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Resumo 
Este artigo tem como objetivo investigar a lógica de ação da formação inicial e sua relação 
com o desenvolvimento dos processos identitários docentes em publicações da área de 
pesquisa em ensino de ciências, apontando as principais tendências dessa produção. A 
metodologia baseou-se na pesquisa do estado do conhecimento, identificando 55 artigos que 
abordam explicitamente a formação inicial de professores em três periódicos nacionais sobre 
pesquisa em ensino de ciências publicados no período entre 2005 e julho de 2010. Os artigos 
foram classificados em 5 categorias epistemológicas. Os resultados apontam para a 
predominância da epistemologia da falta, em que a formação dos professores é marcada por 
um não ser, pela ausência. Esse discurso da falta, juntamente com a reforma educacional do 
fim dos anos 1990, constituem a identidade do professor sobrante. 
Palavras Chave: formação docente; epistemologia; práxis. 
 
  
Abstract 
The aim of this paper is to investigate the logical teaching formation c and it´s relation with 
development of identity process at research in science teaching publications, pointing the 
main tendency at these articles. The methodology used is based on the state of knowledge 
research in 55 articles that discuss initial teacher formation of 3 scientific magazines about 
research in science teaching between 2005 and July 2010. The papers were classified in five 
epistemological categories, depend on the logical formation defended by the authors. The 
results outcomes show prevalence of lack epistemology, so, the teacher formation is branded 
by not being, by the absence. This lack discourse plus the educational reform rolled in 1990 
build the teacher identity as “sobrante” teacher.    
Key words: teacher formation; epistemology; praxis. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, tem-se acompanhado um movimento de mudança na 

compreensão da prática docente que embasa a formação de professores. Essa prática passou 

do conceito de lugar em que se aplica uma teoria desenvolvida por especialistas da educação 

para uma prática como lugar de reflexão na e sobre a atividade docente e de construção de 

saberes pelo próprio professor. 

Nesse movimento, percebe-se a mudança do paradigma de formação num contexto 

educacional em que havia o predomínio da racionalidade técnica. Esta maneira de pensar a 

educação estabeleceu-se como a lógica de formação docente dominante desde a criação das 

licenciaturas no Brasil, na década de 1930, baseadas no modelo 3 + 1 (em que os três 

primeiros anos eram dedicados às disciplinas específicas e o último ano às disciplinas 

pedagógicas) (PEREIRA, 1999).  

Nos anos 1980, despontou no cenário internacional o conceito de professor reflexivo 

difundido por Schön e rapidamente apropriado por diversos autores, devido às possibilidades 

formativas desse conceito em oposição à racionalidade técnica. Esse modo de se pensar a 

formação do professor colocou em debate o modelo formativo posto anteriormente e o 

questionamento de um modelo alternativo de formação, que fosse mais condizente com a 

atividade real do professor no cotidiano escolar, num movimento de profissionalização da 

docência. 

Buscando trazer contribuições para a discussão sobre formação de professores que se 

desenvolve no cenário nacional, apresentaremos os resultados da investigação do tipo estado 

do conhecimento das publicações sobre formação inicial em três dos principais periódicos da 

área de ensino de ciências com o objetivo de compreender se há uma lógica da formação 

docente predominante e sua relação no desenvolvimento dos processos identitários dos 

futuros professores. 

   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a realização dessa pesquisa bibliográfica, buscou-se publicações em três 

importantes periódicos na área de pesquisa em ensino de Ciências: Revista Ciência & 

Educação, Revista Ensaio e Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino em Ciências no período 

entre 2005 e julho de 2010. A escolha dessas revistas se deu pela sua relevância na área de 

interesse, assim como pela avaliação Qualis, listagem de qualificação dos periódicos realizada 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  
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Optou-se pelos últimos seis anos dessa década, pois tomamos como ponto de partida o 

trabalho de Oliveira (2006). A autora realizou, em sua pesquisa de doutorado, uma revisão 

bibliográfica nos primeiros cinco anos do início do século XXI, de 2000 a 2004, em 

importantes periódicos nacionais e internacionais de pesquisa em ensino de ciências e 

concluiu que a formação de professores de Ciências nesse período é fortemente marcada pelo 

professor reflexivo, com ênfase no contato do licenciando com a realidade escolar, ou seja, 

com o ambiente onde, futuramente se dará a sua prática docente, mas sem preocupar-se com 

aspectos políticos dessa prática.  

Tendo como base o do trabalho de Oliveira (2006) e a predominância do conceito de 

professor reflexivo como referencial de boa parte dos trabalhos sobre formação docente, 

realizamos, então, esta pesquisa com os anos subseqüentes da primeira década do século XXI. 

Importante ressaltar que durante o período de construção desse trabalho apenas alguns 

números das revistas referentes ao ano de 2010 haviam sido publicados; outros números 

foram publicados após o desenvolvimento dessa etapa; que foi concluída em julho de 2010. 

O critério para selecionar os trabalhos foi a abordagem explícita da formação docente, 

embora, em alguns casos esta formação não seja o tema central do trabalho. Não foram 

incluídas as publicações que focalizam apenas algum aspecto específico de cursos de 

licenciatura, sem relacionar o curso com a formação docente, apesar de essa relação estar 

implícita. Foram analisados 55 artigos ao todo. A busca por essas produções se deu através da 

leitura dos resumos e, quando constatada deficiências nessas informações recorreu-se ao texto 

na íntegra para tal esclarecimento. 

Esta investigação buscou conhecer a tendência das pesquisas sobre formação de 

professores para as ciências no que diz respeito à epistemologia que fundamenta a concepção 

de formação inicial. Desta forma, identificar, descrever, analisar e sistematizar essas 

tendências constituiu o principal objetivo dessa pesquisa.  

Nesse sentindo, o trabalho tornou-se bastante complexo e com limites muito tênues, 

que tentaremos deixar o mais explícito possível ao longo do corpo do texto, a respeito do 

entendimento da formação nos diversos autores analisados, uma vez que nem todas as 

publicações especificam que epistemologia fundamenta essa formação e é necessário buscá-la 

ao longo de todo o texto. 

A metodologia utilizada baseia-se na pesquisa do tipo estado do conhecimento 

(ROMANOWISKI & ENS, 2006), pois aborda apenas um setor das publicações sobre o tema 

estudado, no caso, a publicação de periódicos nacionais. Esse procedimento discute a 

produção acadêmica em um determinado campo do conhecimento em uma dada época; neste 
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caso, no campo da pesquisa em formação docente para o ensino de ciências no período de 

2005 a 2010, possibilitando uma visão geral do que vem sendo produzido na área e a 

perspectiva da evolução do conhecimento nessa área do saber. 

Os dados foram analisados a partir do olhar da análise do discurso francesa iniciada 

por Michel Pêcheux e divulgada no Brasil por Eni Orlandi, pela possibilidade de compreender 

a materialidade dos dizeres dos discursos presentes nas publicações e o que os autores dizem 

em relação a outros dizeres e em relação ao que eles não dizem e, ainda, pela compreensão do 

sujeito sócio-histórico (ORLANDI, 2005). Nessa perspectiva, o discurso tem múltiplos 

sentidos, não existindo em si mesmo. O sentido é determinado de acordo com as condições de 

produção em que se inscreve (PÊCHEUX, 1988). 

 

CATEGORIAS DA FORMAÇÃO DOCENTE 

Os artigos analisados foram classificados em cinco categorias epistemológicas de 

acordo com a lógica de formação docente expressa pelos autores, uma vez que são 

investigados os modos de ação defendidos em cada epistemologia. A ideia de lógica de ação é 

baseada em Dubet (1994), em que cada epistemologia da formação docente é sustentada por 

uma lógica própria e define-se num campo e espaço particulares. 

Entende-se aqui a epistemologia como “o ramo da filosofia que se ocupa do 

conhecimento humano, pelo que também é designada de ‘teoria do conhecimento’” 

(WILLIAMS, 2001). Esse entendimento de epistemologia tem origem com Kant em “Crítica 

da Razão Pura” (1781) e o presente trabalho se ocupada do conhecimento construído acerca 

da formação docente, mais especificamente na lógica de ação presente em diferentes visões da 

formação inicial de professores. 

 A seguir, será exposto o que entendemos por cada um desses grupos. São eles: 

• epistemologia da técnica; 

• epistemologia da falta; 

• epistemologia da prática; 

• epistemologia da práxis; 

• ausência de visão de formação. 

Primeiramente, a epistemologia da técnica é marcada pelo professor como executor de 

métodos e técnicas de ensino com o objetivo de atingir as metas educacionais e instrucionais 

(RODRIGUES, 2005). A epistemologia da técnica é o fundamento da educação tradicional, 
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em que cabe ao professor o papel de detentor e transmissor do conhecimento e ao aluno o 

papel de receptor desse conhecimento.  

Para Contreras (apud RODRIGUES, 2005), o aspecto fundamental nessa prática 

profissional é definido pela disponibilidade de uma ciência aplicada que permite o 

desenvolvimento de procedimentos técnicos para a análise e diagnóstico dos problemas e para 

o seu tratamento e solução.  

Na perspectiva da epistemologia da falta, a formação é explicada em termos de 

carências. Define-se a formação através daquilo que não está presente no processo formativo, 

explica-se esse processo através do que não existe, de um ideal de formação. Charlot (2008) 

denomina essa forma de analisar um evento, de leitura negativa da realidade social. Para o 

autor, “quando se fala em termos de carência, epistemologicamente não se produz nenhum 

sentido”, pois a falta (um não ser) não pode ser a causa de alguma coisa (um ser) 

(CHARLOT, 2008, p. 21). 

Para Dias e Lopes (2003), o discurso da falta foi disseminado pelas reformas 

curriculares intensificadas no período de 1999 a 2001 que vinculam toda e qualquer mudança 

na qualidade da educação a uma mudança da formação docente. Nessa concepção, a relação 

entre desempenho do professor e o de seus alunos é vista de forma determinista, levando  um 

quadro de desvalorização do magistério e a ilusão de uma justificativa para explicar o fracasso 

de muitas escolas brasileiras. 

Para a epistemologia da prática, a formação tem como base a reflexão sobre a prática 

docente e a construção de competências profissionais, sendo estas reguladas através da 

avaliação. Essa visão de formação originou-se com os estudos sobre educação profissional 

desenvolvidos inicialmente por Donald Schön e tem como objetivos principais o resgate e a 

valorização da prática docente em oposição ao modelo da racionalidade técnica.  

Essa epistemologia fundamenta-se na proposição de que os cursos de formação pouco 

contribuem para a prática profissional, uma vez que são muito teóricos e que pouco se 

relacionam com a realidade que o futuro professor irá encontrar na escola. Também, destaca a 

falta de compreensão, por parte dos professores atuantes, da linguagem acadêmica utilizada 

no discurso produzido e divulgado pelas pesquisas em educação, pois é repleta de termos 

específicos da área (TARDIF, 2008). 

Os desdobramentos dessa epistemologia têm levado ao entendimento da formação 

numa perspectiva instrumental e pragmática, com a desvalorização da teoria das ciências em 

educação e primado a prática profissional, num movimento pela profissionalização docente. 

Nessa perspectiva, o valor do conhecimento se dá pela sua utilidade imediata na prática 
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docente, que é compreendida como elemento articulador do processo de formação do 

professor (KUENZER, 2008). 

Entretanto, o conceito de professor reflexivo foi apropriado por diferentes correntes 

epistemológicas e para a compreensão da categoria aqui apresentada, devem-se distinguir 

duas vertentes de entendimento desse conceito. De um lado, têm-se os autores que defendem 

a reflexão na e sobre a ação como base para a construção do conhecimento profissional 

docente (SCHÖN, 2000). A prática passa a ser o eixo central da formação docente, tendo 

como conceitos centrais: conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação.  

Por outro lado, algumas críticas passaram a ser apontadas no modelo proposto por 

Schön, em especial ao caráter pragmático e utilitarista dessa formação. Têm-se, então, autores 

que defendem o profissional reflexivo como intelectual crítico, cuja reflexão é coletiva e um 

processo permanente, com vistas à transformação social e, ainda, condenam o esvaziamento 

desse conceito pela retórica e pela sua implementação de forma mecânica (CONTRERAS, 

2002; LIBÂNEO, 2002; PIMENTA, 2002).  

Nesta categoria, apontamos os estudos que entendem a reflexão na primeira 

perspectiva exposta. 

Em outra categoria – a epistemologia da práxis, a reflexão sobre a prática docente 

também ocupa um lugar de destaque no processo de constituição do professor, porém essa 

reflexão dialoga com a teoria produzida pela pesquisa em educação, tendo como objetivo final 

que a ação docente contribua com a transformação da realidade social, de forma a torná-la 

mais justa e igualitária. 

Nessa perspectiva, o professor tem sua identidade constituída como produtor de 

conhecimento pedagógico; tendo a relação entre teoria e prática não hierarquizada como base 

de seu processo formativo. A idéia de práxis aqui defendida tem como referência o trabalho 

de Kuenzer (2008; 2003) e Charlot (2008; 2000), que toma o conhecimento como elemento 

articulador do processo de formação docente. 

O termo práxis foi originalmente utilizado por Marx e Engels como um conceito 

central do materialismo histórico, que sintetiza a união entre o homem e a natureza, entre a 

teoria e a prática, entre o pensar e o agir. Essa práxis está relacionada com uma prática 

transformadora da ordem social, visando um projeto alternativo de sociedade que se relacione 

com a humanização do mundo e a expansão da democracia. 

Para Kuenzer (2008, p. 17), a partir da práxis, “entende-se a prática sempre como 

ponto de partida e ponto de chegada do trabalho intelectual, através do trabalho educativo, 

que integra estas duas dimensões.” 
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Por fim, encontram-se aqueles trabalhos que são marcados pela ausência de uma 

epistemologia que fundamente a formação inicial defendida pelos autores. São pesquisas que, 

em geral, preocupam-se com questões bastante pontuais e não as inserem em um contexto 

mais amplo da formação de professores. Entre esses trabalhos classificam-se aqueles que 

propõem experiências inovadoras de ensino a fim de melhorar essa formação. Nesses artigos 

não há discussão sobre quem é esse professor que está sendo formado ou de que forma dada 

experiência contribui para a formação do professor numa visão holística do processo.  

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS ARTIGOS 

 Foram analisados 55 artigos, sendo que 20 trabalhos (36%) pensam a formação 

docente através da epistemologia da falta; 11 publicações (20%) fundamentam a formação 

docente na epistemologia da prática; 11 publicações (20%) embasam a formação docente na 

epistemologia da práxis e 13 artigos (24%) abordam a formação docente num aspecto 

específico, sem apresentar uma epistemologia que fundamente o pensar sobre essa formação.  

Apresentaremos, a seguir, a discussão sobre as categorias apresentadas acima. 

 

Ausência de epistemologia de formação docente 

Nessa categoria, encontram-se aqueles trabalhos que não apresentam uma concepção 

epistemológica de formação docente. São publicações que enfocam questões mais específicas 

sobre a formação docente, não as situam em um contexto formativo mais amplo. 

Alguns desses artigos foram colocados em um subgrupo desta categoria, pois além de 

não inserirem a discussão sobre formação docente numa lógica formativa, investigam uma 

experiência inovadora de ensino com o objetivo de melhorar essa formação. São atividades 

e/ou metodologias pouco presentes em cursos de formação de professores. 

Em treze artigos não foi possível identificar uma epistemologia orientadora da lógica 

de formação docente. Desses trabalhos, sete serão apresentados no subgrupo abaixo - 

experiências inovadoras. Os demais, seis artigos, discutem questões como a formação docente 

para o ensino técnico agrícola (MARTINS & GARNICA, 2010), a teoria da aprendizagem de 

Ausubel em artigos publicados em um encontro da área (LEMOS, 2005), o relato de 

experiência de um Núcleo de Pesquisa em Ciências com um curso de formação inicial e 

continuada (VILELA-RIBEIRO & BENITE, 2009).  

Destacam-se, nesta categoria, os trabalhos sobre identidade docente. Foram 

localizados três artigos sobre identidade nas revistas analisadas, e os três não discutem uma 

epistemologia que fundamente essa formação. Duas dessas publicações investigam os 
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motivos da escolha dos licenciandos pela licenciatura (BRANDO & CALDEIRA, 2009; 

PASSOS, MARTINS & ARRUDA, 2005). Um terceiro artigo investiga a influência de um 

professor de disciplina específica (Fisiologia) em aspectos específicos e pedagógicos da 

formação dos futuros professores através do efeito “espelho” (QUADROS et al., 2005). 

Experiências inovadoras 

Neste subgrupo da categoria “ausência de epistemologia de formação docente”, 

classificamos aqueles trabalhos com discussões pontuais sobre experiências inovadoras com 

metodologias ou estratégias de ensino diferenciadas que foram utilizadas com o objetivo de 

melhorar a formação dos futuros professores. 

Sete publicações foram classificadas nesse subgrupo, abordando os mais variados 

assuntos, tais como: a utilização do argumento da teoria de Toulmin na formação 

(NASCIMENTO & VIEIRA, 2008), a metodologia “memórias” (PASSOS et al., 2008), 

estratégias argumentativas (VIEIRA & NASCIMENTO, 2009); literatura de divulgação 

científica (STRACK, LOGUERCIO & DEL PINO, 2009), história da ciência (CYRINO & 

CORRÊA, 2009; OKI & MORADILLO, 2008) e temas contemporâneos (FERRARI, 

ANGOTTI & TRAGTENBERG, 2009). 

Os artigos classificados dentro da categoria ausência de epistemologia de formação 

docente evidenciam a fragmentação e o isolamento em que se dá a pesquisa sobre formação 

docente no contexto da pesquisa em ensino de ciências. 

 

Epistemologia da prática  

Essa forma de se pensar e de se constituir o professor foi predominante no período de 

2000 a 2004 no trabalho de revisão bibliográfica sobre formação docente para as ciências na 

tese de doutorado de Oliveira (2006). 

Oliveira (2006) investigou publicações nacionais e internacionais na área de pesquisa 

em ensino de ciências, analisando um total de 19 artigos, e concluiu que o professor reflexivo 

apresenta-se como uma das principais alternativas para os problemas enfrentados na 

licenciatura. 

Na pesquisa aqui apresentada, na categoria epistemologia da prática foram  

classificados 11 artigos, que defendem uma lógica de formação docente baseada na prática e 

na crítica ao modelo da racionalidade técnica. 

 Nos artigos dessa categoria, percebe-se que a preocupação volta-se a temáticas mais 

amplas a respeito da formação docente, em especial, ao modo de dar sentido à realidade pelos 

atores investigados. Sete publicações investigam concepções, ideias, impressões e percepções 
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dos colaboradores a respeito de temas como a ciência, a própria prática, metodologia, 

avaliação, currículo (ZULIANI & HARTWIG, 2009; ECHEVERRÍA & BELISÁRIO, 2008; 

LINHARES & REIS, 2008; REIS & LINHARES, 2008; LÔBO, 2007; QUADROS et al., 

2006; GARRIDO & VILLAGRÁ, 2005). 

Dentre as outras quatro publicações classificadas nesta categoria, duas investigam a 

formação inicial na perspectiva da psicanálise (ARRUDA & BACCON, 2007; BARCELOS 

& VILLANI, 2006) e outros dois artigos pesquisam o repertório de saberes do professor 

através dos saberes docentes (MENDES & MUNFORD, 2005) e através da interação entre 

um professor atuante e um aspirante (LONGHINI & HARTWIG, 2007). 

Nesses trabalhos, observa-se a valorização da prática, enquanto a teoria é vista como 

suporte dessa prática, até mesmo como “ajuda”, como expressa Barcelos e Villani (2006): 

“Compartilhamos do pressuposto de que ser professor/a implica construção de um repertório 

de saberes docentes, a partir de ações educativas refletidas com ajuda teórica(...)”. 

 

Epistemologia da Práxis 

Nesta categoria, foram classificados aqueles artigos que defendem um modelo 

alternativo de formação docente, buscando romper com a visão de formação da epistemologia 

da prática ou da racionalidade técnica, em defesa de uma formação que não hierarquiza a 

relação entre teoria e prática, com fins à transformação social e a autonomia do professor, que 

é identificado como produtor de conhecimentos. Sendo que essa teoria não se refere apenas às 

teorias específicas da área de ensino de cada licenciatura, mas relaciona-se em igual 

intensidade à teoria do campo pedagógico e educacional. 

Foram identificados 11 trabalhos que fundamentam a formação docente na 

epistemologia da práxis nas três revistas de pesquisa em ensino de ciências consultadas no 

período de 2005 a julho de 2010 (SORPRESO & ALMEIDA, 2010; MONTEIRO, NARDI & 

FILHO, 2009; OLIVEIRA, 2009; REZENDO & QUEIROZ, 2009; SILVA & 

SCHNETZLER, 2009; CHAPANI, 2008; GOLÇALVES, MARQUES & DELIZOICOV, 

2007; QUEIROZ & BARBOSA-LIMA, 2007; MION & ANGOTTI, 2005; PECHLIYE & 

TRIVELATO, 2005; TEIXEIRA & OLIVEIRA, 2005). 

Esses artigos possuem em comum a discussão de uma proposta de concepção 

formativa diferenciada do modelo posto e fundamentada teoricamente. Essa fundamentação 

teórica tem como base, em especial, a linguagem, o construtivismo, a reflexividade e a 

epistemologia, que possuem em comum a busca pela transformação social e econômica, e a 

autonomia do professor. Essa autonomia é conquistada, nessa perspectiva de formação 
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docente, através da apropriação de um aporte teórico com quem o professor dialoga na 

compreensão e transformação da realidade e, assim, passa a construtor do conhecimento e 

deixa de ser apenas reprodutor de um conhecimento e técnicas geradas por outro. 

Os artigos analisados têm como característica a preocupação com a fundamentação 

teórica na formação e muitos concluem apontando para a resistência de licenciandos e 

docentes para com a teoria da educação, como uma herança indesejada da racionalidade 

técnica.  

 

Epistemologia da falta 

 Foram identificados 20 artigos que investigam a formação docente através da 

ausência. Nesse item, observa-se um fato interessante: dos vinte artigos, apenas nove 

apresentam formação docente em suas palavras-chave. Pode-se inferir que aproximadamente 

metade dos trabalhos classificados nessa categoria não apresenta formação inicial de 

professores como temática central, porém recorrem à questão da formação para justificar uma 

situação educacional para qual o professor não está preparado, em especial, a inabilidade de 

profissionais da educação trabalharem algum aspecto específico do processo do ensino-

aprendizagem. 

 Os artigos classificados no item epistemologia da falta abordam temas muito distintos 

e variados: experimentação (SILVA et al., 2009; COQUIDÉ, 2008); descarte de produtos 

químicos em laboratório didático de Química (SILVA & MACHADO, 2008); águas 

subterrâneas (SABINO et al., 2009); cultura local (STRIEDER & CARVALHO, 2009); 

conceito de tempo (JÚNIO, TENÓIO & BASTOS, 2007); modelos e modelizações (PAZ et 

al., 2006); leis de Mendel (FABRÍCIO et al., 2006); drogas (CAVALCANTI et al., 2005); 

meio ambiente (BONATTO E SEMPREBONE, 2010; CHAVES E FARIAS, 2005); 

cosmologia (RODRÍGUEZ & SAHELICES, 2005), corpo humano e educação sexual 

(MEINARDI et al., 2008; SILVA & NETO, 2006; SHIMAMOTO, 2006); epistemologia e 

história da ciência (CHINELLI, FERREIRA & AGNIAR, 2010; URIBE et al., 2010; ISLAS, 

SGRO & PESA, 2009); trabalho interdisciplinar com projetos (CATTAI & PENTEADO, 

2009) e domínio de conteúdos específicos e pedagógicos para o trabalho docente (SILVA & 

SCHNETZLER, 2006). 

Esses trabalhos que pensam o professor através das suas faltas têm um importante 

papel de denúncia do que está insatisfatório no modelo de formação adotado atualmente no 

programa brasileiro. E percebemos, pelo volume de artigos, que são muitos os problemas 

nessa formação. Por exemplo, os trabalhos de Rodríguez e Sahelices (2005) e Shimamoto 
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(2006) investigam o conhecimento específico e concepção sobre cosmologia e as concepções 

sobre o corpo humano de professores de ciências, respectivamente. Ambos os trabalhos 

concluem que o conhecimento dos docentes é insuficiente e apontam um cenário preocupante, 

pois muitos professores defendem um universo geocêntrico ou heliocêntrico e um corpo 

humano constituído por elementos apenas da dimensão biológica. 

A presença dominante da lógica de uma formação inicial insuficiente, fazendo-se 

presente em praticamente metade dos artigos analisados desta revisão bibliográfica, aponta 

para a apropriação do discurso destacado por Dias e Lopes (2003) como decorrente da 

pedagogia das competências e defendido pelas políticas públicas, que atrela diretamente a 

formação docente ao desempenho do estudante, sem levar em consideração as demais 

variáveis envolvidas nesse processo. Como aponta Charlot (2000), o discurso da falta pode 

justificar o fracasso do processo educativo, porém não explica os casos de êxitos.    

Partindo da proposição positiva defendida por Charlot (2000), observa-se que a 

epistemologia da falta silencia aquilo que, bem ou mal, é trabalhado ao longo dos cursos de 

formação inicial, mostrando um professor que é constituído principalmente por lacunas e 

espaços vazios, pois sua formação é marcada pela ausência. 

Com esses trabalhos, que entendem o professor como falta de algum aspecto 

formativo, percebe-se o desafio que é a seleção curricular. Como um projeto pedagógico de 

uma licenciatura poderia dar conta de englobar todas as faltas apontadas por esses trabalhos, 

sem deixar de lado a questão da relação entre teoria e prática, e todos os conteúdos relevantes 

atualmente trabalhados? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de processos identitários passou a ser utilizado por alguns autores em lugar 

de “identidade”, pois se entende como identidade não fixa e em constante fluxo de 

construção, num movimento que comporta o individual e o coletivo, numa síntese inacabada 

entre objetividade e subjetividade (OLIVEIRA, 2009).  

Buscamos, então, investigar os processos identitários construídos na formação do 

professor de ciências e divulgados nas publicações da área de pesquisa em ensino de ciências 

sobre formação inicial no período entres 2005 e julho de 2010. 

Nesses artigos, há um consenso quanto à oposição a epistemologia da técnica, porém, 

nem todos se posicionam quanto a alternativas ao modelo posto, ou quando o fazem, não há 

consenso sobre qual caminho tomar, apresentando-se direções opostas: a epistemologia da 

prática e a epistemologia da práxis. 
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Apesar da presença da epistemologia da práxis e da epistemologia da prática serem 

significativas entre as publicações analisadas, a epistemologia da falta mostrou-se como 

dominante nesse contexto investigado, tendo a formação inicial a marca de um não ser. 

Quanto à ausência de epistemologia de formação docente, essa lógica de formação inicial 

apresenta indicativos do quão fragmentada é a pesquisa nessa área do saber. 

A maior representatividade da epistemologia da falta nos artigos investigados aponta 

para um aspecto de denúncia de uma formação precária, que, segundo Kuenzer (1999) é 

conseqüência de um projeto político de formação aligeirado e de baixo custo, a concentrar a 

formação específica e pedagógica em espaço não-universitário e baseado em competências. 

O discurso da falta de preparo do professor, presente nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores (BRASIL, 2002), coloca o professor como 

responsável direto pela aprendizagem dos alunos (DIAS & LOPES, 2003), sendo esse 

discurso apropriado pela comunidade científica investigada, que responsabiliza a formação 

inicial pela falta de capacidade do professor para lidar com certos conhecimentos específicos 

e/ou pedagógicos. 

Para Kuenzer (1999), essa política de formação docente tem como conseqüência a 

formação da identidade do professor sobrante, que é o professor precariamente qualificado e, 

em decorrência, com salários rebaixados e condições de trabalho precárias. 

Desta forma, temos uma via de mão dupla que mantém e reforça a lógica formativa 

baseada na falta. De um lado temos políticas que promovem o aligeiramento da formação 

inicial docente, levando à formação da identidade do professor sobrante, e imprimem ao 

professor a responsabilidade exclusiva da aprendizagem do aluno. Na outra via, o 

aligeiramento da formação docente tem como conseqüências profissionais precariamente 

qualificados, levando muitos autores a denunciarem tais deficiências, reforçando a 

identificação do professor como sobrante.  
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