometidos, como a elaboração de material por um grupo de especialistas na área e sem a 

presença dos professores que iriam utilizar o material. Assim, os professores apenas 

iriam ter contato anterior com os projetos, caso fizessem parte de algum teste ou de 

algum treinamento, para serem instruídos para sua divulgação. Ademais, muitas 

propostas enfatizavam o uso do laboratório e da experimentação, deixando de lado 

outras alternativas de ensino. Outra questão a ser destacada é que frente às possíveis 

dificuldades a serem enfrentadas pelos professores, foram elaborados guias com intuito 

de resolver dúvidas que pudessem surgir. Porém, os habituais problemas que podiam vir 

a acontecer na interpretação das propostas, somadas à fragilidade na formação dos 

professores, fez com que muitos destes projetos fossem rejeitados (FRACALANZA, 

2006). 

Concomitantemente à execução destas propostas, que foram viabilizadas pelo 

aumento da dívida externa e sob justificativa de que por meio da educação haveria um 

maior desenvolvimento do país, houve uma ampliação no número de matrículas na rede 

pública, que não foi acompanhada por investimento em recursos para seu fortalecimento 

(FRACALANZA, 2006). Fato este que evidencia a contradição existente neste período 

que propagava a ideia do capital humano como condição para melhoria econômico-

social, porém, o que se oferecia era um conhecimento limitado voltado para formação 

de mão de obra mais barata. 

Tais condições acabaram criando um terreno fértil para expansão das instituições 

privadas, tanto na educação básica, quanto no ensino superior. Isso porque a educação 
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pública nos níveis fundamental e médio foi se tornando uma educação considerada de 

baixa qualidade, em relação à oferecida pelas redes particulares. No ensino superior foi 

possibilitada a propagação do sistema privado e facilitada a formação de professores 

através de cursos de licenciatura de curta duração (Resolução CFE n. 30/74), para 

certificação plena nas disciplinas científicas do ensino médio (FRACALANZA, 2006).  

Nas últimas décadas do século XX, se iniciou uma reação mais expressiva ao 

modelo de formação docente até então pautado na racionalidade técnica, que conferia 

grande ênfase à aprendizagem de técnicas e cuja atividade do professor era mais 

instrumental, visando resolver problemas por meio da aplicação rigorosa de teorias e 

procedimentos científicos. Em contraposição a este modelo, emergiram diversas 

teorizações que apresentavam como ponto em comum, a contraposição à concepção 

educacional não crítica (FACCI, 2004).  

Em meio às diversas teorizações em contraposição à racionalidade técnica, 

Contreras (2012) destacou duas que apresentaram grande ênfase nesse processo, o 

profissional reflexivo e o intelectual crítico. Os modelos apresentados por Contreras 

(2012) para a formação de professores não se anulam e nem ocorrem de forma 

organizada – um após o outro, eles coexistem até os dias atuais em nossa sociedade, 

mas possuem maior expressividade em distintos momentos históricos e grupos sociais.  

Este acontecimento apresenta marcas diretas da expansão do capitalismo, da 

divisão das classes sociais e das mudanças nas relações de produção e consumo. Isso 

porque, nesse cenário, o mercado passou a exigir mais competitividade, a utilização dos 

recursos tecnológicos, a capacidade cognitiva e comunicativa das pessoas. Ganhou 

espaço a questão da competência e o princípio do aprender a aprender. Todas essas 

mudanças refletem na esfera social, cultural, política, econômica, bem como nas escolas 

e na formação do professor (FACCI, 2004). 

A perspectiva de formação docente na lógica da racionalidade prática 

fundamenta o profissional reflexivo, desenvolvida por Schön (1930-1997), que resgata a 

base reflexiva de atuação do profissional, de modo a entender os problemas que afetam 

a prática docente e que não se resolvem por meio de repertórios técnicos. Isto é, aquelas 

atividades que se caracterizam por atuar sobre situações que são incertas, singulares, 

que não são fixas e nas quais existe conflito de valor (CONTRERAS, 2012). 

Na prática da reflexão na ação, à medida em que surgem novos problemas que 

demandam de análise dos fins aos quais devem direcionar a prática profissional ou a 
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repensar o próprio papel dentro da estrutura organizacional, faz surgir também novos 

conflitos e discussões sobre as questões podem interferir nos problemas profissionais. 

Normalmente, os problemas que requerem práticas reflexivas são aqueles cuja soluções 

já acumuladas ao longo do tempo não são válidas. Neste caso, é preciso compreender a 

situação e modificá-la de modo simultâneo (CONTRERAS, 2012). 

Já o perfil docente de intelectual crítico se dedica a compreender o mundo em 

suas múltiplas determinações, em desvelar o que está oculto, em decifrar a origem 

histórica e social do que é mostrado como orgânico, como natural no processo 

educativo para fins de transformação da realidade. Neste modelo, o profissional se 

empenha em descobrir os meios pelos quais os preceitos ideológicos dominantes, as 

formas de organização social e as práticas culturais podem limitar a formação e ação do 

professor, de modo que ele não reconheça suas finalidades educativas e nem sua função 

social (CONTRERAS, 2012).  

A década de 1990 no Brasil foi, então, marcada pela ênfase na reestruturação da 

escola e da formação de professores. Nesta época começou a recair sobre a escola e a 

educação a responsabilidade da geração dos problemas socioeconômicos; a carência ou 

baixa qualidade educacional serviu de fundamento para um intenso processo de 

reformas a partir desta década (EVANGELISTA, 2013). Em meio a este cenário, foram 

realizadas reformas no Estado e na Educação, que tiveram íntima relação com as 

demandas do mercado. Estas mudanças tiveram início no governo de Itamar Franco, 

foram efetivadas no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e se intensificaram 

no governo de Luís Inácio Lula da Silva (Lula) (EVANGELISTA, 2015). 

Um marco no âmbito das discussões sobre as políticas educacionais atuais nos 

remete à Conferência realizada em 1990, em Jomtien, na Tailândia, organizada pela 

UNESCO e que resultou na “Declaração Mundial sobre Educação para Todos, plano de 

ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem” (UNESCO,1990). Isso 

porque, a partir desta conferência, foi proposto um Plano de Ação criado para poder 

servir de base para aqueles países que estivessem empenhados a alcançar a meta da 

Educação para Todos. Um dos principais objetivos deste plano decenal era tornar 

possível o acesso à educação básica a todos no nível fundamental, buscando estabelecer 

uma maior conformidade entre o cenário econômico global e a educação. 

Além disso, as orientações propostas expressam a ideia que oferecendo maior 

acesso à educação à classe trabalhadora, em especial para meninas – inquietação dos 
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anos de 1980 – teria um aumento na capacidade de trabalho e, assim, um maior controle 

da miséria e da taxa de natalidade (EVANGELISTA, 2013).  

Outro marco deste período foi a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), 

que promoveu mudanças nos diversos setores da arena educacional. Para Dourado 

(2002), cada um dos caminhos seguidos para legitimação da LDB é a manifestação dos 

confrontos travados na esfera do Estado e nas consequências a ele imputadas para 

reordenar as relações sociais e as modificações tecnológicas perante a defesa ideológica 

da globalização econômica.  

O contexto da política educacional vigente é, portanto, fruto de um processo de 

múltiplas determinações, e, para compreendê-lo, é necessário colocá-lo no centro das 

relações econômicas internacionais, reconhecendo que tais políticas tornam real uma 

agenda globalmente arquitetada para educação.  

As propostas de reestruturação em todos os setores da educação foi reflexo da 

demanda do mercado e da chegada do neoliberalismo. Tais mudanças eram 

operacionalizadas com o intuito que a classe menos favorecida fosse contida, apassivada 

e não se voltasse contra a organização internacional do capital. Além disso, era 

observado uma maior vinculação entre a educação e a economia, visto que um maior 

alargamento na educação acarretaria maior capacidade de trabalho e de consumo desses 

indivíduos (EVANGELISTA, 2013; PEIXOTO; ECHALAR, 2017).  

A educação básica simboliza um espaço fecundo para a formação de 

professores, em que há de se considerar a íntima ligação entre as reformas educacionais 

e os interesses de mercado. Isso porque a dinâmica interna existente entre estes sistemas 

dita o crescimento ou a diminuição da oferta e procura dos cursos que formam estes 

profissionais. Isso pode ser observado ao passo que a LDBEN nº 9.394/1996 foi, nas 

últimas décadas, seguramente, um marco regulatório crucial na formação docente, que 

veio acompanhando as propensões mundiais que definem que todos os professores 

tenham curso superior (BARRETTO, 2015).  

Com a expansão da oferta da educação básica para a população, aumentou 

também a demanda por cursos de licenciatura. Não obstante, ocorreu a propagação de 

parcerias público-privadas no sistema educacional. Por esse caminho, a formação de 

professores que se aligeira a passos largos, se tornou presa fácil para os empresários da 

educação e administradores de IES públicas, cujos discursos de democratização da 
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formação docente, dentre outras mazelas, justificam a formação por meio da EAD, que 

é considerada um dos meios para cumprir as determinações da LDBEN n. 9.934/1996 

para formação dos professores (MARTINS, 2010; EVANGELISTA, 2015). 

É notável a convergência de uma arquitetura institucional que articula e 

possibilita a permanência das licenciaturas a distância, o que não é observado nas 

demais graduações (LIMA, 2013). Nessa perspectiva, a expansão da EAD não deve ser 

vista sem a compreensão da conjuntura econômica e histórica que demarcam a reforma 

do Estado e seus descaminhos na educação (MALANCHEN, 2015). 

Ademais, Faria e Toschi (2017) destacam que a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) foi criada em 2005, justamente frente a um cenário de falta de professores, 

crescente violência escolar, desvalorizações salarial e social e demanda por mais cursos. 

A EAD, mesmo não tendo sido efetivamente institucionalizada, é vista como uma forma 

de buscar atender às atribuições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei n. 

9.394, 1996) – e demandas do mercado, bem como suprir a falta de professores. 

Tanto o ensino presencial como a distância podem ser construídos a partir de 

intencionalidades que denotam concepções de mundo, sociedade, educação e modelos 

de formação de professores. A escolha por não assumir um modelo ou outro ou a 

mescla de modelos tem um desenvolvimento complexo e todo articulado às 

intencionalidades dos governos e dos grupos de formadores, sendo resultante de 

diversas determinações. 

No viés dessa questão, a formação de professores vem sendo reconhecida como 

merecedora de intensa análise e atenção. No entanto, o que se revela é o seu profundo 

esvaziamento teórico. Sob o discurso da necessidade de uma nova formação, recai sobre 

a identidade pessoal-profissional a promoção da reflexão, preferencialmente uma 

reflexão crítica sobre a prática. A escola passa a ser tanto o lócus do exercício 

profissional, quanto da preparação metodológica e filosófica do professor, o que 

enfraquecesse a sua formação inicial (MARTINS, 2010). 

Shiroma e Evangelista (2015, p. 316) nos acrescentam que: 

 

Não seria exagerado afirmar que, nas últimas duas décadas, as políticas no 

Brasil buscaram, depauperar a formação intelectual dos professores, 

propondo uma assepsia ideológica que enleia o sentido e a realização daquilo 

que é próprio da profissão, ou seja, possibilitar aos alunos da escola pública a 

apropriação do conhecimento socialmente produzido e sua formação como 

sujeito histórico, sua formação humana. 
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Por meio dessa formação, busca-se limitar o professor ao desempenho de um 

trabalho eminentemente pragmático e instrumental, ou seja, vinculado à racionalidade 

técnica e/ou prática. Se assim for, este profissional perde a compreensão da proporção 

crítica e política de seu trabalho, que possibilitaria um maior entendimento da sociedade 

e de si mesmo enquanto sujeito (ARAÚJO, 2014; ARAÚJO; MALAQUIAS; 

MARCONI, 2017; ARAÚJO; PEIXOTO, 2012; MANDELI, 2014). Tais questões 

relacionadas à reforma têm “conduzindo à rarefação da formação de professores e 

precarização de suas condições de trabalho” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2015, p. 

317). 

Saviani (2009) ressalta que a formação dos professores não pode ser vista 

separada dos problemas referentes às condições de trabalho e processos que envolvem a 

carreira docente. Tais questões não somente suprimem a atividade do professor, como 

também operam de forma que não haja interesse pelos cursos de licenciatura. A 

formação tem sua gênese no trabalho e, portanto, tal processo deve ser acompanhado de 

condições adequadas e necessárias para que o professor possa realizar com êxito sua 

atuação profissional e que este tenha o reconhecimento e remuneração equiparada às 

demais profissões de nível superior (LIMONTA; SILVA, 2013). 

Com o objetivo de verticalizar o conhecimento sobre o objeto de estudo dessa 

pesquisa, nas próximas seções foi realizada uma discussão sobre a formação a distância 

e os modelos de formação de professores que foram construídos historicamente e que 

coexistem em nossa sociedade.  

 

2.1.1 Formação inicial de professores a distância  

O processo de regulamentação da EAD no Brasil, como forma planejada para 

formação inicial de professores, ocorreu inicialmente por meio do Decreto n. 

2.494/1996 de 10 fevereiro de 1998, tendo como base as diretrizes da LDBEN n. 

9.934/1996. Mediante este decreto, o governo regulamenta o artigo 80 da lei atual, o que 

possibilita o aumento de formas legais para expansão da modalidade, buscando a sua 

expansão pelo país (MALANCHEN, 2015; ARAÚJO 2014). 

Ainda em 1998, a Secretaria de Educação a Distância (SEED) elaborou um 

documento que continham dez indicadores gerais de qualidade para cursos de graduação 

a distância que deviam ser considerados pelas instituições. Contudo, estes indicadores 

não dispunham de caráter legal, além de não apresentarem menção a medidas de 
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controle sobre parcerias e convênios, o que proporcionou meios para a participação da 

esfera privada na formação a distância (MALANCHEN, 2015). 

Um processo de complexificação na expansão do ensino é iniciado, 

especialmente na modalidade a distância. Para viabilizar a organização das ações no 

cenário de mudanças da época, o MEC aumentou o campo de atuação da CAPES, 

ganhando maior destaque também o INEP e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), que se estabeleceram como responsáveis pela supervisão, avaliação 

e fomento da educação nacional, especialmente em relação aos programas, projetos e 

ações voltados para educação básica e para formação de professores (DOURADO, 

2008). 

A justificativa do MEC em apoiar a EAD está alicerçada no argumento de que o 

ensino presencial não é sinônimo único e obrigatório de qualidade, de que ela torna 

possível o acesso à educação às pessoas que se encontram mais distantes 

geograficamente dos grandes centros e/ou que tenham poucos recursos financeiros para 

se deslocar as cidades que possuem os cursos, mas que possivelmente tenham maior 

chance de acesso às TIC (ARAÚJO, 2014; ARAÚJO; MALAQUIAS; MARCONI, 

2017; ARAÚJO; PEIXOTO, 2012; MALANCHEN, 2015).  

É frente a este cenário que se instala o processo de reforma do Estado brasileiro, 

do sistema educativo e de expansão da EAD, modalidade de ensino fortemente 

recomendada pelos organismos multilaterais – OM (ARAÚJO, 2014; ARAÚJO; 

MALAQUIAS; MARCONI, 2017; ARAÚJO; PEIXOTO, 2012; MALANCHEN, 

2015). Fazem parte dos OM: o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), a Organização das Nações Unidas (ONU), a UNESCO, Organização Mundial do 

Comércio (OMC), Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Essas agências de 

controle monetário, comercial e de crédito, estão ligadas aos países mais ricos e 

determinam uma série de normas e estratégias aos países que recorrem a estes fundos 

(LIBÂNEO, 2013). 

Os OM monitoram, controlam e intervêm em formulações e aplicações de 

políticas públicas nestes países devedores. Em países emergentes ou em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, os programas de financiamento são mais 

voltados à educação, saúde, segurança e políticas sociais (LIBÂNEO, 2013). No que se 
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refere ao campo educacional, dentre os interlocutores multilaterais, o Banco Mundial é 

um dos que apresentam forte influência no país (DOURADO, 2002). 

Ao ser fortemente incentivada pelos OM, a EAD se constitui num plano político 

eminentemente atrativo pela possibilidade de “democratização” do ensino mediada 

pelas TIC e que correspondia aos atributos deste modelo flexível de aprendizagem, com 

diminuição do custo financeiro (ARAÚJO, 2014; ARAÚJO; MALAQUIAS; 

MARCONI, 2017; ARAÚJO; PEIXOTO, 2012; PIMENTEL; MORAES, 2017). 

Revela-se, portanto, um discurso que baliza o processo de formação a uma lógica 

instrumental, de forma velada, limitada e que condiz com as políticas neoliberais. Em 

suas orientações, fica marcado uma tendência para ligação entre educação e produção 

do conhecimento mediante a privatização e mercantilização da educação (DOURADO, 

2002). 

Para Rosa e Santos (2016) as orientações do BM para educação se voltam para 

formação da população para empregabilidade, o que muda o sentido e significado da 

formação e do conjunto de aptidões para o trabalho, apontando para uma nova forma de 

exploração e aculturação da classe trabalhadora. Nessa lógica, cabe aos professores a 

formação dos indivíduos para o mercado de trabalho, atendendo as exigências do campo 

produtivo e reforçando os princípios da individualidade, da flexibilidade e da 

competitividade. O que nos redireciona à lógica posta em nosso mundo no período da 

ditadura militar no Brasil. 

No decorrer da década de 1990 desencadeia-se uma expansão do setor privado 

não apenas na área de produção, como também na esfera dos direitos sociais alcançados 

por meio de fortes embates pelos trabalhadores, que implica uma intensificação no 

processo de mercantilização da educação. Seguindo as orientações dos OM, as verbas 

públicas deveriam ser voltadas para educação básica e a educação superior deveria ser 

financiada por outras fontes, abrindo espaço, portanto, para o setor privado. Ademais, 

com o aumento das instituições privadas e do encaminhamento dos estabelecimentos 

públicos de ensino para esfera privada, observa-se a diminuição na contratação de 

servidores públicos, restrição de verba para construção e manutenção de infraestrutura 

corte de benefícios considerados dispendiosos e não pertinentes à educação, como 

alojamento e alimentação, além de viabilizar a cobrança de taxas e mensalidades aos 

estudantes (MALANCHEN, 2015). 
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Pautado nos interesses supracitados e com o discurso de evitar o chamado 

“apagão de professores”, são tomadas providências de caráter emergencial que propõem 

cursos que atendam a um maior número de pessoas, de forma mais rápida e com custos 

mais baixos, principalmente por meio da EAD, predominantemente e descaradamente 

por intermédio da esfera privada (SHIROMA; EVANGELISTA, 2015). 

Tornou-se perceptível o crescimento do número de Instituições de Ensino 

Superior (IES) voltadas à formação de professores e orquestradas com forte 

engenhosidade para adequar o docente às exigências da nova estrutura do capital. Este 

processo de reformas se caracteriza pela flexibilização, formação em massa, diminuição 

de custos, capacitação em menor tempo, abertura de mercado e utilização das TIC 

(ARAÚJO, 2014; ARAÚJO; MALAQUIAS; MARCONI, 2017; ARAÚJO; PEIXOTO, 

2012; EVANGELISTA, 2015). 

Fato este que nos remete aos legados do governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), seguidos pelo governo do Luís Inácio Lula da Silva, que são: a intensificação da 

privatização do ensino superior e o direcionamento das políticas de formação docente 

para estabelecimentos de ensino particulares por meio da EAD (EVANGELISTA, 

2012). Frente ao rápido aumento de parcerias público-privadas e ao aviltante 

crescimento das empresas de ensino, a EAD encontrou solo fértil para se propagar e se 

fortalecer ao ponto que hoje a visão voltada a ela não é mais a de uma “simples 

modalidade de ensino”, como expressa na LDBEN n. 9.394/1996, mas a de uma 

combinação engenhosa do Estado brasileiro para formação do professor 

(EVANGELISTA, 2015). 

Evangelista (2012, 2013, 2015), Malanchen (2015) e Mandeli (2014), ao 

destrinçarem toda a teia política, social e econômica das reformas educacionais entre o 

período de governo de FHC (1995-2002), governo Lula (2003-2010) e governo Dilma 

Rousseff (2011-2014), constroem um conjunto de informações analisadas de forma 

rigorosa, crítica e com caráter de denúncia, que nos ajuda a compreender as múltiplas 

determinações que constituem a EAD no Brasil. Embora possamos tensionar a 

discussão se os distintos editais do MEC para os cursos de graduação a distância nestes 

governos nos permitem configurar um política de Estado ou de Governos alinhados ao 

capital, Mandeli (2014) nos sinaliza que a EAD tem sido estabelecida em nosso país 

como uma política de Estado. Para a autora, a sua permanência e expansão como 

modalidade de ensino nas propostas políticas para as licenciaturas, mesmo frente às 
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mudanças partidárias, configuram a EAD enquanto política de Estado. Seus estudos 

revelam que a fábrica de professores existe e se mantém tanto na esfera pública como na 

privada, sendo marcante o crescimento exponencial das IES particulares. 

Para mais, até o ano de 2000, poucas instituições eram autorizadas a oferecer 

cursos de formação de professores a distância. O incentivo das políticas públicas e a 

regulamentação da formação docente por meio da EAD teve maior impulso a partir de 

2001. Em termos numéricos, nas licenciaturas até em 2001 haviam 5.359 das matrículas 

em EAD e, em 2012, esse número aumentou exponencialmente para 449.966, 

representando um aumento de 8.296,45%. 

De modo quantitativo em 2003, no primeiro ano de mandato de Lula, ocorreu 

um aumento de 21% (8.380) de matrículas em relação ao último ano de governo de 

FHC (MANDELI, 2014). Foi em 2004 que ocorreu o ápice de autorização, sendo 

ofertadas 17.585 vagas de licenciatura para cursos emergenciais, por meio da 

organização de oito consórcios (Consórcio CEDERJ; Consórcio Setentrional; Consórcio 

Regional Oriental da UNIREDE; Consórcio Pró-Formar; Consórcio CampusNet 

Amazônia; Consórcio Redisul; Consórcio EAD – PR – Noroeste; Consórcio Rural 

UESB), que envolveram 38 instituições federais e estaduais das cinco regiões do País 

(MALANCHEN, 2015).  

O Pró-licenciatura foi formulado pelo MEC em 2005: 

 

trata-se de um programa de formação inicial voltado para professores que 

atuam nos sistemas públicos de ensino, nos anos/séries finais do Ensino 

Fundamental e/ou no Ensino Médio e não têm habilitação legal para o 

exercício da função (licenciatura) (BRASIL, 2005, p. 3).  

 

A UAB foi organizada pelo Fórum das Estatais pela Educação e funciona por 

meio da parceria entre consórcios públicos, dos três níveis governamentais, federal, 

estadual e municipal e tem a cooperação de universidades públicas e de outras 

instituições interessadas (MALANCHEN, 2015). Ela foi estabelecida por meio do 

decreto n. 5.800 de 8 de junho de 2006 e, por intervenção deste, ficou instituída como 

sistema direcionado para o provimento da modalidade EAD, com o intuito de ampliar e 

interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país (BRASIL, 

2006). 

No governo Lula, além destes, outros programas também contribuíram para o 

aumento da certificação dos professores, sendo eles a Reestruturação e Expansão das 
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Universidades Federais (REUNI), instituído por meio do decreto n. 6.096, de 24 de abril 

de 2007, que compreende o anseio de aumentar a quantidade de alunos por professores 

nas universidades federais, diversificar a modalidade dos cursos de graduação, incluindo 

o uso da EAD e elevar para 90% a taxa de conclusão nos cursos de graduação 

(BRASIL, 2007); e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR), legitimado pela portaria normativa n. 9, de 30 de junho de 2009, que visou 

promover uma maior possibilidade de acesso a formação em nível superior dos 

professores em exercício da educação básica (BRASIL, 2009). 

Não é de se espantar que nas últimas duas décadas foram lançados inúmeros 

programas voltados para a formação de professores, mas, como nos alerta Shiroma e 

Evangelista (2015), não podemos nos deixar enganar com esse quantitativo, isso porque 

estes projetos voltados para docentes trilham caminhos em direção contrária ao 

propósito de emancipação humana. 

Segundo Mandeli (2014), de acordo com os dados do Censo do ensino superior 

do ano de 2012, na graduação presencial o número de matrículas é maior na rede 

pública (495.663) do que nas instituições privadas (420.930). Já nas licenciaturas EAD 

as matrículas estão concentradas na esfera privada, especialmente a partir do ano de 

2006. A autora aponta que, neste período, enquanto o crescimento da oferta de vagas na 

modalidade distância na rede privada atinge 7.499,59%, na rede pública este aumento é 

de 217,06%, fato este que tem distintas nuances para a área das Ciências da Natureza, 

como apresentado no capítulo 1. 

De todas as licenciaturas, as que dispuseram de mais vagas autorizadas foram: 

Pedagogia – 7.495 (23%); Matemática – 5 185 (16%); Letras – 4.280 (13%); Física – 

3.235 (10%); Biologia – 2.850 (8%) e Química – 2.430 (7%). Esses dados coadunam 

com os discursos do MEC de desejar suprir a falta de professores das Ciências da 

Natureza e Matemática no ensino médio e de atender à exigência de formação superior 

para os docentes da educação básica (MALANCHEN, 2015).  

Dessa forma, em pouco tempo o número de vagas para cursos a distância eram: 

17.585 dos cursos emergenciais; 49 mil para o Pró-Licenciatura e 32.880 para os cursos 

de licenciatura UAB, totalizando 99.465 vagas abertas desde 2004 pelas políticas de 

incentivo à EAD empreendidas pela SEED/MEC. Conforme o Censo realizado em 2001 

pelo INEP, existia um déficit em torno de 250 mil professores nas disciplinas de 

Matemática, Física, Química e Biologia em todo o país. Estes dados demonstram que, a 
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partir destes programas, a SEED/MEC já formou cerca de 39,78% desses profissionais 

por meio da EAD. Entretanto, é preciso insistir que esse expressivo alargamento da 

EAD não pode ser visto, sem a compreensão dos fatos históricos e econômicos que 

marcam a reforma do Estado brasileiro e suas inflexões no campo educacional 

(MALANCHEN, 2015). 

No período entre 2008 e 2014, que compreende o governo de Lula e Dilma 

Rousseff, houve um crescimento de 68,89% na graduação a distância, ao passo que nos 

cursos presenciais este crescimento foi de apenas 22,79% (MANDELI, 2014). 

A partir dos dados do Censo do Ensino Superior de 2017 observou-se que 

1.589.440 alunos cursam licenciatura no Brasil, o que totaliza 19,3% dos estudantes de 

graduação. Em relação à matricula em cursos por modalidade de ensino, estes dados 

apontam que em 2007 haviam 215.728 matrículas em cursos de graduação em 

licenciatura a distância (20,3%), enquanto que na educação presencial este valor era de 

846.345 (79,7%). Em 2017, o número de matrículas nas licenciaturas EAD saltou para 

743.468 (46,8%), enquanto que na modalidade presencial foi de 845.972 (53,2%). 

Assim, observamos que a EAD segue sua tendência de crescimento, ao passo que a 

modalidade presencial mantém praticamente o mesmo número de matrículas de 10 anos 

atrás. 

Podemos destacar que a maior parte dos alunos do curso de licenciatura são do 

sexo feminino (70,6%). No que diz respeito à categoria administrativa, 62,1% dos 

cursos são ofertados por instituições privadas e 37,9% por instituições públicas. Nas 

instituições privadas prevalecem os cursos a distância (64,1%) e, nas instituições 

públicas, 81,7% dos alunos de licenciatura frequentam cursos presenciais. Entre as 

licenciaturas, em um ranking entre os 15 cursos que apresentaram maior número de 

estudantes matriculados em 2017, o curso de Pedagogia ficou em primeiro lugar, com 

44,7%; Matemática em terceiro lugar com 6,0%; Biologia em quinto (5,3%); Química 

em décimo (2,4%) e Física em décimo primeiro (1,8%) (BRASIL/ INEP, 2017).  

Ademais, Barretto (2015) aponta a importância de olhar com atenção para as 

matrículas das Ciências da Natureza e da Matemática, visto que estas são historicamente 

disciplinas que apresentam déficit de professores, fato comum também em outros 

países. Contudo, o que se deve ter em mente é que diversas medidas e programas de 

incentivo já foram realizados com intuito de promover o avanço científico e a formação 

dos professores destas áreas.  
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Percebemos inconsistências na própria dinâmica dos cursos, visto que há grande 

evasão observada entre o número de ingressantes e concluintes nessas áreas. Outra 

questão se refere ao fato que mesmo entre os licenciandos que concluem os cursos, 

muitos não optam pela carreira docente (BARRETTO, 2015). Dessa forma, estabelecer 

uma relação direta entre o aumento na oferta de vagas e a solução para a falta de 

professores é uma visão no mínimo limitada, pois, se o país fosse capaz de 

disponibilizar um número de vagas suficientes para suprir todo o déficit de professores, 

ainda assim faltariam docentes nas quantidades e qualidades que se precisa (ARAÚJO; 

VIANA, 2011).  

Um dos pontos a serem priorizados se refere à melhoria das condições do 

trabalho docente para se evitar a evasão dos licenciados da escola. Para tanto, é 

necessário garantir salário justo, condições de infraestrutura e material para o 

desenvolvimento das suas atividades, estabilidade e progressão na carreira, apoio 

pedagógico e segurança no trabalho. Estes são apenas alguns dos pontos a serem 

priorizados, mas que, mediante a conjuntura das políticas docentes do país, estão longe 

de serem alcançados. Se tais circunstâncias e desvalorização da carreira docente 

permanecerem, possivelmente nem os cursos de mestrado profissionalizante em áreas 

específicas do magistério, recomendados pela CAPES, serão capazes de segurar os 

professores por muito tempo na educação básica (BARRETTO, 2015). 

Nesse sentido, é importante que sejam realizadas mudanças nos trilhos sobre os 

caminhos a serem percorridos para diminuição da carência de professores, visto que 

assim, além de perder todo trabalho e aplicação de capitais no ensino superior, se perde 

também a chance de preparar para as futuras gerações, uma educação de qualidade e um 

país com melhores condições (ARAÚJO; VIANA, 2011). 

Em julho de 2015 o MEC emitiu a resolução CNE/CP n. 002/2015, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para 

formação continuada. Tal resolução, entre outras coisas, amplia a carga horária da 

formação de professores para 3.200 horas e prevê a constituição de uma identidade 

profissional mais marcada, com base constitutiva na práxis profissional. Em 

consonância a esta resolução, no ano de 2016 o MEC emite a resolução CNE/CP n. 001 

de 2016, na qual são estabelecidas algumas normas regulatórias, dentre elas, aspectos de 

credenciamento e recredenciamento das instituições, a integração da EAD com projeto 
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institucional das IES e a necessidade de institucionalização dos cursos à toda dinâmica 

institucional.  

Temos, portanto, que é em meio ao dinâmico e complexo cenário econômico, 

político e social que o sistema educacional brasileiro foi arquitetado e estruturado ao 

longo dos anos, de uma forma geral, buscando atender os interesses do mercado e do 

capital.  

Neste capítulo, apontamos até o momento que a historicidade da formação de 

professores e da EAD no Brasil estão em consonância aos modos de produção 

capitalista, permeadas por contradições. Não é errado apontar que na Educação a 

formação dos professores, em especial os das Ciências da Natureza, também apresenta 

em sua gênese tais princípios antagônicos para as visões de mundo, sociedade e 

educação do nosso país, em distintos tempos históricos. Na próxima seção buscaremos 

estabelecer relações com mais uma particularidade de nosso objeto de estudo – os 

modelos formativos. 

 

2.1.2 Os modelos formativos de formação de professores  

O intuito desta seção é apresentar os modelos formativos nos quais a formação 

de professores está fundamentada nas produções analisadas. Não temos como objetivo 

julgar ou classificar, mas de entender, à luz das lógicas formal e dialética, sob qual 

perspectiva de formação que a formação a distância de professores das Ciências da 

Natureza se alicerça. 

A história e a práxis humana apresentam marcas de uma contínua integração 

com o passado, e, nesse sentido, a realidade humana não é construída somente com a 

produção do novo, mas também com a reprodução crítica e dialética do passado. Vale 

assim dizer que a atividade de produção e reprodução da realidade social é práxis 

histórica da humanidade e da sua objetivação (KOSIK, 1976). Através desta 

perspectiva, entendemos que o presente aponta forte influência do passado, por isso não 

superamos a lógica formal, mas fomos construindo, ao longo do tempo, os caminhos 

para sua superação, na busca de compreender um fenômeno em meio a sua dinâmica 

interna, almejando reconhecer os fatores que interferem no seu estabelecimento. 

Compreendemos que a racionalidade técnica e racionalidade prática apresentam 

propriedades que as aproximam da lógica formal - historicamente caracterizada por seu 

aspecto dicotômico, a-histórico, acrítico e reducionista. Na racionalidade técnica, o 
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conteúdo, o conhecimento e a técnica assumem papel autônomo em relação ao uso que 

deles são feitos. E os sujeitos apenas reproduzem as funcionalidades das técnicas às 

quais fazem uso. No profissional reflexivo, os professores, enquanto sujeitos atuantes, 

são inteiramente responsáveis por sua prática, havendo neste contexto uma sobreposição 

da forma (da prática) em relação ao conteúdo. 

A racionalidade técnica considera a solução dos problemas tendo por base a 

utilização de um conhecimento teórico ou técnico previamente acessível e presume 

alcançar os resultados desejados por meio da aplicação de técnicas e procedimentos. Ela 

se tornou o modelo dominante que tradicionalmente existiu sobre o modo como atuam 

os profissionais na prática e sobre a relação entre pesquisa, conhecimento e prática 

profissional (CONTRERAS, 2012). 

Nesta concepção, a característica basilar da atuação profissional é estabelecida 

pelo acesso a uma Ciência aplicada que possibilita o desenvolvimento de técnicas para 

investigação e diagnóstico dos problemas e para seu tratamento e solução. Esta Ciência 

aplicada pode afetar o aperfeiçoamento profissional a partir de três características 

apontadas por Contreras (2012): a primeira diz respeito à relação hierárquica que se 

estabelece entre teoria e prática, a relação causa e efeito e com fins fixos e bem 

definidos. 

Para tal racionalidade, o status no valor do conhecimento profissional supõe uma 

subordinação do aprendizado prático ao teórico. A separação é igualmente hierárquica 

em seu sentido simbólico e social,  porque denota uma condição distinta de prestígio 

acadêmico e social para os que produzem o conhecimento e para aqueles que o aplicam.  

A segunda característica é que estabelece leis ou regras entre os fenômenos para 

que sejam apreciados como relações de causa e efeito, conferindo ao conhecimento um 

valor de escolha que possibilita antecipar as consequências de determinados tratamentos 

ou atuações (ex. pesquisas que visam estabelecer fatores que “causam” o rendimento 

acadêmico) (CONTRERAS, 2012). 

A terceira diz respeito à elaboração do conhecimento técnico em que se 

considera que os fins que se deseja alcançar são fixos e bem definidos. O conhecimento 

pedagógico relevante é aquele que define quais os meios mais eficientes para alcançar 

um fim predeterminado, ou seja, as técnicas. Os docentes, neste contexto, não dispõem 

das habilidades para produção das técnicas, ficando responsável somente por sua 

aplicação. A separação entre os que produzem e os que aplicam as técnicas pressupõe 
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uma dependência dos segundos em relação aos primeiros e uma sujeição às condições 

implícitas do conhecimento técnico, enquanto caminho para alcançar determinados fins 

que não foram elaborados pelos professores (CONTRERAS, 2012). 

A perspectiva do profissional reflexivo defendida por Donald Schön (1930-

1997) aproxima-se do profissional como pesquisador de Lawewnce Stenhouse (1926-

1982). Estes estudiosos e seus seguidores se pautavam na racionalidade prática 

aristotélica. Para Aristóteles, existe uma diferença nítida entre as atividades técnicas e as 

práticas. Enquanto as primeiras se voltam para a produção e para conquista de 

resultados que são externos a ela, as práticas realizam na própria ação os valores que 

consideram certos (CONTRERAS, 2012). 

Dessa forma, diferentemente do modelo de racionalidade técnica que 

considerava a ação fora da realidade profissional, o docente reflexivo reconhece que faz 

parte da situação que pretende solucionar (CONTRERAS, 2012). Na formação reflexiva 

os professores são colocados no centro do processo pedagógico, tendo autonomia para 

conduzir sua prática e a valorização dos seus saberes. Consideram que o professor está 

em constante processo de formação e a experiência cotidiana é vista como a fonte do 

saber, já que é a partir dela que se estabelece o saber profissional (FACCI, 2004).  

Nessa perspectiva, acredita-se que só será possível alcançar as mudanças 

necessárias à educação, por meio da formação reflexiva dos professores. Esses 

profissionais precisam refletir sobre sua prática e sugerir aos alunos atividades de 

experimentação e problematização que desenvolva suas habilidades cognitivas. Assim, 

o pensamento prático do docente é essencial para entender o processo de ensino-

aprendizagem e para incentivar as mudanças nos programas de formação docente, 

focados na consolidação da qualidade do ensino e, em escolas inovadoras (FACCI, 

2004). 

Todavia, muitos docentes analisam as situações vivenciadas no ensino a partir de 

elementos que seu próprio contexto lhe permite, por restringirem seu campo de ação e 

reflexão à sala de aula. A grande carga de responsabilidade atribuída aos professores, 

somados à insegurança em que vivem, os leva a aceitar os princípios regulamentares e 

tecnocráticos que lhes dão uma aparente segurança, entretanto, concomitantemente à 

regulamentação burocrática e externa, lhe tolhe de atender ao mesmo tempo as 

exigências de controle e as necessidades de seus alunos. Essas condições fazem com 

que os profissionais atuem subjugados à autoridade burocrática, ficando a reflexão 
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docente postergada em seu próprio curso. Sua reflexão fica limitada aos círculos 

viciosos, impedindo de analisar sua prática como condicionada por fatores estruturais, 

sociais e culturais. Por este motivo é que estudiosos apontam a importância de uma 

análise teórica e de uma teoria crítica, que possibilite o profissional reconhecer a 

situação em que se encontra (CONTRERAS, 2012).  

Na busca por superar o exposto, a lógica dialética não há dicotomia entre teoria-

prática, a parte não é o todo, mas o todo está contido em sua essência na parte; os 

fenômenos fazem parte de um movimento dinâmico e são permeados por 

transformações históricas e contraditórias (LEFEBVRE, 1991; KOSIK, 1976; KOPNIN, 

1978). 

O pensamento proposto pela lógica dialética (concreta) entende que o real – o 

conteúdo – se manifesta como meio oscilante, variado, contraditório e diverso 

(LEFEBVRE, 1991). Para Kosik (1976) a dialética é o pensamento crítico que se coloca 

na atividade de apreender a “coisa em si” e que constantemente se questiona como é 

possível chegar ao entendimento da realidade. No entanto, esta não é uma tarefa simples 

pois, a “coisa em si” não se apresenta de forma clara e imediata ao homem. É preciso 

um grande esforço para compreender a realidade de forma adequada e o pensamento 

que se coloca a cargo desta empreitada não se contenta com as manifestações e 

representações abstratas da realidade, e tende a superar o conhecimento imediato de 

cada dia.  

O pensamento que supera a pseudoconcreticidade em busca da concreticidade 

 

não considera os produtos fixados, as configurações e os objetos, todo o 

conjunto do mundo material reificado, como algo originário e independente. 

Do mesmo modo como assim não considera o mundo das representações e do 

pensamento comum, não os aceita sob seu aspecto imediato: submete-o a um 

exame em que as formas reificadas do mundo objetivo e ideal se diluem, 

perdem a sua fixidez, naturalidade e pretensa originalidade, para se 

mostrarem como fenômenos derivados e mediados, como sedimentos e 

produtos da práxis social da humanidade (KOSIK, 1976, p. 21). 

 

A concepção de professor enquanto intelectual-crítico reconhece o avanço do 

professor reflexivo em relação ao professor da racionalidade técnica, visto que o 

profissional reflexivo considera os diversos interesses e pretensões na educação em um 

mundo plural que não se reduz a aplicação de técnicas. No entanto, não se pode 

considerar a que sociedade se estabelece simplesmente de forma plural, mas 

estratificada e dividida em classes sociais que apresentam condições diferentes de 
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acesso ao poder, a recursos materiais e culturais. Defende, portanto, que vivemos não só 

em um mundo plural, mas também desigual e injusto, subjugados a pressões, 

contradições e condições alienantes que fogem à nossa consciência. Por este motivo, 

considera que a reflexão por si só não é suficiente para apreender esta realidade e 

alcançar sua transformação (CONTRERAS, 2012). O autor nos assevera que:  

 

O que o modelo dos professores como intelectuais críticos sugere é que tanto 

a compreensão dos fatores sociais e institucionais que condicionam a prática 

educativa, como a emancipação das formas de dominação que afetam nosso 

pensamento e nossa ação não são processos espontâneos que se produzem 

“naturalmente” pelo mero fato de participarem de experiências que se 

pretendem educativas. A figura do intelectual crítico é portanto a de um 

profissional que participa ativamente do esforço para descobrir o oculto, para 

desentrenhar a origem histórica e social do que se apresenta como “natural”, 

para conseguir captar e mostrar os processos pelos quais a prática do ensino 

fica presa em pretensões, relações e experiências de duvidoso valor 

educativo. Do esforço também para descobrir as formas pelas quais os 

valores ideológicos dominantes, as práticas culturais e as formas de 

organização podem não só limitar as possibilidades da ação do professor, mas 

também as próprias perspectivas de análise e compreensão do ensino, de suas 

finalidades educativas e de sua função social. Igualmente, o intelectual crítico 

está preocupado com a captação e potencialização dos aspectos de sua prática 

profissional, que conservam uma possibilidade de ação educativa valiosa, 

enquanto busca a transformação ou a recondução daqueles aspectos que não a 

possuem, sejam eles pessoais, organizacionais ou sociais (CONTRERAS, 

2012, p. 203).  
 

É somente pela compreensão dos nexos móveis, mutáveis e multilaterais, 

acessíveis em cada período histórico da sociedade, que será possível apreender a 

realidade objetiva. Então, para conhecer bem um objeto, é necessário investigar e 

entender as suas dimensões, determinações e as relações concretas estabelecidas entre 

os elementos que o constituem (LUKÁCS, 2011). 

É preciso haver uma intelectualização do trabalho docente, de modo que estes 

profissionais questionem criticamente a sua percepção de sociedade, de escola e do 

ensino, assumindo uma responsabilidade com a organização e utilização do 

conhecimento teórico e também com a transformação do pensamento e das práticas 

dominantes. Os docentes, ao se constituírem como intelectuais transformadores, não 

terão apenas o compromisso com a transferência de um conhecimento crítico, mas com 

a própria transformação social, por meio de uma formação que possibilite pensar e agir 

criticamente. É necessário, portanto, realizar uma reestruturação dos processos 

formativos e das condições sociais que nos levaram a fortalecer os ideais dominantes, 

bem como estudar e apreender as contradições e as estruturas sociais e institucionais 
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que condicionam a prática educativa, almejando sua superação (FACCI, 2004; 

CONTRERAS, 2012; MARTINS, 2010; SHIROMA; EVANGELISTA, 2015). 

Mediante o exposto e a aproximação realizada da lógica dialética com a 

concepção do intelectual-crítico, entendemos que as relações, ações e construções 

humanas se estabelecem em processos e contextos sócio-históricos. Na relação dialética 

entre o sujeito e o objeto do conhecimento, se considera que ambos são transformados. 

Assim como nos explica Marx (2013), o homem ao transformar a natureza, transforma 

também a si mesmo. 

 

2.2 Perspectivas sobre formação de professores nas pesquisas da educação a 

distância: lógicas formal e dialética  

No movimento de compreender as lógicas e modelos formativos que subsidiam 

os artigos científicos sobre a formação de professores, tivemos como referência os 

estudos de Lefebvre (1991), Kosik (1976), Kopnin (1978) e Lukács (2011), que 

fundamentaram a análise por meio da lógica formal e da lógica dialética. No deslindar 

com minúcia estas lógicas para a formação de professores, articularemos tais elementos 

às concepções aos três modelos formativos propostos por Contreras (2012): o professor 

como especialista técnico (racionalidade técnica), o profissional reflexivo (racionalidade 

prática) e o intelectual-crítico, apresentados na seção 2.1.2 deste capítulo. 

Ao iniciar a atividade de análise, emerge-se a importância de destacar que o que 

compreendemos do mundo é determinado pelo que o mundo é, pelo que nós somos e 

pela maneira como conduzimos nosso estudo. Reconhecer que o mundo está em 

movimento e que, portanto, apresenta certas mudanças em variados graus, nos leva a 

questionar sobre como reproduzir – no pensamento – essas mudanças e a relação entre 

suas partes. De acordo com o MHD, uma das maneiras de não deformar as mudanças e 

interações reais que estão no curso do objeto investigado é recorrer ao processo de 

abstração. 

Num certo sentido, o papel que Marx atribuiu à abstração é o reconhecimento do 

fato que todo pensamento sobre a realidade começa por decompô-la em elementos 

passíveis de serem investigados. Quando nós a vivemos, a realidade pode estar numa só 

peça, num só pedaço, mas para captá-la e comunica-la é preciso decompô-la.  

Como apresentado na introdução desta pesquisa, nossa mente não pode captar o 

mundo inteiro de um só golpe, de uma só vez. A partir do momento em que nos 
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dedicamos a compreender algo, começamos por distinguir certos traços a seguir, nos 

concentramos neles e os organizamos da maneira que nos parece mais apropriada, 

segundo o método adotado. Selecionamos e estabelecemos uma espécie de fronteira 

(limite) que delimita o que é ou não pertinente. A atividade mental que delimita estas 

fronteiras/limites são as abstrações. 

Ao considerar os condicionamentos e as determinações será o processo de 

abstração que irá estabelecer as especificidades, as particularidades do objeto de estudo. 

Dessa forma se estabelece os limites e reconhece até que ponto irá investigar e 

“penetrar” o objeto. Nesta pesquisa, a delimitação dos blocos temáticos indica ao 

mesmo tempo: a) uma rede particular de relações entre os artigos – relações possíveis e 

mesmo necessárias pelas qualidades destacadas em cada um deles; b) uma forma de 

registro (classificação, categorias, blocos temáticos) e c) uma maneira de explicá-los 

coletivamente.  

Os blocos temáticos sistematizados abaixo são abstrações e produtos do 

processo de abstração. Na “abstração” nós isolamos (separamos), focalizamos e 

sublinhamos certos traços em comum, aspectos que caracterizam as produções 

analisadas e as colocam em relação. Assim, explicitar os elementos que apontam à 

lógica formal, que privilegia tudo o que dá às coisas a aparência de serem estáticas e 

independentes umas das outras e a lógica dialética, que reconhece a qualidade dinâmica, 

integrada e articulada do fenômeno, nos permite apreender a maneira como as 

produções estão sendo sistematizadas e como a realidade é estruturada nos textos. 

Nesse sentido, a tabela 7 apresenta a articulação da análise, por meio das lógicas 

formal e dialética e dos modelos formativos propostos por Contreras (2012), que 

sistematiza a concepção de formação de professores estabelecida nos artigos científicos 

analisados.  
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Tabela 7. Lógica de conhecimento na qual as concepções de formação de professores 

são estabelecidas nos artigos científicos.  
LÓGICA DE 

CONHECIMENTO 

BLOCO 

TEMÁTICO 

DESCRIÇÃO CÓDIGO DOS 

ARTIGOS 

FORMAL 

“Ausências” 

Trabalhos que não apresentam 

posicionamento claro sobre a 

concepção de formação de 

professores ou que apontam o 

objetivo presente no plano orientador 

do curso ou do consórcio. 

A6, A7, A12, 

A13, A14, A17, 

A19, A22, A25 

e A26 

Aspectos técnicos e 

metodológicos 

Ênfase na discussão questões de 

cunho técnico e metodológicos. 

A2, A3, A9, 

A16, A21, A27, 

A28, A29 e A30 

Profissional 

reflexivo 
Reflexão sobre a prática.  A10 e A31 

DIALÉTICA 

Formação de 

professores em 

contexto histórico e 

político. 

Abordam questões relacionadas às 

políticas educacionais, à importância 

das bases epistemológicas e da 

história e filosofia da Ciência na 

formação. 

A1, A4, A5, A8, 

A11, A15, A18, 

A20, A23 e A24  

Fonte: autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

No processo de verticalização teórica do que já foi exposto no capítulo 1, mesmo 

selecionando artigos que abordam a formação de professores, a demarcação teórica 

sobre essa temática ocorreu ainda de forma discreta em 21 trabalhos. Dos 31 artigos 

analisados, dez (32,3%) não apresentaram uma discussão clara sobre esse assunto. Nas 

subseções 2.2.1 e 2.2.2 discutiremos os dados apresentados na tabela 7 de modo a 

aproximas elementos que configuram lógicas de pensamento e os modelos formativos 

discutidos neste capítulo. 

 

2.2.1 A recorrência da lógica formal para a formação de professores 

A lógica formal está na base da organização do conhecimento e é o início do 

pensamento racional. Ele se constitui como um momento de apreensão do fenômeno, se 

pauta e nos revela o seu imediato aparente (LEFEBVRE, 1991).  

Os blocos temáticos “Ausências”, “Aspectos técnicos e metodológicos” e 

“Profissionais reflexivos” compõem ao todo 21 artigos (67,7% do total do corpus) que 

podem exemplificar os elementos da lógica formal em distintas nuances da dicotomia de 

prevalência entre as racionalidades técnicas e práticas, sendo elas: o recuo da teoria, a 

centralidade no sujeito (perfil dos sujeitos, competências e prática) e o foco no aparato 

teórico/técnico e técnicas.  Lefebvre (1991, p. 312) salienta que: 
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a lógica formal pode ser considerada como um dos sistemas de redução do 

conteúdo, através do qual o entendimento chega a “formas” sem conteúdo, a 

formas puras e rigorosas nas quais o pensamento lida só consigo mesmo, isto 

é, um “nada” substancial. 

 

A opção dos pesquisadores de não se pautarem e explicitarem um referencial 

teórico sobre formação de professores nos artigos revela grande supressão da teoria 

quanto ao posicionamento sobre a educação, o que evidencia um silenciamento das 

pesquisas. Tal opção por parte dos autores das pesquisas revela uma possível aceitação 

acrítica da lógica do capital, já que há um esvaziamento das diferenças, denominado de 

“recuo da teoria” (MORAES, 2001).  

A supressão teórica que vem ocorrendo de forma gradativa nas pesquisas 

educacionais possui implicações políticas, éticas e epistemológicas, e podem ter 

repercussões na produção de conhecimento da área. Essa supressão do conteúdo faz 

transparecer o olhar dicotômico que reconhece e considera a parte e não o todo. É 

negligenciado o fato de que os fenômenos fazem parte de um movimento dinâmico e 

são permeados por transformações e que se constituem como um processo histórico, 

contraditório e crítico (LEFEBVRE, 1991).  

Para Moraes (2001), tal conduta é resultado das mudanças ocorridas no cenário 

político, econômico e social, especialmente com o advento do capitalismo, que fez com 

que aumentasse o grau de competitividade e a demanda por conhecimento e 

informações e, nesse cenário, a educação foi adotada como forma estratégica para 

acompanhar as rápidas mudanças que estavam ocorrendo. 

Para além do “recuo da teoria”, emerge também dos trabalhos analisados a 

percepção de que a partir da utilização imediata dos aparatos técnicos é possível 

alcançar um bom resultado nos processos de ensino-aprendizagem. Essa percepção 

aproxima estes trabalhos do modelo da racionalidade técnica que, segundo Contreras 

(2012), considera a solução dos problemas tendo por base a utilização de um 

conhecimento teórico ou técnico previamente acessível e presume alcançar os resultados 

desejados por meio da aplicação de técnicas e procedimentos.  

 

Conclui-se que os objetos de aprendizagem para a Educação a Distância são 

expressão gráfica de um diálogo visual e verbal, e corroboram para o 

aprendizado do estudante da modalidade a distância. Espera-se que esta 

pesquisa possa colaborar com a área e estimule o desenvolvimento desse 

tipo de produção de Design (A2, p. 59). 
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Os resultados evidenciam um objeto de aprendizagem eficaz, que corrobora 

para revisão da disciplina e aprendizagem de botânica (A2, p. 51). 

 

Eles podem ser utilizados em outros contextos e em diversos níveis de 

aprendizagem, como no ensino presencial. Pode ser acessado por pessoas 

sem qualquer conhecimento prévio de astronomia ou com pouco 

conhecimento de matemática (A28, p. 544). 

 

É necessário perceber que a mudança exclusiva do ambiente e recurso de 

aprendizagem não conseguirá realizar as transformações que se deseja na educação e na 

formação dos professores. Nos excertos podemos observar o papel central que as 

tecnologias têm assumido nos discursos sobre o processo de formação educacional. De 

acordo com Echalar, Peixoto e Carvalho (2015), as tecnologias digitais vêm sendo 

divulgadas pelo governo e empresas e aceitas pelos professores como uma fatalidade, 

visto que elas apresentam marcas de mudança e desenvolvimento ao qual devemos nos 

subjugar. Assim, as tecnologias são equivocadamente associadas diretamente às 

mudanças e modernizações das práticas pedagógicas e como facilitadoras do trabalho 

docente e da aprendizagem dos alunos.  

Quando observamos o conteúdo dos artigos analisados, verificamos que os 

esforços do estudo se concentram no que qualificaria os tipos de mudanças, e não no 

processo de ensino-aprendizagem. Emerge uma perspectiva que associa de forma 

imediata a utilização das tecnologias a transformações sociais, culturais e a inovação 

das práticas pedagógicas. O problema desta visão não é apenas que as diferenças entre 

os momentos estudados são tomadas simplesmente como indicações da aparência do 

fenômeno, é sobretudo porque ela é tratada de maneira a ocultar o processo. 

Ao compreender um fenômeno de forma estática é fácil concebê-lo como 

distinto, logicamente independente e facilmente isolável de suas condições. Contudo, 

este entendimento não permite apreender diretamente o fenômeno mediante suas 

relações internas e frente aos diversos fatores que influenciam na sua constituição. 

Ademais, o fato das disciplinas das Ciências da Natureza (Química, Física e 

Biologia) estarem historicamente associadas às atividades experimentais, assim como 

abordado nos A3, A4 e A7, nos permite discutir a importância da relação teoria-prática 

na construção do conhecimento científico e processos formativos. Caso não se efetive o 

real entendimento sobre o conteúdo que está sendo estudado, a atividade em laboratório 

poderá se caracterizar por uma reprodução de procedimentos técnicos, que 
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possivelmente pouco contribuirá para o aprendizado do aluno. Tal situação pode 

desencadear práticas de ensino-aprendizagem demasiadamente teóricas ou práticas. 

Para Vázquez (2011) quando o conhecimento não se estrutura tendo por base a 

história do pensamento filosófico, o que prevalece é a visão do senso comum. Esta 

questão pode ser observada na forma de compreender as relações entre teoria e prática, 

que ao ser arquitetada com uma visão superficial, pode gerar uma concepção pragmática 

que limita o prático ao utilitário e o teórico ao útil. 

A prática não fala por si só, ou seja, não é teoria de modo direto. Há a prática e o 

entendimento sobre a prática. Sem existir compreensão, a prática tem sua racionalidade, 

mas ela se conserva oculta, pois não se manifesta de forma imediata, é preciso 

investigá-la para então apreendê-la (VÁZQUEZ, 2011).  

Aliada sobre as discussões sobre práticas, outro elemento frequente nos 

trabalhos analisados é o termo “competências”. Dentre os 31 artigos que compõe o 

corpus desta pesquisa, 17 citaram pelo menos uma vez a palavra competência, 

apresentando, ao todo, 57 repetições. Esta frequente ocorrência nos levou a questionar 

sobre as implicações que esta palavra pode representar nas pesquisas a partir das 

políticas e discursos oficiais em nosso país.  

Moretti (2007) aponta que o conceito de competência ganhou maior dimensão 

em nosso país após as reformas educacionais decorrentes da LDB de 1996. Este termo 

foi tomado como conceito organizador do currículo da educação básica e da formação 

de professores. Assumiu, ainda, papel nuclear na organização de cursos voltados para 

formação de professores da educação básica. Para a autora supracitada, apesar do 

conceito “competência” ter origem nas Ciências cognitivas, ele foi apropriado pelo 

sistema de avaliação e formação profissional. Na sociedade do capital, este termo ganha 

força nas discussões pedagógicas e expressam a ideia de formar os alunos para sua 

inserção no mercado. Isto é, pretende que a escola ofereça uma formação geral que 

habilite os estudantes a se atualizarem constantemente de modo a atenderem às 

demandas de mercado. Dentre as exigências explicitadas pelos OM, almeja-se 

profissionais flexíveis, que se adaptem às mudanças e instabilidades das rotinas de 

trabalho. 

Dessa forma, normalmente, falar em competência é se dirigir às qualificações 

fundamentais para atuar e se adaptar a sociedade do capital. Tal condições se faz 

interessante, já que por um lado a perspectiva de competência culpa o sujeito pelo 
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insucesso na busca por emprego, por outro, isenta o governo e a sociedade da 

responsabilidade perante a escassez de projetos coletivos que pretendam oferecer 

condições de trabalho e de renda ao cidadão (MORETTI, 2007). 

Temos consciência que talvez os trabalhos analisados tenham feito uso do termo 

sem levar em consideração o exposto acima ou sem ter conhecimento das questões 

voltadas para a pedagogia da competência. No entanto, é importante ter cuidado ao usá-

lo, visto ao ser adotado de forma irrefletida, pode contribuir para o fortalecimento da 

perspectiva apresentada nos documentos oficiais que estão concatenados com os 

interesses do capital. 

Ademais, a velha roupagem salvacionista da educação, normalmente 

evidenciada em tempos adversos como os que vivemos, se dá pelo fato da educação ter 

se tornado mercadoria, por meio da incorporação de mecanismos de mercado no 

financiamento e gerenciamento educacional, e porque atribui a ela a responsabilidade de 

formar a mão de obra com as “competências” primordiais para atender ao mercado 

(MORAES, 2001). 

No que se refere à perspectiva do aprender a aprender, da epistemologia da 

prática, os professores devem refletir constantemente sobre a prática e levar em conta o 

contexto e diferentes realidades locais, o que ainda indica uma dicotomia entre teoria e 

prática, sendo que a prática e a reflexão sobre ela assumem papel central nas discussões 

do artigo. 

 

Esse profissional deve, antes de tudo, ser capaz de ter sua prática 

constantemente refletida. Deve ser capaz de centrar suas ações pedagógicas 

na resolução de problemas, exercitando constantemente a 

interdisciplinaridade e o trabalho multiprofissional (A31, p. 5). 

 

A formação do professor deve estar voltada para uma atividade reflexiva e 

investigativa, para superação de uma matriz formativa tradicional baseada 

meramente na formação profissional, buscando o domínio do saber 

pedagógico (REGESD, 2005) (A31, p. 6). 

 

O curso de licenciatura em Química à Distância da REGESD possui um 

referencial teórico bem definido e estruturado sob a perspectiva da formação 

de docentes capazes de refletir sobre sua própria prática. O currículo do 

curso propicia esta reflexão e está centrado em temas geradores, os quais 

articulam os objetivos estabelecidos para cada semestre num seminário 

integrador centrado na prática, a partir da pesquisa, da extensão e do ensino 

(A31, p. 8). 

 

Entendemos que esta estruturação está de acordo com os objetivos elencados 

no projeto, pois rompe com o modelo tradicional, proporciona que as 

estratégias de aprendizagem sejam elaboradas com a necessária articulação 

entre a teoria e a prática, dando ênfase à aplicação dos componentes 
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curriculares em projetos de ensino, pesquisa e extensão, sendo desenvolvidos 

no contexto de cada aluno (A31, p. 10). 
 

Para Vázquez (2011), o fato de a prática determinar a teoria no decorrer da 

ampliação do horizonte de problemas a serem solucionados, e também como fim pela 

antecipação ideal de uma prática ainda inexistente, exprime a intrínseca relação entre a 

teoria e a prática.   

A história da teoria e da prática são abstrações da história humana. É uma 

comprovação do mecanicismo, da lógica formal, a divisão abstrata dessa história em 

duas e a posterior tentativa de estabelecer uma relação imediata e direta entre um 

fragmento teórico e um fragmento prático. Essa relação não é linear e imediata, mas sim 

complexa e, às vezes, vai da prática à teoria e, em outras, da teoria para a prática 

(VÁZQUEZ, 2011). 

Há uma dependência da teoria em relação à prática, visto que esta é reconhecida 

como fundamento e fim da teoria. Destaca-se que a prática tem primazia sobre a teoria, 

no entanto, esta condição não indica uma absoluta oposição à teoria, mas presume uma 

intrínseca ligação entre teoria e prática (VÁZQUEZ, 2011).  

No contexto das subjetividades, sete outros trabalhos ficaram voltados para 

análise do perfil e/ou destino ocupacional dos alunos dos cursos de licenciatura 

investigados (A6, A12, A13, A14, A17 e A19). O que nos chama a atenção nestes 

trabalhos, em especial nos que avaliam o perfil e percepção de alunos e egressos é que 

eles ficam restritos à descrição empírica dos dados, ou seja, ao conhecimento imediato e 

superficial do tema investigado.  

Para Lefebvre (1991), a relação entre conteúdo e forma se estabelece de modo 

dialético, ou seja, por meio de um movimento e interação que é contínuo e incessante. 

Se a forma é apreendida separada do conteúdo, cai-se no formalismo, uma concepção 

que tem um alcance limitado e uma aplicação relativa. Dessa forma, se entende que 

estes artigos acima citados, ao apresentarem grande supressão do conteúdo chega a 

“formas” puras e lidam apenas consigo mesmo - um conhecimento geral e aparente 

sobre o tema. 

Se assuntos como gênero, etnias, subjetividade, entre outras micro relações são 

hoje emergentes nas pesquisas educacionais, devem ser analisados e discutidos com 

uma fundamentação teórica. Visto que é nesse contexto que se estabelecem os conflitos 
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e inquietações dos pesquisadores e é nele, também, que se efetivam os valores e os fins 

sobre a prática e as concepções teóricas adotadas (MORAES, 2001). 

 

De tal modo, tais questões transcendem, em muito, a discussão meramente 

empírica ou a simples descrição dos fenômenos referentes à pesquisa ou à 

educação; remetem, ao contrário, ao grande debate filosófico e científico 

contemporâneo. Este é um dos mais interessantes desafios que temos que 

enfrentar (MORAES, 2001, p. 14-15). 

 

Para tal enfrentamento, é fundamental estar munido por uma base teórica que 

ofereça condições para apreender os fatores condicionantes que determinam o 

estabelecimento dos cenários estudados e que almeje a sua superação.  

Evidencia-se, portanto, que as produções que se aproximam da lógica formal 

começam a investigação por uma ou por partes supostamente independentes, o que 

significa presumir uma separação, sob risco de uma mudança de sentido que não poderá 

ser superado, sejam quais forem os esforços ulteriores para reconstituir a rede de 

relações. Isso porque, no processo de se fundamentar na parte para compreender as 

inter-relações que compõe o todo, faltará “alguma coisa”, “alguma coisa” que não estará 

em seu lugar e na ausência de critério para julgá-lo, este fato não é nem mesmo 

percebido. Assim, partir da obscuridade contextual emergem lacunas e distorções, assim 

como as identificadas nesta dissertação. 

Ao longo da análise observa-se que as produções que se aproximam do modelo 

de profissional reflexivo privilegiam a resolução de problemas práticos e imediatos, em 

que as técnicas e práticas de ensino ocupam papel de destaque em detrimento de seus 

próprios fundamentos. Valoriza-se a forma mutilada de conteúdo.  

A formação cada vez mais direcionada para as premissas do “pensamento 

reflexivo”, da aprendizagem singular, que dicotomiza a forma em detrimento do 

conteúdo, o local em detrimento do universal, não confere elementos que possibilitem 

uma formação concreta, com a apropriação do patrimônio intelectual da humanidade 

(MARTINS, 2010). Essa dicotomia pode expressar a “alienação entre o trabalho 

intelectual e trabalho material instalada pelas relações sociais de produção próprias à 

sociedade burguesa” (MARTINS, 2010, p. 26).  

Por encarar de forma dual a teoria e a prática no processo de formação de 

professores, bem como para não considerar condições histórico-sociais no processo de 

desenvolvimento da profissão docente, o modelo de formação da racionalidade técnica e 
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prática se encontra como fundamentado de grande parte dos trabalhos, logo subsidiados 

na lógica formal. 

 

2.2.2 A formação de professores sob indícios de um olhar dialético 

A lógica dialética dispõe de três “características” essenciais ao modo de pensar a 

produção de conhecimento pelo homem: o conhecimento é prático, e através da 

experiência o ser humano estabelece o primeiro contato com a realidade objetiva; o 

conhecimento é social, pois através da vida de existência se estabelecem contatos 

objetivos que permitem relações entre pessoas e com as coisas; por fim, o conhecimento 

tem caráter histórico, pois resulta do acúmulo de ideias e pensamentos desenvolvidos 

por indivíduos, na longa duração da história social (LEFEBVRE, 1991; KOSIK, 1976; 

KOPNIN, 1978). Para Kopnin (1978, p. 82), o caráter notório da dialética enquanto 

lógica se deve à: 

 

[...] sua capacidade de relacionar a objetividade do conteúdo dos conceitos e 

teorias da Ciência com a sua mutabilidade e instabilidade. Além disso, a 

dialética demonstra que fora do desenvolvimento é impossível a obtenção da 

verdade objetiva. A Ciência contemporânea necessita de uma lógica que 

revele as leis do conhecimento enquanto processo de conhecimento do objeto 

pelo pensamento (KOPNIN, 1978, p. 82). 

 

No quarto bloco temático “Formação de professores em contexto histórico e 

político”, formado por dez artigos (32,3%), percebemos discussões que pensam o 

fenômeno na articulação com questões relacionadas às políticas educacionais, à 

importância das bases epistemológicas para se pensar a educação e da história e 

filosofia da Ciência na formação. Nesta pesquisa tais elementos foram considerados 

indícios à lógica dialética.  

Os artigos A4 e A23 destacam a importância de considerar as dimensões 

sociopolíticas, econômicas, culturais e históricas, no processo de formação de 

professores na modalidade a distância. 

 

Qualquer que seja o modelo de EAD escolhido por uma IES, especialmente 

na formação de professores, a preocupação central deve ser com a 

construção de processos pedagógicos que propiciem, além da ampliação do 

acesso ao ensino superior, um nível de formação docente qualitativa com 

aporte das TIC, sem desconsiderar as dimensões sociopolíticas, econômicas, 

culturais e históricas que permeiam o contexto de cada região brasileira (A4, 

p. 437). 
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Se, de um lado, como aponta Saraiva (2010), a formação docente pela EaD 

esteja na esteira da formação de um sujeito flexível para atender a demanda 

neoliberal, por outro, trata-se também de um sujeito que, em se formando 

pelas e com as tecnologias em rede, poderá também vir a participar de um 

novo espaço de formação continuada e atuação política que representa hoje 

o espaço da webesfera (BARTON, 2005). Como autores como Kouper (2010) 

têm apontado, a webesfera pode apresentar um espaço de formação e 

atuação científica permanente, e, simultaneamente, espaço de engajamento 

(A23, p. 725) 

 

Ao resgatar seus nexos, o conhecimento é construído levando em conta seu 

movimento. Contudo, a lógica concreta não é um método que pressupõe conhecer todos 

os fatos da realidade em sua completude, frente à sua infinita gama de propriedades. Ela 

é uma teoria da realidade do conhecimento, que reconhece que a realidade vai se 

construindo e estruturando ao longo do tempo, assumindo um caráter dinâmico e 

transitório (KOSIK, 1976). Assim, cabe a nós buscar compreendê-la em meio ao seu 

processo histórico de desenvolvimento, relações e causas. 

O professor enquanto intelectual crítico é, portanto, aquele que reconhece e 

questiona a realidade socialmente construída e se propõe a “analisar as possibilidades 

transformadoras implícitas no contexto social das aulas e do ensino (CONTRERAS, 

2012, p. 174).  

No A11, por exemplo, os docentes propõem um planejamento da disciplina de 

prática de ensino de Física, condizente com a necessidade formativa de cada 

modalidade do curso. E por meio de um estudo teórico e dialógico construíram e 

efetivaram um planejamento que levou em conta as especificidades tanto do ensino 

presencial, quanto a distância. 

O imediato – a vulnerabilidade das licenciaturas e da carreira docente – não é 

decorrente somente das recentes reformas educacionais, que levaram à sua expansão. Os 

modelos de formação de professores têm enraizados arquétipos que os remetem à época 

em que os sistemas de ensino foram estabelecidos e explicitam a manutenção de falhas 

que ocorreram no decorrer da história (BARRETTO, 2015). 

As políticas educacionais são dinâmicas e acompanham o processo de 

transformação da sociedade, bem como as contradições de cada momento histórico 

(ARAÚJO; ALMEIDA, 2010). Portanto, a formação de professores e a carreira docente 

não devem ser encarados de forma simplista e superficial, como se fosse um problema 

fácil de se resolver perante ao aumento da oferta de vagas. 
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Eles discutem a forma como o governo apresenta os dados quantitativos sobre a 

formação de professores, o modo como é estabelecida a relação de causa-efeito sobre o 

aumento da oferta do número de vagas e a solução da carência dos professores em nosso 

país, que é uma visão no parcial do contexto. Salientam que os problemas vão muito 

além do número de vagas ociosas nos cursos de licenciaturas, bem como a quantidade 

de profissionais formados que não querem assumir a carreira docente.  

O que acontece na sociedade capitalista é que a educação está associada aos 

interesses de mercado. Como nessa sociedade os meios de produção pertencem a uma 

determinada classe social, o Estado acaba sendo apropriado, também, por essa classe, 

com a finalidade de conduzir seus interesses econômicos. O Estado assume nesse 

cenário o papel de impulsionar a política econômica com vistas na expansão do capital 

(ARAÚJO; ALMEIDA, 2010). 

Na política econômica, o interesse privado sobrepõe os da coletividade. Para 

mascarar os efeitos desta sobreposição, são promovidas políticas sociais nas áreas da 

saúde, cultura, habitação, previdência social e educação. No entanto, nas sociedades 

capitalistas, as políticas públicas, em especial as de cunho social, são produtos de lutas e 

conflitos entre as classes que formam a sociedade. Em suma, as políticas públicas são 

frutos de lutas e barganhas, embates e consensos entre os grupos e classes sociais 

(ARAÚJO; ALMEIDA, 2010). 

Diante desse contexto, Barretto (2015) aponta que as políticas docentes estão 

longe oferecer condições adequadas de trabalho, progressão na carreira e salário 

condigno para os professores, fatores estes que não contribuem para a mudança deste 

cenário onde faltam docentes dispostos a se manterem na carreira.  

Nesse sentido, entendemos que para haver a superação deste problema que vem 

sendo arrastado ao longo da história educacional, é necessário ir à luta e travar embates 

em prol de uma educação emancipadora e que valorize o trabalho do professor em toda 

sua complexidade. Para alcançar tais mudanças é preciso união dessa classe e um 

trabalho coletivo. Apesar disso, os princípios que emergem da sociedade do capital e do 

modo de vida que ela determina, é o individualismo e a competitividade, o que dificulta 

alcançar tais ideais de mudança. 

Alguns destes elementos são apontados no A18 em que o autor realiza uma 

análise das políticas públicas para a formação de professores e das relações entre o 
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Estado e os interesses do capital, que resulta na precarização da formação docente e, 

consequentemente, um empobrecimento das aulas de Ciências.  

 

No momento atual, a não ser que mudanças sejam realizadas neste novo 

percurso acadêmico, que combina fatores como crescimento acelerado dos 

cursos de formação inicial de professores de Ciências, carga horária 

reduzida, aligeiramento da formação, retirada do lócus da formação da 

universidade, precarização do trabalho docente e gerenciamento de grande 

parte da formação sendo realizada por tutores, a formação se torna 

simplificada, duvidosa e precária para o futuro professor e isso apresentará 

consequências para o Ensino de Ciências e para o desenvolvimento dos 

alunos (A18, p. 854). 

 

É importante que o docente se reconheça no material a ser trabalhado e que se 

reconheça também como um profissional que possibilita os caminhos para a plena 

humanização, seja de alunos ou de professores, em contraposição ao exposto na seção 

anterior. 

Os artigos A8 e A15 discutem a importância da História e Filosofia da Ciência 

na formação docente, possibilitando a compreensão do aspecto dinâmico do saber 

científico, conforme explicitado no excerto a seguir: 

 

No âmbito da formação inicial docente, Porlán e Rivero (1998, p. 105) 

afirmam que os professores sofrem de carência de História da Ciência (HC) 

e Filosofia e Sociologia da Ciência (FSC) e, por isso, tem dificuldades de 

promover a integração dos conhecimentos recebidos nas disciplinas 

universitárias (A15, p. 436). 

 

Nesse sentido, os autores, ao realizarem um estudo sobre a constituição das 

políticas educacionais, sobre o interesse em atender as exigências do mercado e por 

ressaltarem a importância do estudo da História e Filosofia da Ciência na formação dos 

professores de modo a contribuir para que esta temática venha a ser racionalmente 

entendida, reconhecendo-a como sendo uma construção história, que reflete os valores 

políticos, econômicos e sociais de uma sociedade. É certo que tais estudos não revelam 

todas as relações internas do fenômeno investigado, mas contribuem para o avanço do 

conhecimento nesta área de investigação. 

É nesse sentido que destacamos a necessidade de pesquisas que se engajem na 

investigação da formação inicial a distância de professores das Ciências da Natureza, 

buscando conhece-la em sua essência, considerando seu caráter móvel, dinâmico e 

contraditório. Almejando conhecer a sua estrutura, as múltiplas determinações na qual 
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ela se estabelece. Para tanto, é preciso se desprender do conhecimento imediato e 

reconhecê-lo como ponto de partida para o pensamento racional. Visto que ele, por si 

só, não é suficiente para compreender o todo que nos propomos a conhecer. Ou seja, 

reconhecer esse objeto como um campo de tensões, de contradições e que se estabelece 

em um meio com diversas determinações e jogo de interesses (CURY, 2000). 

Com base no exposto, consideramos que a lógica dialética, que tem uma base 

filosófica marxista, é a que investiga o pensamento e o conjunto de suas normas com 

intuito de compreender as leis gerais do avanço dos fenômenos mais aparentes, assim 

como procura evidenciar as leis internas do desenvolvimento do conhecimento, 

tornando compreensível a relação deste com os acontecimentos da realidade objetiva 

(KOPNIN, 1978). 

Na próxima seção será apresentado o concreto pensado, a atividade de síntese 

que emergiu dos dados, em suas recorrências e ausência.  

 

2.3 Recorrências e ausências que marcam as concepções de formação de 

professores 

É tarefa tanto da análise quanto da síntese a reprodução do objeto no pensamento 

de acordo com a natureza e as leis específicas do objeto. Durante o processo de análise, 

o pensamento se dirige do desconhecido ao conhecido, enquanto na síntese se parte do 

conhecido para novas formulações (KOSIK, 1976; KOPNIN, 1978).   

É preciso ter em mente que o método do pensamento não se restringe a 

transformar o todo caótico das representações no todo compreensível dos conceitos, isso 

porque, no curso do processo, o próprio todo é simultaneamente compreendido e 

determinado (KOSIK, 1976). Dessa forma, entendemos que no decorrer deste trabalho e 

da análise até aqui realizada, foi sendo construído e traçado caminhos que possibilitam o 

conhecimento do objeto investigado.  

O que se propõe nesta seção é o delineamento, a síntese de perspectivas que 

emergiram da atividade de análise de parte de nosso fenômeno – a formação a distância 

de professores: na primeira subseção se encontram as recorrências (democratização do 

acesso no ensino superior e a inserção das TIC no processo formativo) e, na segunda, a 

ausência – o trabalho como atividade humana. 
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2.3.1 Democratização do acesso no ensino superior e a inserção das TIC no 

processo formativo 

Percebemos através das análises do corpus desta dissertação e de sua revisão de 

literatura que a produção sobre a formação de professores a distância se dá em um 

contexto muito marcado pela repetição acrítica dos discursos propalados pelo Estado, 

das diretrizes e orientações divulgadas pelo MEC e pelos OM, como a democratização 

do ensino superior pela EAD, por exemplo.  

Embora se observe que ao mesmo tempo em que se divulga as qualidades e 

importância da educação, se busca incessantemente medidas de corte de custos e de 

investimentos (SAVIANI, 2009). Lima e Silva (2018) ao discorrem sobre o ideário 

educacional recorrente nos discursos políticos, acadêmicos e no senso comum, nos 

revelam que ele tem como efeito um aumento de propostas para educação nas quais se 

cria a aparência de que a emancipação do sujeito ocorreria somente por meio de ações 

no âmbito educacional. Elas destacam que é insensato discutir sobre uma emancipação 

plena dos indivíduos sem considerar a estrutura social desta sociedade, sem levar em 

conta que existe uma grande parcela da população que não tem acesso a suprimentos 

básicos para manter a sua sobrevivência. Um fator primordial para emancipação real 

dos seres humanos seria a melhoria das suas condições materiais e destacam a 

necessária importância de lutar por uma sociedade com maior equidade, sem exploração 

e opressão. 

É preciso ter um olhar crítico sobre este termo que é recorrente nos documentos 

oficiais, tanto nacionais quanto internacionais. É necessário questionar em qual sentido 

a palavra democracia vem sendo justificada nas políticas públicas, se é como aumento 

do número de vagas ou se é como possibilidade de uma sociedade mais justa e com 

maior igualdade social por meio do acesso ao ensino superior. Se for pela concepção de 

expansão e inclusão ao ensino superior, realmente os números em relação à EAD 

confirmam esse processo. Todavia, não basta apenas a ampliação do número de vagas. 

É necessário também oferecer condições de equidade no acesso e permanência no 

ensino superior, bem como qualidade no ensino e não apenas certificação (ARAÚJO, 

2014; ARAÚJO; MALAQUIAS; MARCONI, 2017; ARAÚJO; PEIXOTO, 2012; 

MALANCHEN, 2015). 

Malachen (2015) nos assevera que a 
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Democratização, TIC e as experiências exitosas são temas recorrentes nos 

documentos expedidos pelo MEC, principalmente quando se refere à EAD. 

Resta saber, no entanto, em que medida esse processo expansionista da EAD 

possibilita realmente a democratização da educação, pois entendemos que 

não basta ampliar o número de vagas para se afirmar que está 

democratizando, é preciso muito mais para ofertar igualdade de condições, de 

acesso e a permanência no ensino superior (MALACHEN, 2015, p. 

139).  

 

O que vem sendo propagado pelas políticas educacionais é que por meio desse 

acesso será alcançado uma sociedade mais justa e democrática. Contudo, a democracia 

da sociedade moderna é a democracia burguesa e essa se estabelece frente aos interesses 

do capital, que se desenvolve como forma de manter e reproduzir a desigualdade social, 

ou seja, uma sociedade de classes. Assim, o que ocorre é uma democratização e 

igualdade jurídica e política e não uma igualdade material, com melhoria das condições 

de vida. Ou seja, o que se efetiva é uma democracia vazia de conteúdo social 

(MALANCHEN, 2015). 

O governo remodelou a formação docente de acordo com a atual demanda do 

capital, exaurindo o aspecto político e social da formação. E guiado pela ambição de 

aumentar o capital, se alia o uso das TIC à formação inicial de professores para, em 

seguida, fortalecer o mercado destes artefatos e reduzir custos ao substituir o professor 

pelo tutor (MALANCHEN, 2007). Tais questões indicam uma perda do sentido da 

formação docente e constrói um cenário em que se estima a certificação em massa e não 

a qualificação docente (ARAÚJO, 2014; ARAÚJO; MALAQUIAS; MARCONI, 2017; 

ARAÚJO; PEIXOTO, 2012; MALANCHEN, 2015).  

Dourado (2008, p. 905) nos acrescenta que: 

 

as novas tecnologias não se apresentam como simples veículos da ideologia 

dominante ou ferramentas de entretenimento puro e inocente. Ao contrário, é 

fundamental compreendê-las como ferramentas produzidas e apropriadas 

socialmente, uma vez que as novas tecnologias incorporam e disseminam 

discursos sociais e políticos, cuja análise e interpretação não são uniformes 

ou padronizadas, o que exige métodos de análise e críticas capazes de 

articular sua inserção na economia política e nas relações sociais em que são 

criadas, veiculadas e recebidas.  

 

A partir de 1995, as TIC começaram a ser marca obrigatória nas nos discursos 

das políticas educacionais voltadas para a formação de professores (BARRETO, 2003; 

PEIXOTO; ECHALAR, 2017) e o uso das TIC como ferramentas de ensino e EAD, 

também, passou a fazer parte das exigências para autorização de empréstimos aos países 
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em desenvolvimento, por parte dos OM, especialmente o Banco mundial 

(MALANCHEN, 2015; ARAÚJO; PEIXOTO, 2012).  

Entender a função das novas tecnologias nesse cenário requer a superação do 

entendimento fascinado das TIC como as personagens principais dos processos sociais, 

e compreendê-las como arena de disputas políticas. Para tanto, é necessário ir além da 

concepção naturalizada de que o conjunto destas políticas são simples consequências do 

desenvolvimento tecnológico ou como decorrentes da suposta soberania assumida pelos 

recursos midiáticos (ARAÚJO; PEIXOTO, 2012; PEIXOTO, 2011; PEIXOTO; 

ECHALAR, 2017). 

Alguns dos propósitos que decorrem da centralidade que as TIC exercem na 

política de EAD dizem respeito à expansão do fluxo de mercadorias, à substituição do 

professor pelo tutor e tornar comum a concepção de que por intermédio da tecnologia, 

pode ocorrer a superação da desigualdade social em que vivemos (MALANCHEN, 

2015).  

Abordagens como estas nos levam a refletir sobre os verdadeiros interesses e 

intenções que movimentam a engrenagem da nossa sociedade e da educação, 

especialmente da EAD. A reprodução acrítica de discursos que representam o interesse 

da classe dominante, se reflete em uma realidade aparente e superficial sobre estas 

questões que devem ser investigadas mais detalhadamente, almejando, por meio de 

processos de abstração, chegar a um concreto pensado, a um conhecimento das 

múltiplas determinações que constituem este fenômeno investigado. 

Sobre o preceito da democratização, o Estado oculta a intenção de formar o 

professor “em condições precárias, instrumentalizando-o como mão de obra barata, 

supostamente especializada, vocacionando a reproduzir e implementar as condições 

socioeconômicas vigentes, desiguais, das quais é ele próprio uma vítima” 

(MALANCHEN, 2015, p. 214).  

Através de uma formação limitada, o “saber fazer” se apresenta com uma 

roupagem sedutora, sob a forma de competência que sobrepõe qualquer outra forma de 

saber. Essa percepção de formação busca transparecer a ideia de progresso, contudo, se 

estabelece como critério da lucratividade e da sociabilidade adaptativa. O saber assume 

a forma de valor, sendo reconhecido como um produto que pode ser comercializado 

como qualquer mercadoria (MARTINS, 2010). 
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Outras questões que emergem a lógica do saber fazer, nos tomam neste 

momento de análise: será que somente por meio da inserção das TIC na educação é 

possível a modernização de seus aspectos metodológicos? Como é possível haver um 

processo de democratização da educação se não houver uma maior equidade na 

possibilidade de acesso e permanência dos estudantes? Como é possível haver um 

processo de democratização da educação se não houver melhores condições de trabalho 

aos docentes?  

A recorrência de uma discussão esvaziada sobre a democratização de acesso e de 

inserção das TIC no trabalho docente nos remete a um silenciamento sobre o trabalho 

docente enquanto trabalho humano, ou seja, como uma questão ontológica, conforme 

discutiremos no tópico a seguir.  

 

2.3.2 O silenciamento sobre o trabalho docente e o processo de humanização  

O trabalho está diretamente relacionado com o processo de “hominização” dos 

antepassados do homem. Algumas condições essenciais para o surgimento do trabalho 

foi o desenvolvimento do reflexo psíquico da realidade, a formação da consciência e a 

linguagem. Ele se caracteriza por dois elementos interdependentes: o primeiro é pela 

fabricação e o uso de instrumentos e o segundo é a efetivação da atividade em 

condições coletivas, de modo que o homem se relaciona não apenas com a natureza, 

mas com outras pessoas, de uma dada sociedade. É a partir dessa relação com outros 

homens, que o homem se encontra em relação com a natureza (LEONTIEV, 1978).  

O trabalho humano é, portanto, uma atividade social, estabelecida na 

participação conjunta de indivíduos, que remete a uma divisão de técnicas e funções de 

trabalho. Assim, na produção os homens não agem apenas sobre a natureza. Para 

produzir, eles estabelecem relações determinadas uns com os outros e é mediante essas 

relações sociais que se consolida sua ação sobre a natureza, a produção (LEONTIEV, 

1978). “O trabalho traduz-se como sendo a atividade humana intencional adequada a 

um fim e orientada por objetivos, por meio da qual o homem transforma a natureza e 

produz a si mesmo” (MORETTI; MOURA, 2010, p. 347). Nessa perspectiva, o trabalho 

não é um fim em si mesmo, mas a mediação para atingir um fim.  

A atividade mediadora é a condição da própria construção da existência do 

homem, posto que possibilita a satisfação de suas necessidades enquanto gênero 

humano e, consequentemente, viabiliza a produção da cultura. Dessa forma, é no âmbito 
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histórico-cultural que se encontra o princípio do desenvolvimento humano, 

especialmente no que tange a formação das funções psíquicas superiores (SERRÃO, 

2014). 

Ao compreender a formação docente em sua relação com a formação humana, 

concordamos com Moretti e Moura (2010) ao apontarem que ela deve ser entendida 

como uma formação de sujeitos históricos e humanizados mediante a apropriação da 

cultura. Cultura essa que é construída socialmente e que, portanto, caracteriza também a 

educação como processo social. Nesse sentido, a formação ocorre por indivíduos 

movidos por objetivos que deverão ser coletivos e não individuais. Por meio dessa 

compreensão a apropriação do conhecimento historicamente construído é parte do 

processo de humanização dos sujeitos (MORETTI; MOURA, 2010). 

Desta maneira, a apropriação do conhecimento está relacionada com o papel 

formador do sujeito, perdendo o caráter utilitarista de servir para algo e o entendimento 

como valor de troca. “O saber não é importante apenas para a inserção no mercado de 

trabalho, o saber é importante porque saber é humano.” (MORETTI; MOURA, 2010, 

p.353). Destrinçar o processo de formação de professores tendo por base a perspectiva 

histórico-cultural nos remete a compreender a atividade docente como trabalho em sua 

dimensão ontológica (MORETTI; MOURA, 2010). Este ato de determinar os fins da 

atividade, só é possível no homem devido à intervenção da consciência. As ações 

dirigidas à transformação de um objeto têm início com um resultado ideal e finaliza com 

um resultado ou produto efetivo. Esta atividade humana tem um caráter consciente 

devido à capacidade do homem de antecipar o resultado real que se pretende obter 

(VÁZQUEZ, 2011). 

A formação da consciência tem sua base no conjunto das transformações e 

relações do homem com a natureza. Na gênese desse processo, se encontra o 

conhecimento dos significados, a criação da intencionalidade, a ação sob os objetos 

naturais e a comunicação, configurada especialmente pela linguagem. Isso porque, por 

meio da linguagem se torna possível o intercâmbio entre os homens, não só de objetos, 

mas, sobretudo, de pensamentos. Frente ao estabelecimento destas relações, o homem 

pode difundir, de uma geração para outra, os conhecimentos construídos, estruturando, 

portanto, a sua consciência (MARTINS, 2015).  

A atividade humana e a consciência formam uma unidade dialética e, dessa 

forma, não é possível compreender uma desvinculada da outra. No bojo dessa relação, a 
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consciência humana é o reflexo psíquico da realidade, o que torna possível ao homem 

compreender o mundo social e individual como factíveis de análise. Mundo este onde 

ele está inserido como ser social, histórico e cultural (MORETTI; ASBAHR; RIGON, 

2011). 

Para Oliveira (2006), através do trabalho cada pessoa colabora com sua 

atividade para construção da cultura humana e ao participar desse processo sócio 

histórico o homem torna-se humano. Desse modo, tendo como base os estudos de Marx 

(1818-1883) e Engels (1820-1895), para entender a essência humana, o modo como o 

homem se comporta com o meio em que vive e a conduta com ele mesmo, é 

consubstancial investigar a atividade humana e seu produto, já que é por meio da 

atividade que o sujeito não só se apropria do conhecimento já existente, mas ao produzir 

se objetiva no produto de seu trabalho. 

Assim, ao se objetivar neste produto o homem está deixando gravado na matéria 

a marca de seus fins. E neste processo fica indicado a importância da práxis produtiva 

enquanto modo que o homem constrói um mundo humano, com objetos que satisfazem 

suas necessidades e transforma a si mesmo (VÁZQUEZ, 2011). 

O trabalho induz, portanto, a modificações de ordem biológica-cultural devido a 

atividade com instrumentos, mas também apresenta transformações de cunho 

psicológico, visto que o homem por meio do trabalho passa a controlar seu 

comportamento, da mesma forma como domina a natureza. Nesta perspectiva, o homem 

ao criar e satisfazer suas necessidades se estabelece como um ser ético, como um ser 

que cria princípios e preceitos para guiar sua ação. Ao ser visto como mediação para 

atingir um fim, o trabalho assume seu caráter ontológico de constituição do ser humano 

e, portanto, é compreendido sob forma exclusivamente humana (MORETTI; ASBAHR; 

RIGON, 2011). 

A atividade humana não é orientada apenas pelas leis genéticas da espécie 

biológica, mas também pelas leis histórico-sociais criadas pelo homem no decorrer da 

história, o que o diferencia dos outros animais (OLIVEIRA, 2006). Contudo, a criação 

deste mundo social e a atividade humana de transformação do mundo natural, não anula 

a ação biológica do ser, muito menos sua composição material inorgânica. Todavia, dá 

ao indivíduo social uma nova característica, que é estar constantemente transformando o 

mundo a sua volta como forma de suprir suas necessidades e, além disso, possibilita a 

construção de uma cultura humana (LIMA; SILVA, 2018). 
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Com base nos estudos de Marx, Martins (2015) acrescenta que ao considerar o 

trabalho como atividade vital humana, estando no centro do processo de humanização 

do homem, esta categoria não pode deixar de ser vista em seu contraponto, ou seja, sua 

relação com a alienação ou desumanização do homem. Para Mészáros (2006), a 

alienação está estritamente ligada à questão do produto excedente e da mais-valia, como 

processo resultante da divisão do trabalho, em sua relação com a propriedade privada, a 

concorrência e monopólio, o sistema monetário e a forma de valor. 

No modo de produção industrial – capitalista – o trabalhador é transformado em 

mercadoria. Ele é uma mercadoria “porque é reproduzido apenas como trabalhador, e é 

de acordo com as necessidades da propriedade privada (...) que essa reprodução tem 

lugar” (MÉSZÁROS, 2006, p. 134). Para o autor, o trabalhador, nesta conjuntura, acaba 

por não encontrar nenhuma satisfação humana em seu trabalho, visto que está 

realizando uma atividade alienante e este acaba tendo a máquina como uma nova 

concorrente. 

No contexto histórico da produção capitalista, o trabalho perde o seu caráter 

humanizador, uma vez que tais circunstâncias resultam de uma divisão entre o 

trabalhador e o processo de produção e, por consequência, entre o trabalhador e o 

gênero humano em si mesmo. Dessa forma, engendrados pelo processo de alienação e 

se convertendo em mercadoria, os trabalhadores alimentam o capital e nesse processo o 

poder do produto do trabalho da grande maioria, fica concentrado nas mãos de poucos 

(MARTINS, 2015). Assim, com a posse do produto do trabalho na mão de poucos, 

semelhante a uma propriedade privada, a maior parte dos trabalhadores não tem como 

desfrutar desse patrimônio. Como resultado, estes indivíduos se sentem e se tonam 

marginalizados, visto que também não conseguem se apropriar da herança cultural 

existente (OLIVEIRA, 2006). 

Nesta perspectiva, Lima e Silva (2018) chamam a atenção para o fato que em 

uma sociedade cuja base do trabalho se estabelece de modo alienado, a educação 

projetada para ela também terá caráter alienante. Esta questão pode ser observada ao 

analisarmos o modelo de sociedade capitalista em que a educação oferecida à classe 

trabalhadora fica balizada ao suficiente para manutenção do sistema produtivo, ao passo 

que uma formação que transcenda esta lógica pode levar estes sujeitos a questionarem a 

ordem burguesa. Considerando a perspectiva ontológica de educação que se funda na 

categoria trabalho e que é efetivada de modo alienado no capitalismo, tem-se que o 
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alicerce da estrutura educacional se consolida a partir desses fundamentos 

contraditórios. 

No cerne da sociedade capitalista, o professor não apresenta distinção de outro 

trabalhador, contudo, o resultado de seu trabalho não se concretiza em um produto. O 

fruto do trabalho educacional reside na efetivação da humanização dos homens, na 

sistematização e estabelecimento de atividades intencionalmente organizadas, que 

visem a apropriação do conhecimento historicamente construído pelas sociedades. Isto 

é, para alcançar a mais elevada forma de humanização dos indivíduos, é consubstancial 

que a apropriação dos conhecimentos ultrapasse o conhecimento cotidiano, implicando 

um caminho em direção ao humano-genérico (MARTINS, 2015). 

Para Pimenta (2012), conhecer não é apenas ter acesso às informações, mas 

saber trabalhar estas informações. Isto significa verificar a origem, sistematizar, 

analisar, contextualizar, confrontar as informações com a organização da sociedade e a 

forma como são estabelecidas para manter a desigualdade social. Realizar este processo 

no intuito de transformar as informações em conhecimento é função especialmente da 

escola, cabendo ao professor o papel de efetivar esta análise crítica. Assim, é 

indispensável que este profissional tenha uma sólida formação, o que vai na contramão 

do que as políticas de governo estão estabelecendo para a formação de professores, que 

é uma limitação dos conhecimentos básicos para efetivação de seu trabalho, ficando 

estes na ordem do domínio das competências técnicas. 

Fato este que pode ser observado ao longo do século XX, em que os estreitos 

ideais humanizadores da educação se dissiparam em meio às sucessivas reformas 

determinadas pela sociedade do capital (MARTINS, 2010). Frente a esta conjuntura, 

emerge o esvaziamento da percepção sobre a formação de professores e trabalho 

docente, bem como o estabelecimento de uma visão de educação enquanto valor e troca, 

portanto, como mercadoria, especialmente por intermédio da educação a distância. 

Cenário este em que se estabelece o objeto desta pesquisa. 

Esta questão nos remete à importância de se ter consciência que as políticas 

educacionais não são fixas, ou seja, elas estão em constante movimento, construção e 

transformação. Para entendê-las é preciso conhecer o projeto político do Estado como 

um todo e as contradições do período histórico que se trata. Assim, de acordo com o 

enfoque marxista, em uma sociedade formada por classes antagônicas, com interesses 

opostos, como ocorre no capitalismo, não é possível a consolidação de um Estado 
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neutro, dirigido para o bem comum (ARAÚJO; ALMEIDA, 2010). Nesta perspectiva, o 

Estado é visto como uma estrutura de poder que une, concentra e coloca em ação os 

anseios políticos da classe dominante.  

Para Marx, o Estado moderno é um comitê responsável por gerir os interesses da 

burguesia e, consequentemente, um meio designado a controlar a classe oprimida e 

explorada (ARAÚJO; ALMEIDA, 2010; MARX, 2013). Ele é, portanto, reconhecido 

como um aparelho repressivo, que garante que classe dominante continue a dominar o 

proletariado, para o sujeitar ao processo de extorsão da mais valia. Ou seja, é pago ao 

trabalhador um salário que corresponde somente a uma parte do gasto da força 

empregado na realização do trabalho, o suficiente para ele conseguir reestabelecer sua 

energia (alimentação, habitação e vestuário) e reproduzir novamente sua atividade. Esta 

reprodução da força de trabalho não requer apenas uma reprodução das suas 

habilidades, mas também a reprodução da sua subordinação às regras atribuídas a eles, 

reprodução da ideologia dominante, garantindo a manutenção da classe. Para isso, 

algumas instituições do Estado como a escola, a Igreja e os aparelhos como o Exército, 

ensinam e garantem a subordinação à ideologia dominante (ALTHUSSER, 1992). 

No decorrer da história do Brasil, a educação serviu como forma de reproduzir e 

reproduzir a estrutura social. Através da educação é delineado as capacidades, o modo 

de se comportar, os princípios, os conceitos e preconceitos, que são básicos para ordem 

social. Diante disso, conforme o Estado brasileiro foi se estruturando e consolidando, 

atribuiu para si a responsabilidade de definir os fundamentos da educação escolar 

nacional (ARAÚJO; ALMEIDA, 2010). 

Todavia, embora nas sociedades capitalistas o Estado se encontre subjugado às 

pretensões do capital e às políticas públicas, como é o caso das políticas educacionais, 

são resultados de lutas e trocas, de acordos e conflitos entre os diversos grupos ou 

classes que constitui a sociedade. Sendo assim, é frente às relações sociais e históricas 

que as políticas educacionais precisam ser entendidas. “Elas são reflexo das relações de 

dominação e de poder que se estabelece na sociedade, mas, também, espaço de embates 

e contradições, de lutas pela hegemonia do controle da vida política” (ARAÚJO; 

ALMEIDA, 2010, p. 107). 

Ademais, em meio a este dinâmico processo é possível perceber que no Brasil a 

educação foi estruturada com base nas orientações liberais do capitalismo, que retrata a 

ideologia burguesa e cuja retórica destaca o individualismo e o espírito de liberdade. 
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Vinculado a essa perspectiva se propaga a ideia de que são ofertadas as mesmas 

possibilidades educacionais e que vencem os melhores. E esta sociedade moderna em 

que a educação se estabeleceu é fundamentada em dois pilares: o mercado e a 

democracia, o que já sinaliza uma contradição. Isso porque, de um lado, a noção de 

mercado almeja concentração dos bens a partir do lucro e da mais valia e, por outro, a 

concepção de democracia que busca maior equidade e, assim, a diminuição da 

desigualdade e exclusão (DALBERIO, 2009). 

O silenciamento de discussões de tal natureza nas produções analisadas nos leva 

a pensar que essa ausência seja reflexo dos fatores condicionantes impostos pela 

sociedade do capital e pelos ideais liberais e neoliberais, bem como resultado da 

formação geral que está sendo oferecida por meio dos cursos de formação de 

professores. Como foi anunciado no decorrer dessa dissertação, o processo de formação 

de professores, em especial a que se realiza por meio da EAD, na área das Ciências da 

Natureza, objeto dessa pesquisa, se estabelece em uma arena marcada por diversas 

determinações e disputas de interesse. 

No ensejo desta questão, destacamos a importância de que os estudos 

mergulhem nas profundezas da realidade investigada para procurar entendê-la em 

movimento, frente as suas tensões, contradições e múltiplas determinações. 

Consideramos que a dialética é uma maneira de pensar que direciona nossa atenção para 

toda a gama de possíveis mudanças e interações que ocorrem na realidade. Nesta 

medida ela inclui uma maneira de organizar a realidade observada com a finalidade de 

estudá-la e uma maneira de apresentar os resultados obtidos aos outros, a maioria dos 

quais não pensam dialeticamente. 

A dialética reestrutura nosso pensamento substituindo a noção oriunda do senso 

comum, segundo o qual, uma coisa tem relações externas com outras coisas, pelas 

noções de processo que contém sua própria história e seus vínculos com outras relações.  

Procura-se apreender a ligação, a unidade, o movimento que estabelece os contrários. 

“A contradição dialética é uma inclusão (plena, concreta) dos contraditórios um no 

outro, e ao mesmo tempo uma exclusão ativa” (LEFEBVRE, 1991, p. 238). 

Dialeticamente não há contradição, mas sim, contradições, que apresentam conteúdo 

concreto, movimento próprio e que devem ser investigadas mediante suas conexões, 

reconhecendo os aspectos que os diferenciam e que os aproximam. 
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Toda forma de movimento contém em si suas próprias contradições específicas, 

as quais constituem aquela essência específica que diferencia um fenômeno dos outros. 

É essa causa interna, a base da diversidade infinita de fenômenos do mundo. Todas as 

formas de movimento da matéria estão em interdependência, mas se distinguem umas 

das outras na essência. A essência específica de cada forma de movimento é 

determinada pelas suas próprias contradições específicas. Isso funciona para a natureza, 

para a sociedade e para o pensamento. A essência do processo é determinada pela 

contradição.  Lukács (2011, p. 20) destaca que: 

 

A própria vida, a evolução da sociedade e da natureza são de caráter dialético 

e quanto mais nosso conhecimento as penetrar, quanto mais nossa evolução 

objetiva progredir, mas esse caráter se desvendará sobre nós. É assim que a 

Ciência e antes de tudo, a filosofia, acabam por se encontrar em face de 

problemas que não poderiam ignorar e que tomam um caráter dialético cada 

vez mais acentuado. 

 

Assim, partindo do entendimento de que a vida e a Natureza se constituem de 

forma dialética e que, portanto, Educação e a Ciência se estabelece frente a estas 

questões, acreditamos que a formação inicial a distância de professores das Ciências da 

Natureza também possa ser entendida dialeticamente.  
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CAPÍTULO III 

AS CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA QUE ORIENTAM AS PESQUISAS  

NA ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

O desenrolar da história humana foi marcado por diversos modos explicativos da 

realidade. A Ciência é uma construção humana que ao longo do tempo superou outros 

modos explicativos, foi engendrada socialmente como um modelo de conhecimento 

válido e que representa interesses de grupos sociais ao longo da humanidade. 

Neste capítulo procuramos realizar uma análise histórica do processo de 

constituição da Ciência e das Ciências da Natureza, que se estabelece como uma das 

partes que compõem o todo do objeto de investigação desta pesquisa. Essa análise 

histórica nos permitiu compreender as relações internas que constituem o fenômeno e 

assim o entender no seu processo de desenvolvimento, na sua essência e nas suas 

múltiplas determinações (CEDRO; NASCIMENTO, 2017). 

 

A Ciência caracteriza-se por ser a tentativa do homem entender e explicar 

racionalmente a natureza, buscando formular leis que, em última instância, 

permitam a atuação humana. (...) tanto o processo de construção de 

conhecimento científico quanto seu produto refletem o desenvolvimento e a 

ruptura ocorridos nos diferentes momentos da história (ANDERY et al., 

1999, p. 13). 

 

Reconhecemos os limites do percurso aqui realizado, considerando o espaço de 

tempo para realização das atividade e a grande diversidade de fatos, fenômenos, 

condições e contradições em meio aos quais a Ciência se constituiu. No entanto, 

buscamos compreendê-la frente às determinações e às relações internas que 

influenciaram o seu processo de desenvolvimento. 

A Ciência foi construída nos últimos séculos, quando o homem entendeu as 

possibilidades de controle da natureza que ela oferece, no intuito de entender para 

dominar o mundo em sua estrutura e leis. Ela passou a ser engendrada como um modelo 

de conhecimento válido, uma manifestação do estágio que alcançamos em nossa 

capacidade de confrontar fatos e criar princípios que representem a dialética entre 

experimentação e teorização (SANTOS, 2012). 

Cada época coloca em evidência seus problemas e objetivos, simultaneamente 

enriquecida pela diversidade social e epistemológica, pelos valores e pelos meios de 

acesso à produção de saber (BELENS; PORTO, 2009). Nessa perspectiva, partimos da 
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compreensão apresentada por Fataliev (1966) de que para entender a história da Ciência 

da Natureza é preciso pensá-la em consonância com as mudanças ocorridas nos modos 

de produção, nas necessidades que emergem da prática social e da vida material da 

sociedade. 

 

As necessidades da produção, da prática social, fixam tarefas à Ciência e 

impõe um certo caráter ao seu desenvolvimento, aos problemas que elabora 

nas diversas etapas da história. O desenvolvimento da produção cria 

condições materiais e as técnicas das descobertas científicas, põe entre as 

mãos dos pesquisadores os meios de experiência necessários. Finalmente, é o 

desenvolvimento da produção que determina o método geral que prevalece na 

Ciência. É preciso também levar em conta a luta de classes e da ideologia 

dominante (FATALIEV,1966, p. 35). 

 

Tendo em vista que cada período histórico apresenta suas particularidades no 

estudo da natureza, só é possível compreender a produção do conhecimento científico se 

for considerado o contexto real que levou a sua construção (ANDERY et al., 1999). Não 

podemos, portanto, olhar para o passado buscando compreender o processo de 

construção do conhecimento científico com a lente do conhecimento que temos hoje, 

mas sim, devemos levar em consideração o contexto, as necessidades materiais e a 

realidade de cada época. 

Dessa forma, consideramos a importância da formação inicial a distância de 

professores das Ciências da Natureza também ser entendida em meio à dinâmica do 

atual cenário político, econômico, social e cultural, que configura a sua história. Isso 

porque é a partir do pensamento envolvendo estes diversos fatores que podemos 

alcançar um melhor entendimento sobre a constituição desta área de investigação e, 

consequentemente, uma visão mais crítica a seu respeito. 

Partindo desta ideia e dando continuidade ao exercício de análise das múltiplas 

relações que compõe o todo investigado nesta dissertação é que este capítulo foi 

estruturado. Incialmente apresentamos o processo de aperfeiçoamento e organização do 

conhecimento, que teve como resultado o estabelecimento da Ciência e, em especial, 

neste estudo, o das Ciências da Natureza. Em meio a esse movimento de constituição da 

área e aspirando compreender as ideias apresentadas nos discursos que orientam os 

artigos selecionados, apresentamos a análise da produção com o intuito de compreender 

a lógica de Ciência que se revela por meio desses trabalhos, seus contextos, 

contradições e lacunas. E, para finalizar, apresentamos o nosso olhar concreto acerca 

deste recorte do objeto estudado. 
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3.1 Contextualização histórica da Ciência e das Ciências da Natureza  

Na Grécia, devido às condições sociais do período a partir do século XII a.C., foi 

possível aperfeiçoar as produções intelectuais e avançar a compreensão em diversas 

áreas do conhecimento, tais como a geometria, a matemática, a astronomia, a origem e 

compreensão do universo. A natureza se tornou peça chave nos estudos de alguns 

intelectuais da época, como Tales de Mileto (625-548 a.C), Anaximandro de Mileto 

(610-547 a.C), Anaxímenes de Mileto (585-528 a.C.), Pitágoras de Samos (580-497 

a.C), Heráclito de Éfeso (540-470 a.C) e Demócrito de Abdera (460-370 a. C.); o que 

foi construindo um mudança no modo de ver o mundo (ANDERY et al., 1999).  

Anaxímenes, Tales e Anaximandro, deram início a um processo de ruptura com 

o mito, isso porque, mesmo conservando algumas noções de caráter mítico em suas 

explicações, eles incluíram elementos que tornaram possível o início do pensamento 

racional, reconhecendo os fenômenos da natureza como tais. Sua organização foi 

adotada como ponto de grande importância a ser explorado (ANDERY et al., 1999). 

Para os gregos, a natureza (physis) apresentava uma dinâmica interna e que se 

auto construía, mas existiam outras coisas no mundo que dependiam de algo para existir 

e a isso chamaram cultura (poiesis). A poiesis, que diz respeito à criação de algo, de 

algum artefato, está associada à téchne, que é o conhecimento relacionado à poiesis. 

Assim, ao considerar a essência e a existência em poiesis é certo que primeiro uma coisa 

existe no campo das ideias e só posteriormente se materializa a partir da ação humana. 

Para os gregos, como a ideia do artefato pertence a uma téchne, cada téchne inclui a 

essência antes do artefato ter sido feito. “A ideia, a essência da coisa é assim uma 

realidade independente da coisa em si e também de quem a fábrica” (FEENBERG, 

2010, p. 41). Dessa forma, o que se pretende alcançar com o artefato é construído antes 

na ideia, seguindo um planozz que é um aspecto objetivo do mundo (FEENBERG, 

2010). 

No curso da história da Ciência, alguns filósofos se destacaram e contribuíram 

muito para a construção da visão de Ciência. Sócrates (469-399 a.C), Platão (426-348 

a.C) e Aristóteles (384-322 a.C) propuseram reflexões sobre métodos adequados para 

obtenção de conhecimentos fundamentados no princípio do rigor ao saber, e discutiram 

o papel do mundo sensível e do mundo abstrato/ideias na busca por conhecimentos 

válidos (ANDERY et al., 1999).  
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Sócrates era aquele que acreditava que a téchne3 possui a verdadeira Ciência do 

objeto, ou seja, sua essência. Logo, um artesão que possuía a téchne não possuía apenas 

a habilidade manual, mas sim, a essência do seu trabalho. Sócrates influenciou dois 

filósofos gregos, sendo eles Platão e Aristóteles. Platão acrescenta que:  

 

A téchne, como conhecimento produtivo, também não se afasta da esfera do 

sensível, não podendo, por isso, prestar-se à fundamentação da vida política. 

Embora esteja em íntima conexão com o existir comum e com a doxa, pelo 

uso amplo que dela se faz, os habitantes da cidade não podem compartilhar a 

totalidade do domínio técnico e nem se constituírem em técnicos universais. 

Platão desqualifica qualquer pretensão de uma polis tecnocrática, embora 

reconheça a importância da téchne na composição orgânica da sua República 

(OLIVEIRA; ABREU, 2015, p. 205-206). 

 

Para Platão, a téchne se aplica não só na explicação dos artefatos, como também 

da própria natureza. Ele considerava que a natureza também se dividia em existência e 

essência e que não existia nenhuma ruptura drástica entre os produtos fabricados e a 

autoprodução natural. Os gregos, ao estenderem os aspectos da téchne na natureza, 

passam a considerá-la em condições teleológicas. Dessa forma, o mundo é reconhecido 

como um espaço permeado de significados e intenções. Essa concepção leva a um 

entendimento equivalente do homem. Isso porque os seres humanos não são a força 

motriz da natureza, mas a transformam para atingir um fim (FEENBERG, 2010). 

De uma forma geral, para os gregos, a téchne ia além de uma perspectiva prática, 

que transitava desde a essência do objeto à criação de um objeto. Para Oliveira (2008, p. 

2), “a técnica, a “téchne” e a tecnologia correspondem às três fases do desenvolvimento 

histórico da técnica”. 

Em meio a estas questões são lançadas, como forma de provocação, as 

discussões postas que a filosofia da tecnologia teve início com os gregos e que eles já 

explicavam o ser como um todo, a partir da noção de fabricação técnica. “Para nós as 

essências são convencionais, em vez de reais. O significado e a finalidade das coisas são 

algo que criamos e não algo que descobrimos” (FEENBERG, 2010, p. 43). Na 

sociedade moderna a tecnologia não exerce os propósitos registrados na natureza do 

universo tal como a techné (FEENBERG, 2010). 

                                                             
3 Téchne - “consiste no conhecimento empírico de um objeto ou ação que serve ao homem; portanto, tal 

saber só se realiza como aplicação prática e não como contemplação” (VARGAS, 1994, p. 18). 
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Em relação ao mundo físico, os pensadores antigos acreditavam que ele era 

dirigido pela ideia e que só era possível compreendê-lo mediante a contemplação, por 

meio da lógica e observação (NASCIMENTO Jr., 2000). 

Com a queda do Império Romano e início da Idade Moderna, intitulado Idade 

Média, podemos reconhecer os diversos e complexos fatores que influenciaram o 

pensamento sobre os fenômenos naturais desta época. Este período foi marcado por 

diversas mudanças sociais, tendo como marco a soberania da igreja católica sobre as 

diferentes esferas sociais, tais como educação, cultura, política e economia. Os ramos de 

manifestação da intelectualidade humana eram norteados por meio de princípios 

religiosos assumidos pelo cristianismo medieval e podiam ser acessados somente por 

uma parcela da população. Assim, as explicações sobre os fenômenos naturais eram 

alicerçadas em princípios imateriais, seguindo os pressupostos dos livros sagrados e se 

localizava dentro da filosofia geral, a qual era fundamentada por objetivos. Sendo eles o 

de gerar aperfeiçoamento moral, transformação social por meio de sujeitos exercitados 

em justiça e contemplação do bem e conhecimento sobre as formas mais adequadas de 

se conduzir a vida (ANDERY et al., 1999).  

O universo era visto por elementos comuns à visão de mundo proposta por 

Aristóteles e São Tomás de Aquino (1225-1274), em que se estabelecia uma lógica de 

universo estático e bem fechado, que caminhava para um fim já definido e organizado 

conforme uma hierarquia bem marcada e que não era possível realizar a sua 

mensuração. Estudiosos da época aceitavam o modelo de universo conhecido como 

geocentrismo, proposto por Claudio Ptolomeu (90-168 d.C.), apoiando a ideia de que a 

Terra permanecia fixa e que os corpos celestes giravam ao seu redor. Além disso, eram 

enfatizadas as relações Deus-homem, pelo teocentrismo medieval (ANDERY et al., 

1999).  

Historicamente, este período começou a perder a força na medida em que o 

feudalismo começou a entrar em processo de decadência com o enfraquecimento da 

nobreza e parlamentos. Como consequência das mudanças nas bases materiais da 

sociedade foram recorrentes as guerras, epidemias, fome e rebeliões. E assim, ao passo 

em que começa a haver esse declínio do regime social, existe a propensão de mudança 

das suas ideias por outras mais apropriadas com aquele momento. Nesse sentido, é 

frente à unificação de reinos, feudos e/ou pequenos estados em determinados territórios 
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que começa a se tornar mais clara a ascensão da burguesia, já que ela forneceu o apoio 

que o comércio da época precisava (ANDERY et al., 1999).  

Ademais, começa a se observar as discussões que possibilitam a mudança na 

forma de ver o mundo. A visão que até então priorizava as relações entre homem-Deus, 

foi sendo gradativamente colocada em questão e, em alguns grupos, substituída pelas 

relações entre homem-natureza, reconhecendo e valorizando a capacidade do homem 

transformar o ambiente para suprir suas necessidades práticas. Esta época passa a ser 

denominada de idade moderna e é caracterizada pelo incentivo e desenvolvimento das 

Ciências da Natureza (ANDERY et al., 1999).  

De acordo com a maioria dos historiadores, a Ciência moderna teve início com 

René Descartes (1596-1650) e recebeu grandes contribuições de empiristas como 

Francis Bacon (1561-1626), de Isaac Newton (1642-1727), dos iluministas, de 

Immanuel Kant na segunda metade do século XVIII e, posteriormente, de Albert 

Einstein (1879-1955) (NASCIMENTO Jr., 2000). Contudo, é certo que foi um longo 

caminho percorrido até se constituir a denominada Ciência moderna. Neste percurso 

houve movimentos intelectuais que foram promovendo discussões que forneceram 

elementos de mudança na forma de compreender o mundo. Por exemplo, no período 

denominado como Escolástica (séculos IX a XVI) se defendia a ideia de que quem 

governava o mundo físico era Deus, no Renascimento (século XIV) Deus passou a ser 

reconhecido como matemático. 

Frente todas as mudanças que foram ocorrendo na forma de enxergar o processo 

de constituição do universo, do mundo e da natureza, foi se construindo um caminho 

que estabeleceu a visão mecanicista, que concebia uma organização de forma mecânica, 

objetiva e exterior ao homem. 

Entre seus representantes podemos exemplificar, Galileu Galilei (1564-1642) e 

Isaac Newton (1643-1727) que sintetizaram uma série de estudos sobre os aspectos 

geométricos e matemáticos dos fenômenos da natureza e elaboraram o que foi 

denominado por leis do movimento, que eram mecânicas. Frente a esta forma de 

enxergar o mundo, fez-se necessário rever toda a forma de construção de conhecimento 

e, assim, propor novos métodos e metodologias a serem balizadores das pesquisas. 

Estudiosos do período se preocuparam e contribuíram de formas distintas nesse 

desenrolar da Ciência, como Galileu, Bacon (1561-1626), Descartes, Thomas Hobbes 

(1588-1679), John Locke (1652-1704), Newton, dentre outros (ANDERY et al., 1999). 
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Nesse processo de estruturação da Ciência moderna, a Matemática teve um 

papel de destaque. Isso porque ela forneceu suporte para construção de uma importante 

forma de análise, bem como uma lógica de estudo e um modo de exposição da própria 

estrutura da matéria. Dessa centralidade da matemática derivaram duas consequências 

capitais: a primeira diz respeito ao fato que conhecer indica quantificar, atribuindo, 

portanto, o rigor científico às medições e depreciando as qualidades inerentes ao objeto 

de estudo, e a segunda consequência é que o método científico propõe a diminuição da 

complexidade e, assim, para conhecer é preciso fragmentar e categorizar, para somente 

depois poder estabelecer as ligações entre o que se dividiu (SANTOS, 2002).  

As leis deste modo de fazer Ciência estabeleceram um tipo de causa formal que 

valoriza o modo como funciona as coisas e desconsidera qual o agente ou qual o fim do 

que está se estudando. O determinismo mecanicista apresenta uma perspectiva de 

conhecimento de caráter utilitário e funcional, ou seja, um conhecimento que fica no 

campo do aparente, da superficialidade. Não obstante, na esfera social, essa foi também 

a visão de conhecimento mais compatível com as propensões da classe burguesa, que 

começava a expandir seus domínios na sociedade (SANTOS, 2002).  

Neste contexto, temos o engendramento do capitalismo a partir das 

determinações históricas, políticas e econômicas e a ascensão da burguesia. Contudo, 

vale reiterar que esta não foi uma transição rápida, sendo observado que, ao mesmo 

tempo em que surgem características do novo regime, persistem características do 

regime anterior (ANDERY et al., 1999). E assim, em meio a este período de transição 

no qual a burguesia e a nobreza disputavam o poder, ocorria também a revolução 

camponesa alemã, que já sinalizava o delineamento do proletariado e que reivindicava 

uma comunidade de bens, com uma bandeira vermelha erguida (HALDANE, 2000a). 

A mudança da visão de mundo, bem como do modo de produção e de trabalho 

do homem foi ocorrendo gradativamente no decorrer dos séculos subsequentes 

(NASCIMENTO Jr., 2000). Não obstante, o estudo da Natureza caminhava seguindo as 

mudanças que estavam ocorrendo neste período, visto que era obrigada a lutar para 

manter sua existência. Assim, no contexto deste processo revolucionário, a investigação 

da Natureza atestou sua emancipação e as Ciências Naturais se libertaram das 

explicações teológicas, apesar de muitas de suas ideias, ainda hoje, permanecerem em 

determinados discursos (HALDANE, 2000a). 
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Contudo, a Ciência natural, com início tão revolucionário, se deparou com uma 

concepção de Natureza totalmente obsoleta. Este período, que perpassa pela primeira 

metade do século XVIII, foi marcado por uma concepção de Natureza fixa, invariável. 

Ou seja, negava-se toda a modificação e desenvolvimento que pudesse haver, 

defendendo a ideia de que independente da forma com que a Natureza passou a existir, a 

partir de sua constituição ela iria se manter tal como era. Nesta perspectiva, o 

movimento dos planetas e seus satélites permaneceriam da mesma forma, enquanto 

existisse. As estrelas continuariam cada uma em seu devido lugar, da mesma forma as 

espécies de plantas e os animais iriam se manter fixas por toda eternidade. Sendo um 

avanço nesta época, Carlos Lineu (1707-1778) reconhecer que, em alguns casos, 

poderia talvez haver a origem de uma nova espécie em decorrência de cruzamentos 

(HALDANE, 2000a). 

O autor acima citado acrescenta ainda que, embora nesta época a Ciência natural 

fosse bem mais desenvolvida do que no período áureo da Grécia, ela permanecia aquém 

em relação à compreensão geral da natureza. Isso porque para os filósofos gregos, o 

mundo teria surgido do caos e foi se organizado com o tempo. Já para os naturalistas da 

primeira metade do século XVIII, a Natureza teria sido feita tal como ela é, se mantendo 

petrificada, fixa.  

Um estudioso que contribuiu para o início da mudança desta concepção foi o 

filósofo Immanuel Kant (1724-1804). Em sua obra que foi tardiamente publicada “A 

História Natural e Teoria Geral sobre o Céu”, ele chegou a conclusões que 

consideravam que a Terra, assim como todo o sistema solar, teria se construído no 

decorrer do tempo. O que estabelecia o início para o desenvolvimento do conhecimento 

nos âmbitos geográficos, biológico e climático, reconhecendo que eles também teriam 

se formado gradualmente. O progresso nos estudos em algumas áreas, como na 

geologia, ajudou a confirmar este dado, visto que começou a se comprovar não só a 

justaposição das camadas terrestres, como também a presença de fósseis da fauna e da 

flora já extintos. Foi havendo maior aceitação do fato de que a Terra e os seres que nela 

habitam teriam uma história no tempo (HALDANE, 2000a). 

Até o período anterior à revolução industrial, a Ciência não estava diretamente 

relacionada com as atividades produtivas e não era vista como sendo relevante para o 

avanço técnico e tecnológico. Para Marx (2013, p. 8): 
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Uma história crítica da tecnologia provaria, sobretudo, quão pouco qualquer 

invenção do século XVIII cabe a um só indivíduo (...). Com sua teoria da 

evolução, o biólogo Charles Darwin teria mostrado a formação dos órgãos 

das plantas e dos animais como instrumentos de produção necessários da vida 

das plantas e dos animais. Não merece igual atenção a história da formação 

dos órgãos produtivos do homem social, que constituem a base material de 

toda organização social? E não seria mais fácil reconstituí-la, uma vez que, 

como diz Vico, a história humana se distingue da história natural, por termos 

feito uma e não termos feito a outra? A tecnologia revela o modo de proceder 

do homem para com a natureza, o processo imediato de produção de sua 

vida, e assim elucida as condições de sua vida social e as concepções mentais 

que delas decorrem. 

 

Essa questão pode ser observada ao passo que, com o desenvolvimento do 

capitalismo, foram sendo geradas novas necessidades práticas e problemas e a Ciência 

foi gradativamente reconhecida como meio para resolver as questões produtivas e 

empregada a serviço da transformação da natureza (ANDERY et al., 1999). As 

transformações que a humanidade sofreu ao longo dos séculos XVIII e XIX serviram de 

base para estruturação do mundo em que vivemos, para o reconhecimento da Ciência no 

avanço do conhecimento e, consequentemente, das mudanças no modo de produção. 

O avanço do conhecimento científico não foi, portanto, resultado direto da 

revolução industrial, mas da forte relação que foi sendo estabelecida entre Ciência, 

tecnologia e modo de produção, devido à expansão e estabelecimento do capitalismo. 

Para Vázquez (2011), na sociedade capitalista a relação entre técnica e produção está 

vinculada à formação econômico-social em constituição e, dentro desta perspectiva, o 

modo de produção capitalista exige um maior progresso técnico para garantir um maior 

rendimento na produção. Fataliev (1966) acrescenta que os problemas e as necessidades 

de produção que são geradas socialmente ao longo da história e estabelecem na Ciência 

certo caráter ao seu desenvolvimento.  

Nessa perspectiva, a Ciência foi mudando suas características ao longo do tempo 

e o trabalho científico foi sendo formalmente estruturado e reconhecido como profissão. 

Simultaneamente a este processo, com o desenvolvimento de tecnologias houve um 

avanço do conhecimento na Química. Em meados do século XIX surgiram as 

sociedades científicas especializadas, de Geologia, Química e Astronomia, visto que as 

sociedades científicas gerais já não conseguiam dar conta da grande quantidade de 

conhecimento que estava sendo gerado (ANDERY et al., 1999). 

No que se refere às mudanças sobre as concepções científicas, Nascimento Jr. 

(2000) retrata bem esta questão ao se reportar ao fato de que até o final do século XIX 

os físicos vinculavam a concepção de matéria ao entendimento metafísico de átomo 
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(irredutível) e do éter. Entretanto, no início do século XX tal ideia foi refutada. Isso 

porque, com a compreensão de existência do elétron e a identificação de suas 

características e do campo eletromagnético, constatou-se que elas não eram compatíveis 

com a noção que se tinham até o momento, sobre a organização e constituição da 

matéria. 

Vladimir Ilyitch Ulianov, conhecido como Lenin (1870-1924), explicou que a 

“descoberta” do elétron não anulou a existência da matéria, mas conferiu a ela um novo 

aspecto, reconhecendo que os fenômenos eletromagnéticos são uma forma de 

movimento material. A partir desta questão, o autor aponta ainda que o conhecimento 

científico que se tem ao longo do tempo sobre matéria muda, ao passo que são 

descobertas novas formas e novos estados que a constituem. Nesse sentido, a cada 

“descoberta” de uma nova propriedade da matéria, fica mais claro a diversidade infinita 

da realidade objetiva do mundo (NASCIMENTO Jr., 2000).  

É importante destacar que ao olhar para os avanços obtidos ao longo do tempo, 

deve-se ter consciência de que eles trazem consigo os conhecimentos práticos e teóricos 

de cada período, juntamente com as limitações de cada época, além de que estes estudos 

foram fundamentais para que se construísse o conhecimento que temos hoje. 

Conhecimento este que está em constante movimento e transformação, dado que 

vivemos em um mundo que é material e constituído por um processo, fruto de uma 

síntese de múltiplas determinações.  

Ademais, a comunidade científica da segunda metade do século XIX se 

encontrava animada e segura com as conquistas e avanços que alcançaram na Ciência. 

A grande confiança no método positivo4 constituído e as produções científicas 

realizadas na época, fizeram com que muitos intelectuais acreditassem que haviam 

solucionado todos os problemas básicos e que faltavam apenas alguns menores a serem 

resolvidos. Contudo, sabemos que eles estavam inteiramente equivocados 

(HOBSBAWM, 2016). 

Este período foi marcado por grandes progressos intelectuais e materiais. É 

importante ressaltar a divisão que existia entre os que acreditavam que o conhecimento 

era contínuo e sequencial e os que compreendiam que ele se constituía enquanto 

                                                             
4 O método positivo teve suas bases estabelecidas por Augusto Comte, no século XIX, também explicado 

no capítulo anterior. “O enfoque positivista coloca ênfase nas relações entre as variáveis que devem ser 

objetivamente medidas, destacando o apoio da estatística para atingir essa finalidade. Mas, talvez seja a 

visão estática, fixa, fotográfica, da realidade seu traço mais peculiar (TRIVIÑOS, 1987, p. 97). 
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unidade dos contraditórios e de forma não linear (HOBSBAWM, 2016). Ou seja, 

haviam aqueles que estavam deslumbrados com as novas descobertas científicas e que 

por adotarem o método positivista tinham como princípio a imutabilidade das leis da 

natureza, acreditavam ter chegado ao conhecimento final e solucionado os problemas 

básicos da área que estudavam. E os que compreendiam que este processo era mais 

complexo do que o pensamento mecanicista estabelecia, visto a grande diversidade de 

aspectos que podem influenciar o fenômeno estudado precisava ser constantemente 

estudado. 

No final do século XIX, a teoria científica alcançou uma forma mais moderna 

com o estudo da genética e da relatividade. Período este marcado e propiciado pelos 

notáveis avanços da tecnologia, observado nos automóveis, na aviação, cinema e rádio. 

Além disso, ficou cada dia mais evidente a aplicação dos novos conhecimentos 

científicos em tecnologias de cunho prático, como é o caso da telegrafia sem fio ao uso 

médico do raio X; descoberta do ácido desoxirribonucleico (DNA) recombinante e sua 

utilização na biotecnologia, para melhoria da produção agrícola; grande utilização do 

laser, etc. Assim, o uso das tecnologias na constituição das descobertas científicas 

refletiu, na segunda metade do século XX, em um alto crescimento econômico em todo 

o mundo (HOBSBAWM, 1995). 

No período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) houve um fomento no 

desenvolvimento tecnológico com fins bélicos e com objetivo de causar fascínio para o 

poderio nacional. Este fato acabou intensificando o processo de transformação da 

Ciência de laboratório em produtos tecnológicos, ao criar um grande potencial para seu 

uso diário (HOBSBAWM, 1995).  

Ao passo que a Ciência foi admitida como peça chave para o crescimento 

econômico, social e cultural de uma nação, discutiremos, na seção a seguir, o modo 

como a as abordagens sobre Ciência são pensadas na contemporaneidade e estão 

presentes no corpus de nossa pesquisa. 

 

3.2 Abordagens de Ciência nas pesquisas: lógica formal e lógica dialética 

Para investigação das abordagens de Ciência presentes nas produções científicas 

que compõe o corpus deste trabalho, nos pautamos novamente nos estudos de Lefebvre 

(1991), Kosik (1976) e Kopnin (1978), para fazer a análise por meio da lógica formal e 

da lógica dialética. A tabela 8 apresenta, de forma sistematizada, os blocos temáticos a 
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partir dos quais partirá nossa análise, com uma breve descrição de cada um e em qual 

lógica de conhecimento a Ciência é abordada nos artigos científicos, identificados por 

códigos. 

 

Tabela 8. Lógicas de conhecimento na qual a Ciência é fundamentada nos artigos 

científicos analisados nesta pesquisa. 
LÓGICA DE 

CONHECIMENTO 

BLOCO 

TEMÁTICO 

DESCRIÇÃO CÓDIGO DOS 

ARTIGOS 

FORMAL 

Não apresentam 

posicionamento 

Trabalhos que não apresentam 

posicionamento claro sobre a 

concepção de Ciência. 

A1, A2; A5; A6; A10, 

A11, A12, A13, A14, 

A17, A19, A21, A23, 

A24, A25, A27, A28, 

A30 e A31 

Prática 

Abordagem de Ciência com 

perspectiva experimental e a 

utilização de estratégias 

inovadoras para 

redimensionamento do ensino. 

 A3, A4, A7, 

A9 e A16 

 

Ensino de 

Ciências 

Discussões voltadas para o 

ensino de Ciências 
A18 e A20 

DIALÉTICA 

Linguagem 

Leitura dos estudantes e a 

linguagem complexa dos 

conceitos científicos 

A22 e A26 

Produção 

histórica 

Ciência como constructo 

histórico 
A8, A15 e A29 

Fonte: autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Ao explorar os dados empíricos, verificamos que dos 31 artigos analisados, 19 

trabalhos (62,3%), não discutem, nem sinalizam questões que viabilizem a realização da 

nossa análise. Nas seções 3.2.1 e 3.2.2 discutiremos melhor como os dados apresentados 

na tabela 8 apresentam elementos das lógicas formal e dialética nas abordagens sobre 

Ciência. 

 

3.2.1 Redução, dicotomia e ahistoricidade: elementos da lógica formal 

Compreendemos que alguns dos aspectos que caracterizam a lógica formal é ela 

ser reducionista, dicotômica, a-histórica e acrítica. Por reduzir demasiadamente o 

conteúdo e chegar ao conhecimento da forma (sem conteúdo), caracteriza-se como 

sendo reducionista (LEFEBVRE, 1991; KOSIK, 1976; KOPNIN, 1978). O 

reducionismo leva à simplificação de toda a riqueza do mundo, isso porque se dá a 

entender que ele é fixo e imutável. Dessa forma, a realidade não deve ser apreciada por 

meio da redução de algo tão diverso, mas explicada com base na própria realidade, 

captando o desenvolvimento e as etapas do seu movimento (KOSIK,1976). 
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Os artigos que compõem o primeiro bloco temático “Não apresentam 

posicionamento”, não discutiram e nem sinalizam questões que viabilizem a realização 

da nossa análise, o que indica o reducionismo no modo em que estas produções foram 

estruturadas, visto que elas desconsideram uma discussão sobre Ciência em pesquisas 

que investigam a área das Ciências da Natureza. Nessa perspectiva, se os pesquisadores 

não apontam os fundamentos epistemológicos que subsidiam o modo como eles 

entendem que o conhecimento foi construído, sua dinâmica interna, histórica e suas 

múltiplas determinações, nos levam a entender que os seus estudos não partem de uma 

visão que busca conhecer a realidade complexa e contraditória na qual o conjunto de 

conhecimentos da área que ele investiga ou foi elaborado.  

A visão de oposição conteúdo e forma, entre o real e o racional para a captação 

do movimento do pensamento, seja pela redução de um a outro ou pela dicotomia 

resulta em impactos no como de conhecer e explicar um fenômeno. Podemos discutir os 

impactos da dissociação da unidade teoria-prática e a prevalência de um dos lados no 

processo de formação e de ensino. 

Ao pensar na descaracterização da unidade teoria-prática, temos como exemplo 

os artigos do segundo bloco temático “Práticas” que discutem a necessidade 

laboratórios e da experimentação nos cursos das Ciências da Natureza de modo a 

dissociar essa unidade. 

 
Na oportunidade de formar professores que farão parte de uma geração que 

terá uma linguagem mais conceituada para a visão tecnológica, acreditamos 

que há possibilidade de se criarem laboratórios virtuais que se comuniquem, 

não somente pela linguagem escrita de livros e imagens, mas pela troca de 

experiências concretas. Mas, principalmente, que esses laboratórios possam 

ter interfaces criativas, que oportunizem, ao professor e ao aluno, simular e 

criar novos experimentos, utilizando-se dos mecanismos externos 

necessários, e que se comuniquem, por meio de atividades reais e virtuais, 

com o que está sendo trabalhado na teoria com a prática. (A3, p. 111). 

 

A maior parte do processo de aprendizagem pode ser realizada através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual estão disponíveis 

diferentes recursos de aprendizagem. No entanto, apesar deste curso utilizar 

a EAD, ele mantém as características inerentes ao ensino de uma Ciência 

experimental e requer uma vivência profissional específica durante sua 

formação, realizando atividades que necessariamente são presenciais e com 

supervisão, nos polos, em escolas ou outros locais definidos pela 

coordenação do curso, sendo identificadas como Atividades Presenciais, 

sendo muitas delas obrigatórias. (A7, p. 990, grifo meu). 

 

Observamos que a relação entre teoria e prática que se expressa neste excerto 

ocorre de forma dicotômica, como se uma fosse complemento da outra e não enquanto 
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uma unidade indissolúvel, enquanto práxis. De acordo com Vázquez (2011), toda práxis 

é atividade. Sendo a práxis uma atividade eminentemente humana, sua vinculação se 

verifica com a atividade propriamente humana, ou seja, quando os atos dirigidos a um 

objeto para transformá-lo se iniciam com um resultado ideal ou fim e terminam com um 

resultado ou produto efetivo. E, dessa forma, nem toda atividade é práxis.  

No A4, por exemplo, os autores abordam sobre a necessidade do laboratório e da 

instrumentação para o ensino de Ciência, bem como da valorização do conhecimento 

habitual dos estudantes. Questões estas que estão em consonância com as propostas para 

educação do século XXI, sugeridas pela UNESCO e divulgada no Brasil com aprovação 

do MEC. Nesse projeto, a formação em todos os níveis é voltada para flexibilização e 

aceleração do ensino. “Os conteúdos das várias Ciências são, evidentemente, 

valorizados, mas na condição de instrumentação para realização dessa formação 

imediata” (SFORNI, 2004, p. 75).  

 

Nass (2012, p. 163) ao fazer um estudo sobre os cursos de licenciaturas em 

Física e Química na UFT, aponta alguns elementos específicos que devem 

ser observados nos cursos ofertados na modalidade de EaD, como exigência 

de laboratórios e a necessidade de uma abordagem instrumentação para o 

ensino de Ciência para além da tradicional disciplina metodologia para o 

ensino, “especialmente se considerarmos os PPC examinados, que propõe 

uma abordagem dialógica, contextualizada no cotidiano do aluno”; e 

atenção especial ao ensino de disciplinas como Cálculo, Física Geral e 

Química geral, a fim de que o pré-requisito especificado nos componentes 

curriculares não contribua com a taxa de reprovação e, em consequência, 

com a taxa de evasão. (A4, p. 434). 

 

Nesse sentido, ao pensar sobre a atividade no laboratório didático e por 

considerar que a atividade humana tem um caráter consciente, entendemos que por 

intermédio da consciência o resultado da atividade pode existir duas vezes, em 

momentos diferentes, isto é, como resultado ideal (mente) e na sua materialização como 

produto do que se procurava obter (VÁZQUEZ, 2011). Na atividade prática, como por 

exemplo no experimento, acontece a objetivação dos conceitos, ou seja, o sujeito deixa 

gravado na matéria trabalhada as marcas de seus fins. E para que ocorra 

desenvolvimento do conhecimento se infere uma relação contínua do experimento com 

o pensamento teórico. Kopnin (1978, p. 297) complementa que:  

 

Além do mais, o próprio experimento constitui uma combinação concreta da 

atividade abstrativa da razão humana com a contemplação viva, sensorial. No 

processo de conhecimento passamos da observação, do experimento ao 

raciocínio teórico e, deste novamente ao experimento. O experimento e a 
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especulação interpenetram, invadem uma ao outro em todo o desenrolar do 

conhecimento do objeto: ora as formas de pensamento abstrato se fundem nas 

formas materiais do experimento científico, ora tornamos a abstrair o 

concreto sensorial para obter abstrações a um nível mais elevado, que 

refletem a maneira adequada, multilateral, o objeto estudado. 

 

Ressaltamos a necessidade de superar os reducionismos e dicotomias que ainda 

permeiam os estudos científicos. Para Duarte (2000) o conhecimento científico de uma 

dada realidade não pode ser atingido sem a mediação do exaustivo processo de 

construção de abstrações e reconstrução no pensamento, das diversas relações que 

compõe o todo. Nesse sentido, para que os alunos alcancem este conhecimento 

científico por meio das aulas experimentais, acreditamos que não basta apenas fornecer 

subsídios que facilitem “a evolução de novos conhecimentos”, é preciso oferecer 

condições concretas para que os sujeitos compreendam a complexidade e concreticidade 

do todo de forma crítica, histórica, dinâmica e em suas múltiplas determinações. 

É necessário, portanto, superar a visão dicotômica entre teoria e prática, entre 

conteúdo e forma. A perspectiva dual se manifesta diluída sobre o discurso da 

necessária articulação entre teoria e prática. Articulação essa que se apresenta voltada 

para a resolução de problemas práticos e imediatos, que denota a supressão do conteúdo 

em relação à prática. E assim se manifesta a falaciosa expressão de que na prática a 

teoria é outra (MARTINS, 2010). 

Ainda no bojo dos trabalhos que dicotomizam a unidade teoria-prática, temos 

um oscilar entre os trabalhos de perspectiva tecnocêntrica e antropocêntrica, pois se 

identifica ora centralidade na inovação das aulas pautada unicamente no uso de 

tecnologias, ora no desenvolvimento de competências tecnológicas para e pelos alunos 

(A9 e A16, por exemplo).  

 

[...] requer que os professores conheçam e compreendam as inovações que 

se pretendem e reclamam estratégias de ensino e aprendizagem inovadoras, 

centradas nos aprendizes, que comecem por prestar atenção àquilo que estes 

já sabem acerca do mundo natural – um passo essencial em processos de 

mudança conceptual orientada e estimulada por  professores de Ciências -, 

utilizem conhecimento de como os alunos pensam cientificamente e de ideias 

actuais e fundamentadas referentes a ensino de Ciências para ajudar os 

alunos aprender vários conceitos científicos (PEDROSA, 2008, p. 6) (A9, p.  

6107, grifo meu). 

 

No Ensino de Ciências, os projetos de trabalhos configuram-se nas 

formações como intervenção que vale a pena ser estudada, planejada e 

executada pelos professores devido às possibilidades de interação entre as 

diversas áreas do conhecimento, a contextualização do currículo e a 
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flexibilidade metodológica do ensino (BRASIL, 1998). Assim, consideramos 

que as práticas de ensino relacionadas ao desenvolvimento de projetos de 

trabalho ganham uma nova dimensão quando associadas aos recursos da 

Tecnologia da Informação e Comunicação, sobretudo a partir da web, que 

possibilita a participação e cooperação dos aprendizes na construção dos 

conhecimentos (PRADO, 2005; CAMPOS, ROQUE e AMARAL, 2007). Essa 

perspectiva sugere um redimensionamento do ensino, requerendo uma 

postura pedagógica inovadora, dinâmica, tornando-se quase que um desafio 

das instituições formativas, haja vista o caráter reestruturador que a 

proposta encerra. No nosso caso a escolha por essa estratégia fundamenta-

se na ideia de que, na formação inicial, as atividades devem favorecer a 

integração dos conteúdos abordados e promover a reflexão dos futuros 

docentes sobre suas atuações nos processos de ensino e aprendizagem 

(JORDÃO, 2005). (A16, p. 175). 

 

Há uma sobrevalorização dos conhecimentos gerais, causais, empíricos e de 

senso comum. O que confere grande importância ao saber cotidiano, que se estabelece 

em um cenário de rápidas mudanças, às quais os sujeitos devem enfrentar de forma 

criativa, inovadora, flexível e autônoma. Características essas que são expressões 

integrantes da lógica formal e do modelo de formação proposto pela sociedade do 

capital.  

A lógica formal ao se constituir a-histórica, suprime as condições histórico-

sociais no qual o conhecimento é construído ao longo do tempo, o que a constitui de 

forma acrítica, já que não busca a expressão do fenômeno em sua processualidade, 

frente os limites e possibilidades. E, assim, compreende a realidade por meio da 

sensação imediata (forma).  

Questionamos, portanto, sobre a carência de uma base teórica que fundamente a 

aprendizagem dos estudantes, a falta de discussão de aspectos históricos, políticos, 

sociais, culturais e econômicos que estão relacionados com o processo de construção do 

conhecimento. Isso porque, entendemos que não é somente a partir do uso de uma 

ferramenta ou metodologia diferente no dia a dia que culminará uma nova estruturação 

na educação. Não é apenas com a justaposição de conceitos de diferentes campos que 

será possível realizar uma efetiva interdisciplinaridade, sem entender o processo que 

possibilita a interação das diferentes áreas do saber. 

Este fato é confirmado pelas próprias autoras de um trabalho, ao relatarem em 

seus resultados que os alunos ainda apresentam uma forte relação com as formas 

tradicionais e lineares de lidar com as informações.  

 

Os alunos parecem apresentar uma relação forte com as formas tradicionais 

e lineares de lidar com as informações e conhecimento, muitas vezes 
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perdendo-se na rede virtual, quando são solicitados a mobilizar ferramentas 

digitais variadas, visando estabelecer outros canais de comunicação na 

busca de informações. (A16, p. 188). 

 

Dessa forma, é importante que o professor no processo de formação tenha como 

base fundamentos históricos, políticos, filosóficos, assim como uma sólida formação 

didático-metodológica (FACCI, 2004). É importante também que ele compreenda e 

tenha bem estabelecido o domínio da lógica na qual ele acredita que a Ciência foi 

construída, para poder pensar nos modos de ensinar.  

 

3.2.2 Compreensão histórica, social e crítica do fenômeno: o caminho rumo à 

lógica dialética 

O pensamento que aspira apreender a realidade de forma concreta, não se 

satisfaz com representações abstratas e imediatas, ele tende a superar o ilusório mundo 

das aparências, buscando desvendar o mundo real em meio a sua dinâmica interna e 

alcançar a sua essência (KOSIK, 1976).  

Para a dialética, o mundo material, seus produtos e objetos não são fixos e nem 

tiveram de algum modo uma origem independente. Da mesma maneira como não aceita 

a representação imediata do pensamento sobre o mundo e o remete a uma análise 

minuciosa, por meio da qual as formas abstratas se esvaem, perdem sua fixidez, 

naturalidade e suposta originalidade, para se revelarem como fenômenos derivados e 

mediados, com marcas da práxis social e da humanidade (KOSIK, 1976). 

Dentre os 31 artigos analisados, cinco apresentaram um maior aprofundamento 

nas discussões sobre Ciência. Eles a reconhecem como parte de um processo histórico 

dinâmico e permeado por transformações e que, portanto, se aproximam da lógica 

dialética. No intuito de possibilitar uma interpretação mais clara, o bloco temático 

“Ciência com viés crítico” possui dois motes de análise, em relação às temáticas que 

eles abordam: “Leitura dos estudantes e a linguagem complexa dos conceitos 

científicos” e “Ciência como constructo histórico”.  

Os artigos A22 e A26 abordam a discussão sobre o conhecimento científico 

apresentar características que demandam domínio de uma linguagem específica, a 

científica.  

 

Ao proporem interlocução com conceitos de áreas afins, como tecnologia, 

sociedade e ambiente, essas propostas criam novas e interessantes 

possibilidades para mobilizar o interesse do aluno, para a mediação e para o 
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desenvolvimento das funções mentais superiores pela internalização da 

linguagem e da cultura. Contraditoriamente, por serem conceitos amplos e 

polêmicos, e por envolverem diferentes linguagens, tornam os processos de 

ensino e de aprendizagem mais diversos e complexos. As propostas de 

inclusão das TDIC e das diferentes linguagens subjacentes trazem consigo a 

demanda de, além do manuseio propriamente dito das ferramentas 

tecnológicas, conhecer-se e saber trabalhar com a multimodalidade da 

linguagem das interfaces gráficas (OLIVEIRA; BARANAUKAS, 1999) e com 

as novas formas de mediação (RANGEL, 2009) e de internalização dos 

conceitos científicos, como nos casos da aprendizagem por simulação ou a 

distância. Por sua vez, a introdução de enfoques históricos e filosóficos traz 

a necessidade de habilidades e competências nas interfaces dessas áreas com 

as Ciências naturais, o que torna o ensino mais rico, mais significativo, mais 

denso e, por conseguinte, mais complexo (A22, p. 658, grifo meu). 

 

Portanto, ao adentrar no mundo da Ciência, por meio da leitura, o sujeito se 

deparará com a linguagem mais formal e terá que entender o significado do 

que lê. [...] A linguagem científica é, portanto, mais que o registro do 

pensamento científico. Ela possui uma estrutura particular e características 

específicas, indissociáveis do próprio conhecimento científico, estruturando 

e dando mobilidade ao próprio pensamento científico. O domínio da 

linguagem científica é uma competência essencial tanto para a prática da 

Ciência quanto para o seu aprendizado. Neste sentido aprender Ciências 

requer mais que conhecer estes elementos. É necessário que os alunos sejam 

capazes de estabelecer relações entre tais elementos dentro da grande estru-

tura que organiza o conhecimento científico escolar (A26, p. 236). 
 

A pesquisa A26 salienta ainda que a Ciência clássica se caracteriza por ter uma 

forma atemporal, a-histórica e com ausência do sujeito, ao registrar e divulgar o 

conhecimento, o que pode causar certa dificuldade no entendimento dos alunos. Na 

busca pelo domínio da linguagem científica, um dos caminhos é a compreensão que a 

Ciência é um constructo histórico, pois contribui para uma visão mais crítica da Ciência 

e do mundo em que vivemos.  

 

A inclusão de componentes da História e da Filosofia da Ciência (HFC) em 

vários currículos nacionais pode, por um lado, possibilitar os alunos e 

professores irem além do registro de fatos ocorridos e das meras crônicas 

dos conhecimentos científicos restritas, muitas vezes, à descrição de nomes, 

datas e resultados. Por outro lado, torna possível conhecer melhor a história 

da construção do conhecimento, propiciando uma educação científica mais 

adequada, pois prioriza o aspecto dinâmico do saber científico, despertando 

no aluno a possibilidade de reflexão. Matthews (1995) argumenta que é 

preciso ensinar HFC para que os estudantes a) possam estabelecer 

parâmetros entre o que existe atualmente e o passado; b) sejam capazes de 

caracterizar o processo de produção do conhecimento como uma dinâmica 

de busca da realidade; c) conheçam o aspecto e os fatores que contribuíram 

para o surgimento e o desenvolvimento de temas tratados nos manuais 

(MATTHEWS, 1995, p. 165) (A8, p. 7756). 

 

A escolha da história da Ciência como eixo norteador para a proposta de 

critérios ocorreu porque o ensino dessa disciplina procura apresentar o 

conhecimento científico como verdade relativa; porque procura considerar a 



129 
 

 

 

influência de valores e interesses sobre a prática científica, buscando 

elencar conteúdos de física aos seus aspectos sociais, históricos, culturais e 

econômicos. [...] documento sugere que o futuro professor do ensino básico 

deve reunir condições para superar a fragmentação dos conteúdos (BRASIL, 

2002, p. 28) (A15, p. 433). 

 

Para promover a articulação necessária, os conteúdos do Material Didático 

Impresso (MDI) de história da Ciência para a EAD devem ser integrados ao 

seu contexto de produção, seja ele político, social ou econômico. Essa 

orientação favorece a prática interdisciplinar e corrobora com Shulman 

(1986). Este autor destaca que o conhecimento da disciplina a ser ensinada 

deve estabelecer relações com outras áreas do conhecimento. No âmbito da 

formação inicial docente, Porlán e Rivero (1998, p. 105) afirma que os 

professores sofrem de carência de História da Ciência (HC) e Filosofia e 

Sociologia da Ciência (FSC) e, por isso, tem dificuldades de promover a 

integração dos conhecimentos recebidos nas disciplinas universitárias (A15, 

p. 436). 

 

É importante considerar que as Ciências, assim como as tecnologias são 

construções humanas situadas historicamente e que os objetos de estudo por 

elas construídos e os discursos por elas elaborados não se confundem com o 

mundo físico e natural, embora este seja referido nesses discursos. Importa 

ainda compreender que, apesar de o mundo ser o mesmo, os objetos de 

estudo são diferentes, enquanto constructos do conhecimento gerado pelas 

Ciências por meio de leis próprias, as quais devem ser apropriadas e 

situadas em uma “gramática” interna e cada Ciência. Cabe ainda 

compreender os princípios científicos pressentes nas tecnologias, associá-los 

aos problemas que se propõe solucionar e resolver questões de forma 

contextualizada aplicando aqueles princípios científicos a situações reais ou 

simuladas (A29, p. 110). 

 

Para Kopnin (1978), é incontestável que há diferença entre o conhecimento 

científico e o cotidiano e essa diferença se encontra também na linguagem. No entanto, 

o saber científico e cotidiano apresenta como ponto em comum o objeto de 

conhecimento. Independente da linguagem ou da forma que assuma, o conhecimento 

científico tem por conteúdo a mesma realidade objetiva, fenômenos, leis e propriedades 

do conhecimento empírico. O que os diferencia é o fato de o primeiro compreender a 

realidade com um aprofundamento maior do que o segundo. 

Partindo do princípio de que “o conhecimento não existe para si, mas para a 

prática dos homens”, quanto maior domínio do conhecimento científico mais 

integralmente o homem terá domínio e compreensão sobre os processos da natureza. 

Contudo, para ter ação prática, o conhecimento deve, em seu processo de constituição, 

alcançar determinado grau de maturidade, ou melhor, não se tornar apenas uma ideia 

científica (KOPNIN, 1978, p. 309).  

A teorização torna possível superar o conhecimento particular, do senso comum, 

tendo em vista o alcance dos conhecimentos científicos e juízos universais que 
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possibilitam a apreensão dessa realidade em todas as duas dimensões. A teorização é, 

portanto, um caminho necessário para apropriação crítica da realidade, isso porque 

possibilita a superação do conhecimento imediato, possibilitando o entendimento da 

totalidade social. O conhecimento organizado e planejado de forma detalhada, dentro do 

movimento de unidade e luta, nega, incorpora e supera o conhecimento imediato 

existente e constrói um todo novo, que reconhece os nexos internos e os múltiplos 

fatores determinantes que constituem aquele conhecimento (GASPARIN, 2003). 

O professor em sua atividade pedagógica deve tornar possível aos educandos, 

por meio do processo de abstração, a apreensão da essência dos conteúdos a serem 

estudados, a fim de que sejam definidas as ligações internas próprias desses conteúdos 

com a realidade, com a totalidade da prática histórica e social. Por este caminho, os 

educandos passam do conhecimento cotidiano ao conhecimento teórico-científico, 

revelando os aspectos constituintes da prática imediata do conteúdo e o situa no 

contexto da totalidade social (GASPARIN, 2003). 

No bojo dessa questão, o conhecimento e a metodologia de ensino devem ser 

reconhecidos como uma produção social e coletiva. Processo em que há diversos 

envolvidos e no qual o professor, por meio de sua autonomia e autoridade pedagógica, 

faz constantemente a síntese possível das múltiplas dimensões e relações nele 

envolvidas. Dessa forma, o professor não se torna dependente dos currículos, 

procedimentos e materiais didáticos externamente elaborados, ele os analisa 

criticamente e os reformulam em seu cotidiano escolar, de acordo com sua perspectiva 

teórica e com as possiblidades determinadas pelas condições do seu meio (AMARAL, 

2006). 

O produto do trabalho educativo se consolida na promoção da humanização dos 

sujeitos, na efetivação de condições que possibilitem os indivíduos a se apropriarem do 

saber historicamente construído pelos seres humanos (MARTINS, 2015). É necessário, 

portanto, no processo de humanização dos estudantes ir além do conhecimento 

cotidiano, em todos os níveis de formação. 

A carência de estudos que abordam a formação humana integral dos estudantes 

na área das Ciências, em especial na das Ciências da Natureza, objeto desta pesquisa, 

sinaliza a importância de haver uma maior discussão e aprofundamento teórico neste 

campo educacional, visto que o único caminho para que haja superação deste cenário, 

marcado pelo empirismo, pelo recuo da teoria é por meio da apropriação do 
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conhecimento. Todavia, não um conhecimento superficial e limitado, mas um 

conhecimento que possibilite entender este fenômeno dentro da sua dinâmica interna e 

frente as diversas determinações e contradições históricas que o constitui. 

Na próxima seção, discutimos as ausência e recorrências presentes nas 

discussões sobre Ciência nos artigos científicos analisados nesta dissertação. Tendo 

como base a perspectiva teórica adotada nesta pesquisa, buscamos fazer uma 

aproximação da abordagem que acreditamos ser coerente ao processo de formação e 

trabalho docente na área das Ciências da Natureza.  

 

3.3 As concepções de Ciência: perspectiva dual e inovadora ou produção humana e 

social? 

Com base na análise realizada, a recorrência que emergiu dos dados diz respeito 

à abordagem que dicotomiza a teoria e a prática no estudo sobre formação de 

professores das Ciências da Natureza e a importância de estratégias inovadoras para 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem dessa área. Já abordamos esta questão na 

discussão dos dados relativos a lógica formal, todavia vale ressaltar a importância 

superar essa perspectiva que ainda se encontra tão presente nestes estudos. 

É válido destacar que a dicotomia e o reducionismo muitas vezes se apresentam 

com uma roupagem que busca transparecer o todo, a articulação entre teoria e prática, 

mas que ainda denotam marcas de um conhecimento imediato, visto que não se 

estabelece frente a uma relação ininterrupta entre a prática e o pensamento teórico e que 

desconsideram aspectos históricos do processo de construção do conhecimento. Nesse 

sentido, acreditamos que para se apreender o conhecimento científico, não é suficiente 

oferecer aportes que facilitem a aprendizagem, é preciso oferecer condições concretas 

para que os sujeitos compreendam a complexidade e concreticidade do todo. Isto é, para 

que reconheçam a Ciência como uma produção humana que foi engendrada 

historicamente como forma válida para explicar a realidade. E que, portanto, não pode 

ser apreendida de forma simplista e dual. 

Para Lukács (2011), compreender a coisa em si, ou seja, em sua concreticidade, 

demanda ir além do conhecimento imediato, aparente e superficial. Estudiosos como 

Friedrich Engels (1820-1895) e Lenin defendiam que na Ciência, para haver a 

compreensão da essência dos fenômenos e das teorias da natureza era preciso ter como 

base um método que possibilitasse o entendimento do todo. Nesse sentido se 
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fundamentaram no conhecimento elaborado por Marx e buscavam pensar o 

desenvolvimento das Ciências Naturais com o materialismo dialético, almejando ir além 

das limitações do método científico tradicional, que era fundamentalmente quantitativo, 

lógico e experimental. “O caminho desses novos procedimentos parece incluir a 

dialética já que ela está instrumentalizada para lidar com a contradição através de suas 

leis e categorias” (NASCIMENTO Jr., 2000, p. 19). 

O marxismo apresenta uma íntima ligação com a Ciência, isso porque os 

marxistas estudam a Ciência, tendo como base que ela é um dos componentes das 

diversas atividades do homem e por mostrarem como estas atividades científicas de 

cada época estão intrinsicamente ligadas às necessidades de cada período. Além disso, 

outro aspecto diz respeito a forma como a Ciência é capaz de modificar os modos e 

produção e, dessa forma, como ela tende a transformar também, a sociedade como um 

todo. Mostrando, portanto, que esta análise é imprescindível em qual for o fato histórico 

a ser cientificamente investigado (HALDANE, 2000b).  

Todavia, nas Ciências da Natureza, foi se consolidando os rígidos sistemas fixos 

nos quais se buscava compreender a Natureza, ao passo em que as pesquisas foram se 

tornando mais complexas e aprofundadas. Com o decorrer do tempo, os gaps5 existentes 

nos registros paleontológicos foram sendo paulatinamente ocupados e o grande 

distanciamento que existia entre a Natureza orgânica e a inorgânica foram sendo 

abreviados, possibilitando o entendimento da teoria da transformação gradativa de todos 

os seres. Assim, de modo geral, com a possibilidade de uma nova visão da Natureza, as 

concepções das propriedades que eram eminentemente rígidas, foram se tornando mais 

flexíveis, tudo o que era imóvel, foi colocado em movimento, o que era concebido como 

infindável, passou a ser visto como transitório, ficando confirmado que a Natureza está 

em constante movimento e transformação (HALDANE, 2000b).  

Ainda que pouco representativa na área, Nascimento Jr. (2000) apresenta alguns 

pesquisadores que contribuíram com o avanço do materialismo dialético nas Ciências da 

Natureza, como é o caso de Lenin, que ofereceu suportes para se realizar uma análise 

dialética da natureza, no padrão das Ciências do século XX. Na bioquímica, Alexander 

Ivanovich Oparin (1894 – 1980) organizou seu entendimento químico e biológico a 

partir do materialismo dialético, escreve: 

 

                                                             
5 Gaps significa lacunas. 
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O materialismo dialético, considerando a vida como uma forma qualitativamente 

especial do movimento da matéria, define a própria tarefa de compreender a vida de 

matéria diferente do materialismo mecanicista. Pelo contrário, do ponto de vista do 

materialismo dialético, a compreensão da vida consiste maximamente no 

estabelecimento das suas exatas diferenças qualitativas das outras formas de 

movimento da matéria. A mais clara expressão da vida (como forma essencial do 

movimento da matéria) encontra-se na interação específica dos sistemas vivos – 

organismos – com o ambiente que os rodeia, na unidade dialética do corpo vivo e 

das condições de sua existência (NASCIMENTO JR., 2000, apud OPARIN, 1968).  

 

Por meio das descobertas que foram sendo alcançadas na Química, Física e 

Biologia, foi se construindo condições importantes para colocar em destaque a dialética 

na explicação de muitos fenômenos da natureza, contribuindo assim, para superação das 

bases metafísicas. O materialismo histórico-dialético causou uma grande reviravolta na 

Filosofia e no entendimento social, além de revolucionar também certas bases teóricas e 

científicas (FATALIEV, 1966).  

A partir desta compreensão, acreditamos que para superar as limitações do 

conhecimento imediato, fragmentado, reducionista, que dicotomiza o saber e que ainda 

se encontra arraigado no campo científico, é importante ter como base um método de 

investigação que oriente tanto a formação quanto o trabalho docente.  

Para tanto, temos que a recorrência da atividade que dicotomiza a unidade 

teoria-prática que marca a lógica recorrente das pesquisas é a mesma que anuncia a 

lacuna - a discussão da Ciência como produção humana e social e, enquanto base do 

trabalho docente, deve se constituir como práxis profissional.  

De acordo com Limonta e Silva (2013) a perspectiva crítico-emancipadora 

entende que a Ciência, a formação e o trabalho docente se constituem como uma 

unidade, como um processo de desenvolvimento intelectual, pessoal, técnico e político 

social. A qualidade do ensino se estabelece por meio da dialética formação-trabalho, 

que deve ser o esteio tanto dos cursos de formação quanto do ensino escolar. Essa 

concepção reconhece a qualidade indissociável da teoria e prática na práxis, na 

atividade humana que transforma o mundo natural e social, na construção de um mundo 

humano. 

O professor deve ter sua base teórica estabelecida em relação à própria prática. 

Ele é o mediador entre o conhecimento historicamente construído e o sujeito concreto. 

O professor fornece os instrumentos culturais e a forma de modo a possibilitar ao 

sujeito concreto a apropriação das objetivações genéricas e a se constituir humano ao 

apropriar-se da produção cultural humana. Ou seja, a partir da apropriação da herança 



134 
 

 

 

cultural arduamente elaborada historicamente pelo homem, é que nos tornamos 

humanos (SANTOS, 2012). 

A práxis, ao ser apreendida como ação humana transformadora, prática 

permeada e nutrida por teoria, possibilita meios para ir além do conhecimento imediato 

e superficial da realidade e estruturar um novo conhecimento, que ao ser colocado em 

prática pode promover mudanças na realidade. Nessa perspectiva, o trabalho docente é 

práxis. A multiplicidade da ação educativa inevitavelmente lhe confere a condição de 

ser uma práxis social, logo o trabalho docente não pode ser pensado sem levar em conta 

as relações de produção nas quais ela se integra (LIMONTA; SILVA, 2013). 

É importante ter em mente que o ser social não é uma substância fixa ou um ser 

que existia antes da práxis objetiva (que é o meio de produção e reprodução da 

realidade social) ou então da práxis histórica da humanidade e das suas formas de 

objetivação. Ao transformar a natureza, homem deixa suas marcas nos produtos 

objetivados a partir da sua ação e nessa atividade transforma também a si mesmo.  

Tomando como base a sociedade capitalista é válido destacar que no processo de 

produção econômico o resultado é a produção da própria sociedade. Tanto o homem 

quanto os produtos materiais são transitórios e frutos daquele movimento em que eles se 

encontram, das necessidades daquele período. As pessoas em meio a este movimento, 

renovam tanto os produtos e riquezas quanto a si mesmos (KOSIK, 1976). 

O ser social se constitui frente as expressões da atividade objetiva e econômica 

dos homens e das relações sociais, em determinadas etapas históricas do 

desenvolvimento (KOSIK, 1976). Nesse sentido, para compreender o desenvolvimento 

da sociedade, o engendramento da Ciência enquanto forma racional de entender o 

mundo, a constituição do processo de formação e trabalho docente é preciso levar em 

consideração o seu processo histórico de construção. É preciso reconhecer que o 

conhecimento apresenta marcas do período que foi constituído. 

Para Martins (2015), essa percepção histórica não deve se reduzir ao micro, é 

preciso considerar as determinações políticas, econômicas e a estrutura social que se 

está analisando. Sem perder de vista que vivemos em uma sociedade capitalista e 

produtora de bens, cuja sociedade é fundamentalmente alienada e alienante. 

Na perspectiva histórico-crítica emerge, portanto, a importância de lutar por uma 

formação científica rigorosa, que permita a emancipação intelectual do professor. Que 

este profissional seja capaz de ensinar os conteúdos historicamente construídos com 
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clareza, a partir de suas próprias técnicas e avaliações, no sentido contrário das 

atividades prontas, dos testes padronizados. Lutar por um ensino de qualidade, por uma 

educação pública digna para o povo (LIMONTA; SILVA, 2013). 

Santos (2012) destaca que saber é força produtiva e, portanto, alvo de embate 

com os que aspiram controla-lo e fazê-lo vigorar segundo os interesses de uma classe 

social. Oferecer conhecimento de qualidade para as classes desfavorecidas é conceder 

instrumentos para o avanço social. É com esta finalidade que formação e trabalho 

docente deve ser sistematizada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A FORMAÇÃO A DISTÂNCIA DE PROFESSORES NA ÁREA DAS CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 

 

A essência é a síntese, a unidade das aparências que constituem o fenômeno. A 

essência e a aparência não podem ocorrer de forma disjunta, visto que o entendimento 

da conexão recíproca dos fenômenos objetivos e imediatos revela a direção para a 

apreensão da coisa em si (LUKÁCS, 2011). Compreender o fenômeno é atingir a 

essência e, assim, conhecer a sua estrutura, o conjunto de suas partes que compõe o todo 

(KOSIK, 1976). O concreto – o que a coisa é em si, só poderá ser devidamente 

apropriado pelo pensamento não no início, enquanto ponto de partida, mas no fim, 

enquanto ponto de chegada na qualidade de síntese (DUARTE, 2000).  

O todo desta pesquisa é o fenômeno da formação a distância de professores de 

Ciências da Natureza. Desta totalidade, em suas múltiplas determinações, buscamos 

compreender uma parte – o que a produção científica brasileira revela sobre a formação 

inicial a distância de professores da área das Ciências da Natureza, e, em especial, que 

concepção de formação de professores e de Ciência estão presentes no contexto destas 

produções. 

Ao buscar compreender tais concepções, ressaltamos que o intuito deste estudo 

não foi o de classificar ou julgar os artigos científicos produzidos em nosso país sobre o 

tema, mas sim de entender o movimento do fenômeno a partir deles, bem como 

reconhecer os fatores condicionantes que determinaram este cenário. Nesse sentido, em 

meio ao percurso realizado foi possível identificar a forte influência que os contextos 

econômicos, políticos e sociais exercem sobre os caminhos da educação, da formação 

de professores, da Ciência e, consequentemente, sobre as produções acadêmicas.  

Mediante a análise do corpus desta dissertação, desvelamos a tendência das 

pesquisas em se fundamentarem na lógica formal, em especial em suas nuances 

reducionistas, dicotômicas e ahistóricas. Fato perceptível nas concepções de formação 

de professores marcadas por discussões do imediato, seja a recorrência de estudos cujo 

foco temático abordou sobre o uso de recursos para a aprendizagem no processo de 

formação de professores ou as discussões sobre o perfil e percepção dos estudantes e 

egressos dos cursos de licenciatura. Tais concepções de formação de professores 

oscilaram entre as demarcações de uma racionalidade técnica e prática. Na concepção 
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de Ciência, essa tendência emergiu frente à grande ocorrência de artigos que 

apresentaram uma perspectiva dicotômica entre teoria e prática e que abordavam a 

importância de estratégias inovadoras para melhorar o processo de ensino-aprendizagem 

das Ciências da Natureza. 

A perspectiva reducionista que suscita a adesão das produções científicas à 

lógica formal é, em sua contradição, a que emerge as lacunas encontrada nos artigos 

analisados: 1. a discussão do trabalho docente enquanto trabalho humano – uma questão 

ontológica, e 2. a Ciência enquanto produção histórica e social da humanidade. Tais 

ausências podem resultar na perda da consciência da finalidade do trabalho docente, que 

está ligada com a apropriação e mediação do conhecimento historicamente construído, 

como parte do processo de humanização dos sujeitos.  

Uma nuance da lógica formal muito presente foi a não explicitação teórica da 

concepção de formação de professores (32,3%) e de Ciência (62,3%) nos trabalhos 

analisados. Ao negligenciarem a discussão sobre as concepções de formação de 

professores, as produções negligenciam, também, a perspectiva teórica que subsidia a 

ação docente. Da mesma forma, ao desconsiderar a discussão sobre Ciência, é omitido o 

entendimento de Ciência enquanto um constructo histórico, humano e social. 

As produções ao terem como base a lógica formal e começarem o estudo por 

uma ou por partes supostamente independentes do todo, do fenômeno investigado, 

considera uma separação, sob risco de haver uma distorção de sentido que não poderá 

ser superado, sejam quais forem os esforços ulteriores para reconstituir a rede de 

relações. Faltará alguma coisa e, na ausência de todo critério para julgá-lo nem mesmo 

perceberá isto. Daí a obscuridade, as lacunas, distorções identificadas neste estado do 

conhecimento. 

Verificamos que, por meio dessa lógica, as pesquisas direcionam o foco para o 

estudo das mudanças e não para o processo de constituição ou transformação 

continuamente presente no objeto de estudo. Assim, as produções não apenas captam 

indicações externas e aparentes do objeto investigado, mas sobretudo, tratam as 

questões analisadas de maneira a ocultar o processo. 

Os dados desta pesquisa revelaram que as produções acadêmicas que abordam a 

formação inicial a distância de professores das Ciências da Natureza apresentam fortes 

marcas da lógica formal, mas sinalizam também um movimento de resistência, visto 
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que existem trabalhos com elementos que avançam a discussão na lógica dialética. Tais 

pesquisas são mais evidentes na formação de professores do que na Ciência. 

É importante ter consciência de que não existe uma concepção teórica melhor ou 

única no trabalho. Cabe ao docente avaliar qual concepção vai balizar e orientar sua 

prática profissional em consonância a sua visão de mundo, sociedade e escola. Para que 

isso ocorra, é necessário ter um conhecimento aprofundado sobre elas, de modo a 

possibilitar escolhas conscientes.  

Na sociedade capitalista, no entanto, a educação passa a exercer a função de 

oferecer uma formação geral para inserção dos envolvidos no mercado de trabalho, ao 

ser assumida enquanto mercadoria. Dessa forma, o processo de formação em todos os 

níveis passa a ser tido de forma simplista, imediata, acrítica, ahistórica, dicotômica e 

reducionista. Como consequência, o trabalho docente perde a finalidade de possibilitar a 

apropriação do conhecimento historicamente construído, como parte do processo de 

humanização dos sujeitos. Essa concepção de educação e de formação faz com que o 

saber ganhe um aspecto utilitarista de “servir para”, ou seja, como valor de troca 

(MORETTI, 2007). 

Para Vázquez (2011), o trabalho é o processo constitutivo e formativo do 

homem. Dessa forma, o conteúdo da história humana só pode ser entendido pela 

contradição entre as forças produtivas e as relações de produção. O modo de produção 

capitalista estabelece uma contradição no processo de trabalho: a produção de valor de 

uso e valor. Se entendermos que no mundo do capital o trabalho como meio essencial 

da existência humana e produtor de valores de uso, o trabalho humano é convertido de 

produtor de produtos sociais para produtor de mercadorias, ou seja, a finalidade do 

trabalho não estaria mais voltada para a satisfação das necessidades humanas e sim na 

produção de valor de troca (MARX, 2017). 

Dessa forma, partindo da ideia de que na sociedade capitalista a divisão do 

trabalho é fundamental para a produção de mercadorias, pois quanto mais dividido o 

trabalho, menor a necessidade de um trabalho humano específico (MARX, 2017). No 

processo educativo, se a educação é considerada como mercadoria, o trabalho 

pedagógico deve estar cada vez mais subdividido, tornando-se uma atividade humana 

geral. O trabalho se converte apenas em uma força física e o trabalhador se encontra 

cada vez mais distante do produto que produz. 
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Fato este que pode ser observado na educação a distância, em especial na 

formação de professores, que é o foco deste trabalho. Nesse modelo de formação a 

distância, o trabalho é realizado por diversos profissionais (professor 

especialista/formador, tutor, web roteirista, web designer, ilustrador, programador 

instrucional, designer, etc), que apresentam uma diminuta interação e diálogo, bem 

como pouca comunicação com os sujeitos que irão formar. O trabalho se torna, 

portanto, cada vez mais fracionado e o professor passa a não reconhecer as marcas de 

seu trabalho na formação dos alunos. 

É necessário, portanto, superar o caráter utilitarista que vem sendo atribuído à 

educação que a liga intimamente aos interesses do mercado. Isso porque, se o 

conhecimento é reconhecido em forma de valor, ele passa a ser vendido como qualquer 

outro produto, fazendo com que se perca a verdadeira finalidade na educação. Desse 

modo, a formação de professores perde o seu verdadeiro sentido e significado, se 

tornando uma atividade alienada e alienante.  

É de suma importância que a formação de professores, especialmente a que 

ocorre por meio da EAD, se livre das amarras mercantis e que se estabeleça políticas de 

Estado que garantam a sua efetiva institucionalização. Concordamos com Araújo e 

Peixoto (2012), Dourado (2008) e Peixoto (2011), ao apontarem que a EAD deve 

superar a centralidade imputada ao aparato tecnológico e seu uso, como sendo fatores 

determinantes na qualidade ou não do processo educativo.  

O que deve ser efetivado no Brasil é um sistema nacional da educação que 

estabeleça os parâmetros nacionais a serem seguido pelas diversas instituições de 

ensino, nos diversos cursos e modalidades, almejando a superação da perspectiva de 

formação geral, superficial e segmentada que foi se estabelecendo frente aos interesses 

de mercado e a justaposição de políticas de governo para esta formação.  

A formação que aspiramos é a de sujeitos históricos, sociais e humanizados 

através de um processo de apropriação da cultura erudita, que ocorre entre indivíduos 

instigados por objetivos coletivos. Nessa visão, o saber deve ser reconhecido como tal, 

porque saber é ser humano (MORETTI, 2007).   

É necessário oferecer aos licenciandos possibilidades para apropriação das 

objetivações que vão além do conhecimento cotidiano. Ou seja, é preciso oportunizar 

uma formação que seja integral com relação aos conhecimentos produzidos pela 

humanidade e seus produtos (tecnologia e EAD), visando uma formação politécnica 
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para o trabalho. Em outras palavras, o foco deve estar na emancipação do sujeito 

enquanto ser humano e não na realização de um trabalho alienado para o mercado de 

trabalho. 

Acreditamos que uma educação politécnica, de formação integral ou omnilateral 

do sujeito, depende de uma educação intelectual, estética, cultural e tecnológica. 

Somente por meio da compreensão do conhecimento científico e tecnológico, que 

formam a base do trabalho produtivo, é que a classe operária terá maior possibilidade de 

encarar a contradição entre capital e trabalho (MOURA; FILHO; SILVA, 2015). A 

partir dessa lógica, é indiscutível o papel da Educação no processo de empoderamento 

do sujeito. É neste sentido que todo curso de formação deve ser pensado, 

independentemente de suas especificidades (a distância ou presencial) e do público-

alvo. 

Por fim, sinalizamos a necessidade do avanço nas pesquisas, visto a pequena 

quantidade de trabalhos encontrados com uma linha crítica. Concordamos com Dantas 

(2011, p. 7) ao destacar que é primordial que os pesquisadores superem a “enorme 

pressão da cultura burguesa e do próprio pensamento científico dominante na sociedade 

capitalista induzindo as pessoas a pensarem de forma antidialética”, pois o objeto de 

estudo deve ser investigado dentro da realidade concreta, considerando as suas leis e os 

princípios que revelam o seu movimento.  
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Apêndice A 

 

Apêndice 1. Ficha de leitura e análise  
MATRIZ DE ANÁLISE 

Pesquisa: A formação inicial a distância de professores das Ciências da Natureza: lógica formal e lógica 

dialética como base analítica 

Mestranda: Núbia Carla de Souza Silva 

Orientadora: Dra Adda Daniela Lima Figueiredo Echalar 

I. IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO 

1. 1. Data da leitura: __/__/201__. 

1.2. Título: 

1.3. Autor (s): 

1.4. Nome da revista: 

1.5. Qualis: 

1.6. Ano de publicação: 

1.7. Palavras-chave: 

1.8. Temática: 

1.9. Tipo de pesquisa: 

1.10. Principais autores citados: 

1.11. Área (s) de pesquisa:  

(  ) Biologia (   ) Química (   ) Física 

(   ) CN  (   ) Outra (s)  

II. MÉTODO 

2.1. A construção do objeto 

2.1.1 Impressões iniciais 

 

2.1.2. Quanto a formulação do problema 

a) Origem do problema: 

b) Características: 

c) Natureza: 

 

2.1.3 Se for de natureza Prática: 

 

2.1.4. Se for de natureza Teórico: 

 

2.1.5. Quanto a relação sujeito-objeto 

Relação do sujeito e objeto do conhecimento 

a) Relação Objetivista 

b) Relação Subjetivista 

c) Relação Dialético 

d) Relação Pós-moderno 

Autores citados: 

Autores que referendam a identificação  

Excertos 

Comentários: 

2.3. Coerência (correlação/conexão) da 

pesquisa: 

III.METODOLOGIA 

3.1. Sujeitos da pesquisa: 

3.2. Pesquisa: 

Quanto aos objetivos:  

(   ) exploratória  

(   ) descritiva  

(   ) explicativa 

 

3.3. Quanto a natureza:  

(   ) quantitativa (   ) qualitativa 

(   ) quali-quantitativa 

 

3.4. Tipo de pesquisa: 

(   ) teórica (bibliográfica, documental)  

(   ) empírica (pesquisa de campo) 

(   ) etnográfica  
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(   ) estudo de caso  

(   ) pesquisa-ação 

(   ) survey  

(   ) pesquisa participante/intervenção  

(   ) experimental 

 

3.6. Procedimento de coleta de dados 

(   ) entrevista  

(   ) questionário 

(   ) observação  

(   ) observação participante 

(   ) grupo focal  

(   ) análise de documentos 

(   ) aplicação de testes  

(   ) simulações 

(   ) conversas informais  

(   ) outro. Qual? _____________ 

 

3.7. Formas de registros dos dados coletados 

(   ) videogravação  

(   ) audiogravação 

(   ) diário de campo  

(   ) outro. Qual? _____________ 

 

3.8. Procedimentos de análise dos dados  

(   ) análise de conteúdo  
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(   ) outra – qual? ____________ 

 

3.5. Uso de softwares para análise de dados 

(   ) não  

(   ) sim. Qual? _________________ 

(   ) análise do discurso 

(   ) outros. Qual? ______________ 

IV. CONTEÚDO 

4.1. Tema do artigo 

(   ) Ambientes virtuais de aprendizagem  

(    ) Políticas educacionais 
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4.2. Concepção de EAD 

(   ) não pode ser identificada 

(   ) não está claramente explicitada, mas pode ser 

identificada 

(   ) está explicitada  

 

4.3. Se puder ser identificada citar: 

a) A qual concepção se refere: 

b) Autores citados: 

c) Autores que referendam a identificação 

d) Excertos (ou exemplos) 

e) Comentários (alguma observação relevante): 

Concepção da relação entre educação e 

tecnologia 

(   ) não pode ser identificada 

(  ) não está claramente explicita, mas pode ser 

identificada. 

(   ) está explicitada 

 

Se puder ser identificada citar: 

a) A qual concepção se refere: 

b) Autores citado 

c) Autores que referendam a identificação 

d) Excertos (ou exemplos) 

e) Comentários (alguma observação relevante): 

 

4.4. Concepção de formação de professores  

(   ) não pode ser identificada 

(  ) não está claramente explicita, mas pode ser 

identificada. 

(   ) está explicitada 

 

Se puder ser identificada citar: 

a) A qual concepção se refere: 

b) Autores citado 

c) Autores que referendam a identificação 

d) Excertos (ou exemplos) 

e) Comentários (alguma observação relevante): 

 

 

4.5 Concepção de Ciência 

(   ) não pode ser identificada 

(   ) não está claramente explicita, mas pode ser 

identificada. 

(   ) está explicitada 

 

Se puder ser identificada citar: 

a) A qual concepção se refere: 

b) Autores citado 

c) Autores que referendam a identificação 

d) Excertos (ou exemplos) 

e) Comentários (alguma observação relevante): 

 

4.6. Outros aspectos importantes do trabalho 

que merecem ser ressaltados 

Fonte: adaptado de Moraes e Peixoto (2015). 
 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

Apêndice B 

 

Palavras-chave encontradas nos artigos científicos analisados 

 PALAVRAS-CHAVE Nº DE ARTIGOS ENCONTRADOS 

1 Educação a distância 17 

2 Formação de professores 8 

3 Licenciatura em Física 3 

4 Currículo 2 

5 Ensino superior 2 

6 História da Ciência 2 

7 Ciências Biológicas 2 

8 Aprendizagem 2 

9 Design 1 

10 Botânica 1 

11 Aulas experimentais 1 

12 Formação docente 1 

13 UFT 1 

14 Ensino de Ciências Naturais 1 

15 Análise do discurso 1 

16 Estudantes de Física 1 

17 Estudantes de pedagogia 1 

18 Formação de professores de Ciências Biológicas 1 

19 EAD 1 

20 Estudo do currículo e mapas conceituais 1 

21 Natureza da Ciência 1 

22 Ensino de Ciências 1 

23 Diversidade étnico-racial 1 

24 Microalgas 1 

25 Ecologia 1 

26 Variáveis ambientais 1 

27 Licenciatura em Física a distância 1 

28 Prática de ensino de Física 1 

29 Egressos 1 

30 Avaliação educacional 1 

31 Graduação 1 

32 Licenciatura em Biologia 1 

33 Qualificação profissional 1 

34 Inclusão social 1 

35 Destino ocupacional 1 

36 Mercado de trabalho 1 

37 Material didático impresso 1 

38 Projetos de trabalho 1 

39 Discussão em fórum 1 

40 TIC 1 

41 Interação 1 

42 Perfil dos estudantes 1 

43 Licenciatura em Química 1 

44 Educação superior a distância 1 

45 Políticas Públicas 1 

46 Perfil do aluno a distância 1 

47 Tecnologias digitais 1 

48 Presença social 1 

49 Mecânica geral 1 

50 Divulgação científica 1 

51 Universidade Aberta do Brasil – UAB 1 

52 Mediação 1 

53 Literacia científica 1 
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54 Tecnologias digitais de informação e comunicação 1 

55 Tecnologias da informação e comunicação 1 

56 Revisão bibliográfica 1 

57 Ensino de Física 1 

58 Políticas educacionais 1 

59 Carência de professores 1 

60 Ensino de Ciências e Matemática 1 

61 Avaliação de curso 1 

62 Leitura 1 

63 Qualidade em educação superior 1 

64 Qualidade em educação a distância 1 

65 Indicadores e métricas de qualidade no ensino 1 

66 Fenômenos astronômicos 1 

67 Conceitos em astronomia 1 

68 Hipermídia 1 

69 Educação on-line 1 

70 Objetos digitais de aprendizagem 1 

71 Rede Internacional Virtual de Educação 1 

72 Mediação pedagógica 1 

73 Gestão 1 

74 Materiais didáticos 1 

75 Concepções epistemológicas 1 

Fonte: dados organizados conforme informações bibliográficas levantadas pela autora em 2018. 
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Apêndice C 

 

Autores citados nas referências bibliográficas dos 31 artigos científicos, em ordem 

decrescente, a partir do número de repetições. 
Ordem Autor  Nº de repetições 

1 FREIRE, P. 4 

2 MOORE, M. G.; KEARSLEY, G. 4 

3 CUNHA, S. L. S. 4 

4 MORAN, J. M. 4 

5 VIGOTSKI, L. S. +  VYGOTSKY 3 

6 PETERS, O. 3 

7 SANCHEZ, F. 3 

8 BELLONI, M. L. 3 

9 TARDIF, M. 3 

10 ANGOTTI, J. A. P. 3 

11 SOARES, M. 2 

12 ORLANDI, E. P. 2 

13 DELANEY, A. M. 2 

14 VALENTE, J. A. 2 

15 FREITAS, K. S. 2 

16 BICUDO, M . A. V.  2 

17 CHARLOT, B. 2 

18 CONTRERAS, J. 2 

19 CUNHA, M. I. 2 

20 GOLDENBERG, M. 2 

21 LAPLANTINE, F. 2 

22 NÓVOA, A. 2 

23 PACHECO, E.  2 

24 PIMENTA, S. G. 2 

25 VASCONCELLOS, C. 2 

26 SOUZA, B. C.; SILVA, A. S.; SILVA, A. M.; ROAZZI, A.; 

CARRILHO, S. L. S. 
2 

27 LÉVY, P. 2 

28 VELOSO, M. S. S. O.; ANDRADE NETO, A. S. 2 

29 ALVES, L. 2 

30 DIAS, R. A.; LEITE, L. S. 2 

31 COSTA, C. J.; PIMENTEL, N. M. 2 

32 SARAIVA, K. 2 

33 GOUVÊA, G.; OLIVEIRA, C. I. 2 

34 MOREIRA, M. A. 2 

35 BARDIN, L. 2 

36 VASCONCELOS, S. D.; SOUTO, E. 2 

37 FLORES, C. R. et al. 2 

38 HABERMAS, J. 2 

39 PEDUZZI, L. O. Q.  2 

40 ROSSI, C. A. V.; SLONGO, L. A. 2 

41 SHULMAN, L. S. 2 

42 ALVES, J. R. M. 2 

43 SARAIVA, T. 2 

44 ZANON, A. M. et al. 2 

45 DIAS, P. M. C.; SAPUNARU, R. A. 2 

46 GIORDAN, M. 2 

47 HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M.  2 

48 PRADO, M. E. B. B. 2 

49 QUENTAL, V. R. É. 2 

50 SANCHO, J. M. 2 
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51 KENSKI, V. M. 2 

52 MALANCHEN, J. 2 

53 ALONSO, K. M. 2 

54 CHEVALLARD, Y. 2 

55 BAKHTIN, M. 2 

56 KLEIMAN, A. 2 

57 MORTIMER, E. F. 2 

58 OLIVEIRA, M. K. 2 

59 REZENDE, F. 2 

60 BRUNER, J.  2 

61 BAUER, M.; GASKELL, G. 1 

62 BOLTER, J. D.; GRUSIN, RICHARD. 1 

63 BRAGA, J. C. 1 

64 BRAGA, J. C.; MENEZES, L. 1 

65 CARDOSO, R. 1 

66 COUCHOT, E. 1 

67 DUTRA, V. 1 

68 FLUSSER, V. 1 

69 LEDESMA, M.  1 

70 LESSA, W.  1 

71 MANOVICH, L. 1 

72 NIELSEN, J.; MACK, R. L. 1 

73 SAFFER, D. 1 

74 WILEY, D. A 1 

75 ANDRADE, J. A. N. 1 

76 ALVES-MAZZOTTI, A. J. 1 

77 ASFORA, S. C. 1 

78 ECKERT, B.; GRÖBER, S.; JODL, H. J. 1 

79 FONSECA, M.; MAIDANA, N. L.; SEVERINO, E.; BARROS, 

S.; SENHORA, G.; VANIN, V. R. 
1 

80 GUAITA, R. I.; GONÇALVES. F. P.  1 

81 GRANDINI, N. A.; GRANDINI, C. R. 1 

82 HOLUBOVA, R. 1 

83 HOHENFEELD, D. P.; PENIDO, M. C. 1 

84 MACÊDO, R. S. 1 

85 OROFINO, P. S.; GARCIA, D. S.; BARBOSA, E. R. R.; 

VALÉRIO, T. V.; CORRÊA, H. P. S. 
1 

86 ROSA, C. W.  1 

87 SCHMITT, M. A. R.; TAUROCO, L. M. R. 1 

88 SOUZA, B. C. 1 

89 WOLFF, J. F. S. 1 

90 YIN, R. K. 1 

91 CARVALHO, A. B. G.; PIMENTA, S. A. 1 

92 FERREIRA, M.; MILL, D. 1 

93 NASCIMENTO, D. F. 1 

94 NASS, D. P.  1 

95 CRUZ, D. M.  1 

96 FIORENTINI, L. M. R. 1 

97 GUIMARÃES, L. S. R. 1 

98 MAIA, C. de A.; LAKATOS, E. M. 1 

99 MILL, D. 1 

100 MOTA, R.; CHAVES FILHO, H.; CASSIANO, W. S. 1 

101 ROSA, M.; MARTINS, M. C. 1 

102 SARAIVA, L. M. et al. 1 

103 SILVA, K. K. A. 1 

104 TAROUCO, L. M. R.; MORO, E. L. da S.; ESTABEL, L. B. 1 

105 TRIMER, R. 1 
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106 VIANNEY, J. 1 

107 BALZZAN, E. C. 1 

108 BONILLA, M. H. S.; PRETTO, N. L. 1 

109 FERREIRA, P. B.; COHRS, C. R.; DOMENICO, E. B. L. 1 

110 FREIRE, D. L. 1 

111 GOODSON, I. F. 1 

112 GOODSON, I.; DOWBIGGIN, I. 1 

113 IBIAPINA, I. M. L. M. 1 

114 FERREIRA, M. S.; FROTA, P. R. O. 1 

115 LOPES, A. C.; MACEDO, E.  1 

116 MILL, D.; PIMENTEL, N. M. 1 

117 MORAES, R. A. 1 

118 MOREIRA, A. F. 1 

119 MOREIRA, A. F.; TADEU, T. 1 

120 OLIVEIRA, G. M. S. 1 

121 PIMENTEL, N. 1 

122 TAVARES, R. 1 

123 VIEIRA, M. L. 1 

124 ABD-EL-KHALICK, F. 1 

125 ACEVEDO, J. A.; VÁZQUEZ, A.; PAIXÃO, M. F.; ACEVEDO, 

P.; OLIVA, J. M.; MANASSERO, M. A. 
1 

126 BRICCIA, V.; CARVALHO, A. M. 1 

127 CARNEIRO, S. H. M.; GASTAL, L. M. 1 

128 CHINELLI, M. V.; FERREIRA, M. V.; AGUIAR, L. E. V. 1 

129 EL-HANI, C. N.; TAVARES, E. J.; ROCHA, P. L. 1 

130 FORATO, T. C. 1 

131 FREIRE-MAIA, N. 1 

132 DEFERMANN, N. G. 1 

133 MATTHEWS, M. R. 1 

134 NEVES, J. L. 1 

135 PAGLIARINI, C. R. 1 

136 ROCHA, D. M. 1 

137 PÉREZ, G. D.; MONTORO, I. F.; ALÍS, J. C.; CACHAPUZ, A.; 

PRAIA, J. 
1 

138 SCHEID, N. M.; FERRARI, N.; DELIZOICOV, D. 1 

139 TEIXEIRA, E. S.; FREIRE-JÚNIOR, O.; EL-HANI, C. N. 1 

140 VÁZQUEZ, A.; MANASSERO, M. A.; ACEVEDO, J. A.; 

ACEVEDO, P. 
1 

141 ARAÚJO, M. F. F.; PEDROSA, M. A. 1 

142 BONILHA, T. P.; SOLIGO, A. F. 1 

143 FILHO, A. S. S.  1 

144 FRANÇA, M. T. A.; GONÇALVES, F. O. 1 

145 GROVES, F. H.; PUGH, A. F. 1 

146 MONTEIRO, F. M.; CARDOSO, G. R. 1 

147 OTERO, W. R. I. 1 

148 PEDROSA, M. A. 1 

149 SILVA, A. C. A. 1 

150 SOUSA, R. A.; ZAROS, L. G. 1 

151 SAUSA, R. A.; ZAROS, L. G.; PEDROSA, M. A. 1 

152 ZAROS, L. G.; SOUSA, R. A.; MEDEIROS, H. R. 1 

153 BICUDO, C. E. M.; MENEZES, M. 1 

154 BONOTTO, D. M. B. 1 

155 FERREIRA, C. F. B. 1 

156 FRANCESCHINI, I. M.; BURLIGA, A. L.; REVIERS, B.; 

PRADO, J. F.; RÉZIG, S. H. 
1 

157 HUSSAR, G. J.; PARADELA, A. L.; JONAS, T. C.; 

RODRIGUES, J. P. 
1 



157 
 

 

 

158 KRISTIANSEN, J. 1 

159 MARTINS, J. C.; COSTA, J. C. 1 

160 MIRANDA, M. A. A.; ALMEIDA, O. S.; LEMOS, O. L.; 

CERQUEIRA-SILVA, C. B. M. 
1 

161 NASELLI-FLORES, L.; PADISÁK, J. 1 

162 OLIVEIRA, H. T.; FARIAS, C. R. O.; PAVESI, A. 1 

163 OLIVEIRA, H. V.; BEZERRA-NETO, F.; AZEVEDO, C. M. S. 

B.; LIMA, C. B.; GURGEL, G. C. S. 
1 

164 PEREIRA, L. D. A. 1 

165 REIS-JR, A. M. 1 

166 SANT’ANNA, C. L.; AZEVEDO, M. T. P.; AGUJARA, L. F.; 

CARVALHO, M. C.; CARVALHO, L. R.; SOUZA, R. C. R. 
1 

167 SORRENTINO, M. 1 

168 SOUZA, V. M. 1 

169 TREVIZAN, R.; MERCK, A. M. T. 1 

170 BORTOLETTO, A. 1 

171 CARR, W.; KEMMIS, S. 1 

172 CLEMENT, L.; TERRAZZAN, E. A.; NASCIMENTO, T. B. 1 

173 DELIZOICOV, D. 1 

174 FERNANDES, G. W. R.; QUARTIERO, E. M.; ANGOTTI, J. A. 

P. 
1 

175 FREITAS, Z. L. 1 

176 MUHL, E. H. 1 

177 NEVES da SILVA, J. R. 1 

178 ORQUIZA DE CARVALHO, L. M. 1 

179 PENNA-FIRME, A. B. 1 

180 QUEIRÓS, W. P. D. 1 

181 SOUZA, C. S. B. N. D. 1 

182 WEBER, M. 1 

183 CABRERA, A. F.; WEERTS, D. J.; ZULICK, B. J. 1 

184 CÂMARA, A. M. C. S.; SANTOS, L. L. C. P. S. 1 

185 CARDOSO, R. J.; MORIYA, T. M. 1 

186 ESPARTEL, L. B. 1 

187 FELLI, V. et al. 1 

188 GHIORZI, A. R.; RIBEIRO, E. M.; FENILI, R. M. 1 

189 LOUSADA, A. C. Z.; MARTINS, G. A. 1 

190 MALHOTRA, N. K. 1 

191 MEIRA, M. D. D.; KURCGANT, P. 1 

192 MENDES, R. F.; VENSCESLAU, É. O. O.; AIRES, S. A. 1 

193 MINAYO, M. C. S. 1 

194 NEPOMUCENO, L. D. O.; COSTA, H. G. 1 

195 OLIVEIRA SOUZA, N. V. et al. 1 

196 SOLER, Z. et al. 1 

197 TEIXEIRA, D. E. et al. 1 

198 TEIXEIRA, D. J.; OLIVEIRA, C. C. G.; FARIA, M. A. 1 

199 ABBAD, G. da S.; CARVALHO, R. S.; ZERBINI, T. 1 

200 ABBAD, G. da S.; ZERBINI, T.; SOUZA, D. B. L. de 1 

201 ABBAD, G. da S. 1 

202 ABREU, J. M. de 1 

203 ALMEIDA, J. S. de 1 

204 ALVES, L.; NOVA, C. 1 

205 BESERRA, P. de F. C.; BATISTA, K. M. 1 

206 BEVILACQUA, M. 1 

207 BOHADANA, E.; VALLE, L. do 1 

208 CACIQUE, A. 1 

209 CASTRO, N. J.; HAGUENAUER, C.; ALVES, L. A.; 

WASHINGTON, M. G. M., CARVALHO, M. B. 
1 
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210 CASTRO-FILHO, J. A. de; et al. 1 

211 COELHO, M. de L. 1 

212 FAGUNDES, T. C. P. C. 1 

213 FERREIRA, Z. N.; MENDONÇA, G. A. de A.; MENDONÇA, 

A. F. 
1 

214 FREITAS, K. S. de; MAGALHÃES, L. C. de. 1 

215 KRASILCHICK, M.; MARANDINO, M. 1 

216 LACERDA, F. K. D. de; ESPÍNDOLA, R. de M. 1 

217 LIMA, J. de M.; SILVA, C. V. A. P. da; PAIVA, C. M. de. 1 

218 LUZ, L. da. 1 

219 MARTINS, A. S.; CRUZA, D. M. 1 

220 MAURÍCIO, W. P. D.; SHLEMMER, E. 1 

221 MEGID NETO, J.; FRACALANZA, H. 1 

222 NEVES, C. M. de C. 1 

223 PIMENTEL, N. M.; ROSSI, L. L.; VIEIRA, C. C. A. 1 

224 SÁ, A. L. R. de 1 

225 SALES, A. M. 1 

226 SANTOS, E. T.; RODRIGUES, M. 1 

227 SEGENREICH, S. C. D. 1 

228 SILVA, M. A. da; et al. 1 

229 SOARES, M. S. A. 1 

230 SOUZA, L. B. de. 1 

231 TRIVELATO, S.  1 

232 CABRERA, A. F.; WEERTZ, D. J.; ZULICK, B. J. 1 

233 FREITAS, A. M. 1 

234 VASCONCELOS, S. D.; LIMA, K. E. C. 1 

235 AUSUBEL, D. P.  1 

236 BEAHR, P. A. 1 

237 BIZZO, N.  1 

238 BORGES, R. M. R. 1 

239 CAMARGO, O. 1 

240 CARVALHO, J. M. de. 1 

241 CORDEIRO, M. D.; PEDUZZI, L. O. Q. 1 

242 EL-HANI, C. 1 

243 FERREIRA, C.; MEIRELLES, R. 1 

244 FORATO, T. C. M.; PIETROCOLA, M.; MARTINS, R. A. 1 

245 GIL-PÉREZ, D.; MONTORO, I. A.; CACHAPUZ, A.; PRAIA, J. 1 

246 GUERRA, A.; REIS, J. C.; BRAGA, M. 1 

247 HODSON, D. 1 

248 MANTOVANI, K. P. 1 

249 MATTEWS, M. R. 1 

250 MEDINA, M.; BRAGA, M. 1 

251 NOSELLA, M. de L. C. D. 1 

252 PORTO, F. S. et al. 1 

253 PORLÁN, R.; RIVERO, A. 1 

254 REIS, E. M.; LINHARES, M. P. 1 

255 RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. 1 

256 RINALDI, E.; GUERRA, A. 1 

257 RODRIGUES, C. 1 

258 SCHRÖDINGER, E. 1 

259 STINNER, A.; MCMILLAN, B.; DON METZ; JILEK, J.; 

KLASSEN, S. 
1 

260 TORÍBIO, A. M. V. 1 

261 ABRANCHES, S. P. 1 

262 ALMEIDA, M. E. B. A. 1 

263 AMARAL, E. M. R.; MORTIMER, E. F. 1 

264 ARAÚJO, U. F. 1 
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265 BAIRRAL, M. A. 1 

266 BARBOSA, R. M.; SANTOS, I. 1 

267 BARTOLOMÉ, A. 1 

268 CAMPOS, K. R. 1 

269 FERREIRA, Z. M.  1 

270 JORDÃO, R. S. 1 

271 LIMA, L. F.; JÓFILI, Z. M. S. 1 

272 LIMA, L. F.; AMARAL, E. M. R. 1 

273 LIMA, L. F.; AMARAL, E. M. R.; SOARES, W.; FONSECA, J. 

A. V. 
1 

274 LIMA, L. F.; AMARAL, E. M. R.; SOARES, W. 1 

275 LUZZI, D. A. 1 

276 MORESCO, S. F. S.; BEHR, P. A. 1 

277 MORTIMER, E. F.; AMARAL, E. M. R. 1 

278 MORTIMER, E. F.; SCOTT, P. H. 1 

279 NASCIMENTO, T. G.; MARTINS, I. 1 

280 NEVES, C. M. C.  1 

281 NUÑES, I. B.; RAMALHO, B. L. 1 

282 TELES, L. 1 

283 SÁ, I. M. A. 1 

284 ANDRADE, J. C.; CÉSAR, J.  1 

285 RODRIGUES, R. S. 1 

286 VASCONCELOS, F. H. L.; FERNANDES, A. C.; OLIVEIRA, 

E. M.; SALES, G. L.; SIQUEIRA, R. A. F.; RODRIGUES, H. Z.; 

CASTRO FILHO, J. A.; PEQUENO, M. C. 

1 

287 MESQUITA, N. A. S.; SOARES, M. H. F. B. 1 

288 MAZZETTO, S. E.; SÁ CARNEIRO, C. C. B. 1 

289 ARAÚJO, R.; VIANA, D. 1 

290 CARVALHO, D. P. 1 

291 DOURADO, L. F. 1 

292 FÉTIZON, B. A. M.; MINTO, C. A. 1 

293 FLICK, U.  1 

294 FRANCH, E. P. 1 

295 GARCIA, P. S.; FAZIO, X.; PANIZZON, D. 1 

296 GARCIA, P. S.; MALACARNE, V.; BIZZO, N. 1 

297 GARCIA, P. S.; MALACARNE, V.; BIZZO, N. TOLENTINO 

NETO, L. C. B. 
1 

298 GATTI, B. A.; BARRETO, E. S. de S. 1 

299 LAPA, A.; PRETTO, N. de L. 1 

300 LITTO, F. M. 1 

301 KIPNIS, B. 1 

302 KRASILCHIK, M. 1 

303 MAGALHÃES JR., C. A. O.; OLIVEIRA, M. P. P. 1 

304 MIRANDA, M. G. de. 1 

305 MORAES, M. C. M. de. 1 

306 MOREIRA, M. A.; AXT, R. 1 

307 PEREIRA, J. E. D. 1 

308 ROBERTS, D. A. 1 

309 SAMPAIO, M. M. F.; MARIN, A. J. 1 

310 SCHLUNZEN JUNIOR, K. 1 

311 SOMMER, L. H. 1 

312 WEBER, S. 1 

313 ARREDONDO, S. C. 1 

314 CAVALCANTI, R. A.; GAYO, M. A. 1 

315 FARIA, W. de. 1 

316 FAVERO, R. V. M.; FRANCO, S. R. K. 1 

317 FILATRO, A. 1 
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318 GONÇALVES, A. M. H. 1 

319 LOMBARD, M.; DITTON, T.  1 

320 MOTA, R. 1 

321 PRETI, O. 1 

322 SHIN, N. 1 

323 SHORT, J.; WILLIAMS, E.; CHRISTIE, B. 1 

324 SO, H.J.; BRUSH, T. A. A. 1 

325 WOJCIECHOWSKI, A.; PALMER, L. B.  1 

326 HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. 1 

327 KUBOTA, L. C.; DEMOLINER, V. L.; FIGUEIREDO, C. O.  1 

328 PIMENTEL, N. M. 1 

329 PIRES, H. F. 1 

330 BARBOZA, E. M. F. 1 

331 CAMACHO, A. C. L. F. 1 

332 JURBERG, C.  1 

333 MACHADO, L. 1 

334 PRETTO, N. L.; PICANÇO, A. A. 1 

335 REIS, J. M. 1 

336 SANTOS, J. F. S. S. 1 

337 BARBOSA, J. P.; GARCIA, A. L.; LOPES, C. E.; SALGADO, 

H. O.; BARBOSA, L. M.; FERREIRA, M. V.; MENDES SILVA, 

P. E. 

1 

338 BARBOSA, J. P. 1 

339 BASTOS, F. 1 

340 BORBA, M. C. 1 

341 CACHAPUZ, A.; PAIXÃO, F.; LOPES, J. B.; GUERRA, C. 1 

342 CARVALHO, A. P. 1 

343 CARVALHO, G. S. 1 

344 CASTELLS, M. 1 

345 CHAMPANHE, A. B.; LOVITTS, B. E. 1 

346 DRIVER, R.; EASLEY, J. 1 

347 FEYNMAN, R. P. 1 

348 FRANCISCO, D.; MORGADO, L.; MACHADO, G.; MENDES, 

A. Q. 
1 

349 GARRISON, D. R.; ANDERSON, T.; ARCHER, W. 1 
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