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RESUMO 

 

JANERINE, A. S. Vozes normalizadoras presentes no processo de identificação 

profissional de professores de Química do Ensino Médio em início de carreira. São João 

del-Rei. 2013. 201f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Departamento de Ciências da 

Educação, Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei – MG, 2013. 

 

 

A presente pesquisa constitui uma investigação que busca compreender as identidades 

profissionais docentes e os processos de constituição destas, a partir das vozes normalizadoras 

presentes nos enunciados de professores de Química do Ensino Médio em início de carreira. 

Fundamenta-se nas contribuições teóricas oriundas do campo dos Estudos Culturais. Com 

base em obras de Stuart Hall, consideramos que as identidades são resultados de processos de 

identificação, que permitem que os sujeitos se posicionem no interior das definições que os 

discursos fornecem. Realizamos entrevistas com cinco professores que atuam em escolas da 

Rede Estadual da 34ª Superintendência Regional de Ensino (SRE), sediada em São João del-

Rei. A compreensão e a discussão dos enunciados dos professores deram-se pela via da 

análise do discurso, por meio dos pressupostos teóricos da “Teoria da Enunciação” de Mikhail 

Bakhtin. A análise das enunciações dos professores baseia-se, dentre outros referenciais, na 

polifonia própria dos discursos. Assim, o foco de apreensão do objeto em questão está em 

torno dessa multivocalidade constitutiva dos discursos e dos marcadores identitários oriundos 

dessa diversidade de vozes. Os marcadores foram definidos pelos seguintes processos: 

normalizações, classificações, diferenciações e generalizações. Percebemos a presença e a 

influência de uma diversidade de vozes nos processos de identificação profissional dos 

professores.  As identidades profissionais resultam de uma articulação dos professores ao 

fluxo de vozes normalizadoras com as quais eles estabeleceram relações (i) ao longo de suas 

experiências escolares anteriores à graduação, (ii) durante a formação inicial e (iii) nas 

situações de trabalho e a partir das expectativas encontradas na escola. As vozes com as quais 

os professores estabeleceram socializações durante a formação inicial (vozes dos saberes 

pedagógicos e disciplinares, voz dos professores formadores, voz do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, vozes do estágio supervisionado, voz da educação 

não-formal e voz dos Conteúdos Básicos Comuns – CBC) e no exercício de sua atividade 

profissional (voz dos professores colegas de profissão, voz dos alunos, voz dos saberes 

experienciais, voz da formação continuada, voz dos vestibulares, voz dos CBC e voz da 

escola/direção escolar) ditaram marcadores identitários que são importantes para o exercício 

da docência. Anteriores à formação inicial, a voz proveniente da formação escolar anterior, a 
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voz dos professores que participaram da trajetória escolar dos professores colaboradores dessa 

pesquisa e a voz da mãe e a voz do pai também atribuíram importantes marcadores 

identitários. A socialização com essas vozes também foi necessariamente formadora, pois as 

mesmas levaram os professores a adquirirem marcas identitárias necessárias para a prática 

docente. A constituição das identidades profissionais docentes se dá durante toda a vida 

escolar anterior à graduação, durante a licenciatura e após a sua formação, bem como na 

própria prática profissional docente. A presença das vozes oriundas desses diversos espaços 

nas falas dos professores entrevistados demonstra a influência desses nas suas configurações 

identitárias. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores de Química, Vozes normalizadoras, Identidades 

Profissionais Docentes. 
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ABSTRACT 

 

JANERINE, A. S. Vozes normalizadoras presentes no processo de identificação 

profissional de professores de Química do Ensino Médio em início de carreira. São João 

del-Rei. 2013. 201f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Departamento de Ciências da 

Educação, Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei – MG, 2013. 

 

 

This research is an investigation that seeks to understand the professional identities of 

teachers and the constitution processes of these identities through normalizing voices present 

in statements by Chemistry teachers in early High School career. This study is based on the 

theoretical contributions from the field of Cultural Studies. Based on Stuart Hall‟s works, we 

argue that identities are the result of identification processes which allow the subjects to 

position themselves within the definitions that discourses provide. We interviewed five 

teachers who work in schools of the 34th Regional Teaching Superintendence (SRE), situated 

in São João del-Rei. The comprehension and discussion of the statements by the teachers were 

informed by discourse analysis, through the theoretical assumptions of the “Theory of 

Enunciation” by Mikhail Bakhtin. The analysis of teachers‟ statements is based, among other 

references, in discourse‟s constitutive polyphony. Thus, the focus of the understanding of the 

object in question concerns this constitutive multivocality of discourses and the identity 

markers that come from this diversity of voices. The markers were defined through the 

following processes: standardizations, classifications, differentiations, and generalizations. 

We noticed the presence and influence of a diversity of voices in the teachers‟ identification 

processes. The professional identities result of an articulation of the teachers to the flow of 

voices with which they established relations (i) throughout their school experiences prior to 

graduation, (ii) during their initial formation, and (iii) in work situations and expectations 

found in the school. The voices with which teachers have established socialization during 

their initial training (voice of the pedagogical and disciplinary knowledge, voice of graduate 

teachers, voice of Institutional Program of Teaching Initiation – PIBID, voice of supervision 

training, voice of non-formal education, and voice of Common Basic Contents – CBC) and in 

the exercise of their professional activity (colleague teachers‟ voice, students‟ voices, 

experiential knowledge‟s voice, continuing education‟s voice, vestibular voice, CBC voice, 

and the voice of the school/direction) dictated identity markers that are important for their 

teaching practice. Prior to initial graduation, the voice coming from the previous school, the 

voice of teachers who participated in school history of the teachers who collaborated in this 

research, and mother's and father‟s voices also attributed identity markers. Socialization with 
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these voices was also necessarily formative, since they led teachers to acquire identity marks 

necessary for teaching practice. The constitution of teaching professional identities occurs 

throughout school life prior to graduation, during and after graduation, as well as in 

professional teaching practice. The presence of these voices coming from various places in 

the statements of the teachers interviewed demonstrates their influence on their identity 

configurations. 

 

Keywords: Chemistry Teachers‟ Training, Normalizing Voices, Professional Teaching 

Identities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho constitui uma investigação que busca compreender, a partir de 

vozes normalizadoras presentes nas enunciações de professores de Química do Ensino Médio 

em início de carreira, as suas identidades profissionais docentes e os processos de constituição 

desta
1
. Tomando como base o nosso objetivo, podemos dizer que o que está em foco neste 

estudo são os processos de constituição identitária docente. A pergunta que fica então seria: 

porque no título da dissertação nos referimos aos processos de identificação profissional e no 

objetivo geral nós nos referimos aos processos de constituição identitária docente? Em 

algumas pesquisas, o conceito de “processos de identificação” tem sido utilizado para se 

referir aos processos de constituição identitária. Dentre essas pesquisas, destacamos as que 

foram realizadas por Rosa e Corradi (2007) e Corradi (2005). A correlação entre o conceito de 

“identidade” e o conceito de “identificação” é proposta pelo culturalista Stuart Hall
2
 (1997, 

2000). Hall (1997) apresenta que as identidades são o resultado de um processo de 

identificação, que permite com que o sujeito se posicione no interior das definições que os 

discursos fornecem. 

Hall (2000) explica que o conceito de “identificação” é preferível do que o conceito 

“identidade”, que é colocado pela perspectiva desconstrutivista como um conceito “sob 

rasura”, embora Hall explique que a mudança de conceito não nos dá, certamente, nenhuma 

garantia contra as dificuldades conceituais que têm assolado o conceito “identidade”
3
. Visto 

                                                        
1 A definição para o conceito de “vozes normalizadoras” será apresentada no Capítulo 3 desta dissertação. De 

uma forma sucinta, adiantamos neste momento que essas vozes dizem o que os professores devem ser e como 
eles devem agir em sua prática profissional. Esse conceito poderá ser melhor compreendido posteriormente, após 

introduzirmos a ideia de “vozes” no sentido Bakhtiniano e apresentarmos a definição do conceito de 

“identidade” pautado nos Estudos Culturais. 

 
2 Antropólogo de origem jamaicana, importante representante dos Estudos Culturais e considerado um de seus 

fundadores, Stuart Hall traz em seus escritos contribuições muito importantes para se pensar a noção de 

identidade e também inspirações muito instigantes para se pensar também a educação (ROSA E CORRADI, 

2007). 

 
3 Representado pelo filósofo francês Jacques Derrida, o movimento desconstrutivista é apenas uma das 

tendências do pensamento crítico pós-estruturalista. A desconstrução atribuiu aos significados a condição de 
construções culturais questionando a concepção metafísica de centros unificadores do mundo (TEIXEIRA, 

1998).  Segundo Silva (2004), o pensamento desconstrutivista surge, na década de 60, num período marcado pela 

insatisfação dos jovens frente à cultura retrógrada estabelecida na França.  As bases de grande parte das 

filosofias e teorias ocidentais eram possuidoras da crença  na existência de um conhecimento em estado puro,  

numa  verdade  absoluta  conferida  à  palavra que,  por  ser  independente  de  qualquer contexto  ou 

circunstância,  pudesse  ser  adequadamente  resgatada  dos  textos. Contrariando essas bases, a  visão  

desconstrutivista  prega a não-existência dessa objetividade, contesta a distinção entre sujeito e objeto, forma e 

conteúdo,  não   podendo   as   relações   textuais   serem   desvinculadas   da   linguagem. 
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isso, vamos então, nesse momento, buscar compreender o porquê dessa mudança conceitual 

proposta pelo culturalista. 

 Em seu texto “Quem precisa de identidade?”, Hall (2000) apresenta a existência de 

uma grande explosão discursiva em torno do conceito de “identidade”. O culturalista explica 

que se tem efetuado uma completa desconstrução das perspectivas identitárias em uma 

variedade de áreas disciplinares. Essas áreas têm criticado a ideia de uma identidade integral, 

originária e unificada. Por exemplo, as perspectivas que teorizam o pós-modernismo têm 

celebrado a existência de um “eu” inevitavelmente performativo. A questão a ser feita é: 

porque um conceito severamente criticado tem provocado então essa explosão discursiva? O 

culturalista explica que diferentemente de críticas que têm como objetivo a superação de 

conceitos inadequados os substituindo por outros conceitos considerados “mais verdadeiros”, 

a perspectiva desconstrutivista coloca determinados conceitos “sob rasura” (X).  

 

O sinal de „rasura‟ (X) indica que eles não servem mais -  não são mais „bons para 
pensar‟ -  em sua forma original, não-reconstruída. Mas uma vez que eles não 

foram dialeticamente superados e que não existem outros conceitos, 

inteiramente diferentes, que possam substituí-los, não existe nada a fazer senão 

a continuar a pensar com eles – embora agora em suas formas destotalizadas e 

desconstruídas, não se trabalhando mais no paradigma no qual eles foram 

originalmente gerados (Hall, 1995). As duas linhas cruzadas (X) que sinalizam que 

eles estão cancelados permitem, de forma paradoxal, que eles continuem a ser lidos. 

Derrida descreve essa abordagem como „pensando no limite‟, como „pensando no 

intervalo‟, como uma espécie de escrita dupla. „Por meio dessa escrita dupla, 

precisamente estratificada,  deslocada e deslocadora, devemos também marcar o 

intervalo entre a inversão que torna baixo aquilo que era alto [...] e a 

emergência repentina de um novo „conceito‟ que não deixa mais – que jamais se 

deixou – subsumir pelo regime anterior‟ (Derrida, 1981, p. 42) (HALL, 2000, p. 

104, grifos nossos). 

 

Segundo Hall (2000), a identidade é um desses conceitos “sob rasura” que operam nesse 

intervalo entre a inversão e a emergência: “uma ideia que não pode ser pensada da forma 

antiga, mas sem a qual certas questões-chaves não podem ser sequer pensadas” (p. 104). 

Diante da crítica em cima do conceito de “identidade” e da não existência de um conceito que 

possa substituí-lo em sua totalidade, Hall indica o conceito de “identificação”. O culturalista 

explica que o conceito de “identificação” acaba por ser um dos conceitos menos bem 

desenvolvidos da teoria cultural e social, entretanto ele é quase “tão ardiloso – embora 

preferível – quanto o de „identidade‟” (2000, p. 105). Ao discutir o conceito “identificação”, 

Hall apresenta que na linguagem do senso comum, a identificação “é construída a partir do 

reconhecimento de alguma origem comum, ou de características que são partilhadas com 

outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal” (2000, p. 106). Em contraste 
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com o naturalismo dessa definição de senso comum, a abordagem discursiva vê a 

identificação como um “processo nunca completado – como algo sempre em „processo‟. Ela 

não é, nunca, completamente determinada – no sentido de que se pode, sempre „ganha-la‟ ou 

„perdê-la‟; no sentido de que ela pode ser, sempre, sustentada ou abandonada” (p. 106). A 

identificação é condicional e está alojada na contingência, assim, “uma vez assegurada, ela 

não anulará a diferença” (p. 106).  

 

A identificação é, pois, um processo de articulação, uma suturação, uma 

sobredeterminação, e não uma subsunção. Há sempre „demasiado‟ ou „muito pouco‟ 

– uma sobredeterminação ou uma falta, mas nunca um ajuste completo, uma 

totalidade. Como todas as práticas de significação, ela está sujeita ao jogo da 

différance4. Ela obedece a lógica do mais-que-um. E uma vez que, como num 

processo, a identificação opera por meio da différance, ela envolve um trabalho 

discursivo, o fechamento e a marcação de fronteiras simbólicas, a produção de 
„efeitos de fronteiras‟. Para consolidar o processo, ela requer aquilo que é deixado de 

fora – o exterior que a constitui (HALL, 2000, p. 106). 

 

 O que Hall (1997) denomina como sendo “nossas identidades” poderia ser melhor 

conceituado como  

 

as sedimentações através do tempo daquelas diferentes identificações ou posições 

que adotamos e procuramos “viver”, como se viessem de dentro, mas que, sem 

dúvida, são ocasionadas por um conjunto especial de circunstâncias, sentimentos, 

histórias e experiências únicas e peculiarmente nossas, como sujeitos individuais. 

Nossas identidades são, em resumo, formadas culturalmente (p. 8). 

 

A definição para o conceito de “identidade” vai ser apresentada com maiores detalhes ao 

longo do primeiro capítulo.  

 Diante de tudo o que apresentamos até agora, sobre essa questão da identidade e da 

identificação, queremos reafirmar que o que estamos chamando de processos de constituição 

ou configuração identitária docente são resultados de processos de identificação profissional. 

Assim, ao longo da dissertação, os termos configuração identitária, constituição identitária e 

processo de identificação profissional são utilizados de formas intercambiáveis. 

Em uma dissertação intitulada Vozes normalizadoras presentes no processo de 

identificação profissional de professores de Química do Ensino Médio em início de 

carreira e que dá destaque ao conceito de vozes, e que se propõe a estudar as identidades 

profissionais dos professores de Química, consideramos interessante apresentar inicialmente 

                                                        
4
 Hall argumenta que, embora a identificação seja constituída por meio da diferença, o significado não é fixo. Ele 

utiliza o conceito de différance de Jacques Derrida para explicar isso. Derrida apud Woodward (2000, p. 28) 

apresenta que o “significado é sempre diferido ou adiado; ele não é completamente fixo ou completo, de forma 

que sempre existe algum deslizamento”. 
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as vozes que constituíram e que, em um processo contínuo, ainda estão constituindo a minha 

identidade profissional docente. As motivações que me levaram a optar pela pesquisa 

educacional e a formulação dessa pesquisa de mestrado é resultante de uma série de vozes 

com quem fui me socializando durante o meu processo de formação na Educação Básica, no 

Ensino Superior e na Pós-Graduação. Essas vozes vão emergir e ser destacadas em uma 

pequena narrativa de minha história de vida, apresentada a seguir. 

Iniciarei essa narrativa apresentando de uma forma bem sucinta as motivações que me 

levaram a almejar a profissão docente e acreditar no potencial da Educação em Química e em 

Ciências, de uma forma geral. “Ser Professora” sempre foi uma ideia que me atraiu muito 

durante a realização do Ensino Fundamental. Considerava fascinante o ambiente escolar e 

acreditava que a docência era uma profissão interessante a ser seguida. Observava os 

professores que tivera e admirava o trabalho deles. Ressalto que nessa fase da minha trajetória 

escolar, aos poucos, fui sendo influenciada pela voz desses professores. Acredito que minha 

identidade profissional docente começou a ser construída nessa fase. 

Ao iniciar o Ensino Médio, a atração pela docência ainda permanecia. Porém, comecei 

a construir algumas reflexões sobre a questão salarial e, aos poucos a atração que eu sentia foi 

adormecendo. Dentre as disciplinas de ciências estudadas no Ensino Médio, a Química 

sempre me despertou um interesse maior do que as outras disciplinas e, além do interesse pela 

Química de modo geral, gostava muito dos professores que eram responsáveis pela 

ministração dessa disciplina. Nessa etapa, fui influenciada pelas vozes oriundas dos discursos 

da mídia, onde a questão da desvalorização docente era um tema constante. No entanto, outras 

vozes faziam com que o interesse pela Química fosse sendo despertado cada vez mais. 

Quando estava na 3ª série do Ensino Médio, já sabia o que queria ser:  queria ser Química. Fiz 

vestibular em duas universidades particulares: UNIFRAN (Universidade de Franca) e 

UNIFEG (Centro Universitário de Guaxupé). Nessas universidades, eu fiz o processo seletivo 

para Química Industrial. Porém, realizei as provas apenas por curiosidade, para conhecer o 

perfil de uma prova de vestibular, pois na época, minha família não dispunha de recursos 

financeiros necessários para que eu  realizasse o curso em universidades particulares. Desde 

então, um dos meus objetivos seria fazer cursinho pré-vestibular e tentar ingressar em uma 

universidade pública. Uma vez traçada essa meta decidi fazer apenas por experiência o 

processo seletivo da UFLA (Universidade Federal de Lavras). Como eu já havia tentado 

Química Industrial em outras universidades, decidi  fazer o vestibular da UFLA para Química 

(licenciatura). O fato de ser um curso de licenciatura não me incomodava naquele instante, 

pois acreditava que as minhas chances de ser selecionada eram quase inexistentes, pois havia 
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cursado todo o Ensino Fundamental e Médio em escola pública. Além disso, não me sentia 

devidamente preparada para realizar uma prova de vestibular de uma universidade pública.  

Na época, a prova de vestibular podia ser realizada na cidade de Passos (MG), uma cidade 

muito próxima de Jacuí (MG), cidade onde eu residia e resido até hoje. Participei do processo 

seletivo e tive a extrema  felicidade de ser selecionada. Embora o curso fosse licenciatura, esta 

era a única chance que eu tinha de ingressar no Ensino Superior. 

 Diante dessas condições, ingressei no curso de licenciatura em Química da UFLA, 

mas minha intenção era cursar a grade de licenciatura e depois complementar a formação com 

o bacharelado. Realizei atividades como bolsista atividade  por quase dois anos  na CAPQ 

(Central de Análise e Prospecção  Química), atuando no Laboratório de Química Ambiental. 

Com o passar do tempo comecei a perceber que aquele tipo de atividade não me agradava e 

que realmente eu não queria trabalhar com pesquisas em áreas específicas da Química. Foi aí 

que surgiu a oportunidade de atuar como bolsista de Iniciação Científica em um projeto  

denominado “Museu Para Todos”, sendo orientada pelo professor Bruno Andrade Pinto 

Monteiro, professor do Departamento de Química (DQI) da UFLA. Este projeto tinha como 

um dos seus objetivos principais a promoção, divulgação e popularização da Ciência através 

de Espaços Não-Formais de Educação. Com a ajuda dos alunos do curso de licenciatura em 

Química da UFLA, que realizavam parte de seus Estágios Supervisionados nesse projeto, 

promovemos diversas atividades no Museu de História Natural da UFLA (MHN) para alunos 

da Educação Básica de Lavras e região. Foi durante a minha atuação nesse projeto, que aquele 

sentimento de admiração pela profissão docente, que até então estava adormecido, foi 

começando a despertar novamente. Nesse projeto, havia a participação de professores de 

diferentes Departamentos: Educação, Química, Física, Biologia e Educação Física. A 

identidade profissional docente que eu comecei a construir lá no Ensino Fundamental foi 

fortalecendo-se dentro das atividades desse projeto, onde eu pude trabalhar com vários 

professores de Ciências e desenvolver diversas atividades. As disciplinas de Educação e de 

Ensino de Química foram mais um dos aspectos que estavam contribuindo para a construção 

de uma identidade profissional docente. Paralelamente às atividades realizadas no Projeto 

“Museu Para Todos”, pude trabalhar com o professor Bruno, em sua pesquisa de doutorado 

que estava em andamento. A partir de diversas reuniões de orientação, desenvolvemos um 

projeto de pesquisa onde buscamos relacionar três temáticas de nosso interesse: Formação 

Inicial de Professores de Química, Linguagem/Discursos e Identidade Profissional Docente. A 

articulação dessas temáticas surgiu porque durante o meu processo de formação inicial e 

principalmente no final da graduação, era visível a presença de um sentimento de desânimo 



    26 

 

 

 

entre os meus colegas de turma com relação à docência. Eu era a única da minha turma que 

trabalhava com Educação Química. Os outros licenciandos vislumbravam outras perspectivas, 

que se afastavam do cenário escolar e da Educação Química, como por exemplo: mestrado 

acadêmico em Química, atuação em indústrias, fazer um curso de Bacharelado ou Engenharia 

Química etc. A partir das relações estabelecidas com meus colegas de turma, fui percebendo 

aos poucos que, a identidade profissional que eu estava construindo era diferente da 

identidade profissional que os demais licenciados estavam constituindo. Assim, o professor 

Bruno Monteiro e eu, decidimos investigar como esses licenciandos estavam construindo a 

sua Identidade Profissional Docente, sendo este o foco central da minha monografia. 

 A realização dessa pesquisa na Iniciação Científica, foi a base introdutória para a 

constituição dessa dissertação de mestrado, ou seja, as vozes que participaram do meu 

processo de constituição identitária durante a graduação, também contribuíram para a 

consolidação dessa pesquisa no mestrado. 

 Após o término da minha pesquisa de Iniciação Científica e apresentação da 

monografia para o Colegiado do curso de licenciatura em Química da UFLA, eu não tinha 

dúvidas de que gostaria de seguir carreira acadêmica na Educação Química. Elaborei então, 

um projeto de mestrado, que buscava aprofundar o estudo sobre a identidade docente de 

professores de Química, já iniciado durante a Iniciação Científica. Submeti esse projeto e 

participei do processo seletivo de dois Programas de Pós-Graduação: Programa de Pós-

Graduação Processos Socioeducativos e Práticas Escolares (PPEDU) da Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ) e o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Saúde. Este segundo programa pertence ao Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde 

(NUTES), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Fui aprovada nos dois 

Programas de Pós-Graduação. No entanto, tive que optar por um deles e decidi realizar o 

mestrado no PPEDU – UFSJ.  

 Até agora, a minha trajetória acadêmica foi permeada por uma diversidade de vozes: 

vozes dos professores da Educação Básica, vozes oriundas dos discursos da mídia, vozes dos 

professores formadores com quem eu estabeleci contato na graduação, vozes dos integrantes 

do Projeto Museu Para Todos, voz do orientador de Iniciação Científica, vozes dos colegas 

licenciandos etc. A presença dessa diversidade de vozes também não poderia cessar durante a 

Pós-Graduação. Fui me constituindo e fortalecendo os pilares dessa pesquisa de mestrado por 

meio da voz do meu orientador de mestrado, o professor Dr. Murilo Cruz Leal e também pela 

influência das vozes dos professores e mestrandos do PPEDU. 
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 É possível perceber que, ao longo dessa narrativa, está presente uma diversidade de 

vozes sociais que foram me interpelando e fazendo com que aos poucos eu fosse adquirindo 

múltiplas identidades, entre as quais destaco uma identidade profissional docente e uma 

identidade profissional de pesquisadora do Ensino de Química. Essas vozes não cessam e o 

meu processo de identificação profissional sempre em mudança. 

 Depois de situados sobre a diversidade de vozes que participaram e participam do meu 

processo de constituição identitária, passamos então a falar rapidamente dos capítulos que  

constituem o todo dessa dissertação. 

Essa dissertação está dividida em cinco capítulos. Apropriando das palavras do 

professor Murilo Cruz Leal, em termos bakhtinianos: “o todo deste enunciado se faz de 

cinco enunciados constituídos por uma infinidade de outros menores e de vozes que 

produzem, talvez, uma sinfonia atonal” (2003, p. 14).  

 No Capítulo 1 buscamos apresentar uma definição para o conceito de “identidade”. A 

definição que adotamos é oriunda do campo dos Estudos Culturais. Também apresentamos 

uma definição para o conceito “identidade profissional”, por meio das contribuições do 

sociólogo Claude Dubar. Além da definição do conceito “identidade”, também apresentamos 

os vários processos que constituem os processo de identificação: normalização, classificação, 

diferenciação e generalização. 

No Capítulo 2 apresentamos os principais discursos normalizadores e constitutivos do 

cenário da formação docente em Química. Apontamos nesse capítulo diversos aspectos 

relacionados à formação inicial em Química. Por intermédio das contribuições de Maurice 

Tardif, tratamos dos saberes docentes mobilizados e construídos pela prática profissional. Por 

vez, a aquisição desses saberes representa uma das dimensões da constituição das identidades 

profissionais docentes. O Capítulo 2 também faz uma revisão bibliográfica acerca das 

pesquisas realizadas com o objetivo de estudar o processo de constituição identitária docente 

no contexto da formação inicial de professores. Conforme evidencia Leal, a multiplicidade de 

discursos e significados encontrados na literatura especializada, “fornece a nós, autores, e 

também aos leitores um momento de adensamento conceitual acerca daquilo que é o campo 

empírico da presente pesquisa” (2003, p. 15). 

 O Capítulo 3 é destinado à apresentação do espaço teórico-conceitual que sustenta a 

análise dos dados dessa pesquisa: A Teoria Enunciativa de Mikhail Bakhtin. Passamos a 

apresentar e discutir nesse capítulo, alguns conceitos da Teoria da Enunciação que nos 

orientarão na análise dos enunciados dos professores. São eles: dialogismo, alteridade, 

polifonia (multivocalidade), palavra alheia, palavra própria, apropriação da palavra alheia. 
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Além disso, na parte final do Capítulo 3, fazemos a apresentação do processo de coleta de 

dados e dos fundamentos da análise destes. 

 As análises das entrevistas realizadas com cinco professores de Química são 

analisadas a luz das concepções bakhtinianas de discurso no que se diz relação ao conceito de 

vozes. A análise é apresentada no Capítulo 4. Utilizando os conceitos de “vozes 

normalizadoras” e “marcadores identitários”, pudemos construir uma compreensão mais 

complexa dos processos de constituição das identidades profissionais dos professores de 

Química do Ensino Médio em início de carreira. 

 Finalmente, tecemos as nossas considerações finais no Capítulo 5. Buscamos retomar, 

neste último capítulo, os principais temas tratados ao longo dessa dissertação e apresentar 

algumas conclusões decorrentes das nossas análises e discussões. Além disso, buscamos 

enunciar os desdobramentos e as contribuições dessa pesquisa para a Educação Química. 
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“A identidade humana não é dada, de uma vez por todas, 

no nascimento: ela é construída na infância e, a partir de 

então, deve ser reconstruída no decorrer da vida. O 

indivíduo jamais a constrói sozinho: ele depende tanto dos 

juízos dos outros quanto de suas próprias orientações e 

autodefinições. A identidade é produto das sucessivas 

socializações” 

 

(Claude Dubar) 

 
 
 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

A DEFINIÇÃO DE “IDENTIDADE” NA PERSPECTIVA DOS ESTUDOS 

CULTURAIS 
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CAPÍTULO 1: A DEFINIÇÃO DE “IDENTIDADE” NA PERSPECTIVA DOS 

ESTUDOS CULTURAIS  

 

No escopo dessa dissertação, o conceito de “identidade” é discutido e sustentado por 

intermédio dos pressupostos oriundos do campo dos Estudos Culturais (EC) e pelos 

pressupostos defendidos pelo sociólogo francês Claude Dubar. Antes de passarmos 

propriamente para a definição desse conceito, vamos primeiramente apresentar um breve 

histórico da constituição desse campo. 

 

1.1 O que são os Estudos Culturais? 

  

Ana Carolina Escosteguy (2010), em seu texto Estudos Culturais: uma introdução, 

publicado no livro organizado por Tomaz Tadeu da Silva O que é, afinal, Estudos Culturais?, 

apresenta que os EC tiveram origem na Inglaterra em meados do século XX. Os EC emergem 

em um contexto onde alguns grupos lutavam para que o povo pudesse ter seus saberes 

valorizados e seus interesses contemplados. Esses grupos buscavam a apropriação de 

 

ferramentas conceituais, de saberes que emergem de suas leituras do mundo, 
repudiando aqueles que se interpõem, ao longo dos séculos, aos anseios por uma 

cultura pautada por oportunidades democráticas, assentada na educação de livre 

acesso (COSTA, SILVEIRA e SOMMER, 2003, p.37). 

 

Utilizando-se de Barker e Beezer (1994), Costa, Silveira e Sommer (2003) contam que 

inicialmente os EC britânicos tinham o projeto de pensar a extensão do conceito de cultura. A 

extensão desse conceito visava a inclusão de atividades e significados do povo, que eram 

excluídos da participação na cultura quando é a definição elitista que a governava.  

Haveria também duas determinantes históricas importantes para a emergência dos EC. 

Segundo explicam Costa, Silveira e Sommer: 

 

a primeira seria a reorganização de todo o campo das relações culturais em 

decorrência do impacto do capitalismo no surgimento de novas formas culturais – 

TV, publicidade, música rock, jornais e revistas de grande tiragem e circulação – 

que levam à dissolução o campo de forças do poder cultural das elites. A segunda 

teria sido o colapso  do  império  britânico,  cujo  mapa  territorial do  poder  diminui  

significativamente  após  a  guerra contra o Egito em 1956, revirando o imaginário 

social da Inglaterra. Nessa experiência comum do fim do  Império,  a  migração  dos  
colonizados  para  sua “casa imaginada” – a Inglaterra – coloca em primeiro plano as 

preocupações políticas com as questões coloniais, sendo que alguns dos intelectuais 

que contribuíram para esse redirecionamento das discussões culturais foram 
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formados na tradição britânica fora da própria Inglaterra. Surge uma nova geração 

intelectual com novos posicionamentos, ideias e críticas (2003, p. 39). 

 

Esses autores ainda acrescentam que os EC, desde o seu surgimento, atuam  no sentido de 

fazer frente às tradições elitistas. Essas tradições exaltavam uma hierarquia entre a alta cultura 

e a cultura de massa, entre cultura burguesa e cultura operária, entre cultura erudita e cultura  

popular. Assim, nessa disposição hierárquica, 

 

ao  primeiro  termo  corresponderia  sempre  a cultura, entendida como a máxima 

expressão do espírito  humano;  segundo  a  tradição  arnoldiana, “o melhor que se 
pensou e disse no mundo”. Ao segundo termo corresponderiam as [outras] culturas, 

adjetivadas e singulares, expressão de manifestações supostamente  menores  e  sem  

relevância  no  cenário elitista  dos  séculos  XVIII,  XIX  e  XX.  Harmonia  e 

beleza eram prerrogativas da cultura, que deveria ser cultivada para fazer frente à 

barbárie dos grupos populares,  cuja  vida  se  caracterizaria  pela  indigência estética 

e pela desordem social e política. Só a harmonia  suscitada  pela  “verdadeira  

cultura”  poderia apaziguar os ânimos, aplacar a ignorância e suprimir a anarquia da 

classe trabalhadora parcamente instruída (COSTA, SILVEIRA  e SOMER, p. 37-

38). 

 

 Diante desse contexto britânico, os EC surgem, de forma organizada,  através do 

Centre for Contemporany Cultural Studies (CCCS). O Centro foi fundado em 1964 por 

Richard Hoggart. Ligado ao Departamento de Língua Inglesa da Universidade  de 

Birmimgham, os EC constituíram-se num centro de pesquisa de pós-graduação dessa 

universidade. Tinha como eixo principal de pesquisa as relações entre a cultura 

contemporânea e a sociedade  (ESCOSTEGUY, 2010). 

 Quanto à definição do campo, Escosteguy (2010) baseada em Hall diz o seguinte: 

 

Os Estudos Culturais não configuram uma „disciplina‟, mas uma área onde 

diferentes disciplinas interagem, visando os estudo de aspectos culturais da 

sociedade” (HALL, et al., 1980, p. 7). A área, então, segundo um dos seus 

promotores, não se constitui uma nova disciplina, mas resulta da insatisfação com 

algumas disciplinas e seus próprios limites. É um campo de estudos onde diversas 
disciplinas se intersecionam no estudo de aspectos culturais da sociedade 

contemporânea [...] (p. 137) Entretanto é preciso ressaltar que, na sua fase inicial, os 

fundadores desta área de pesquisa tentaram não propagar uma definição absoluta e 

rígida de sua proposta. Nas palavras de Stuart Hall, o órgão de divulgação do Centro 

não deveria preocupar-se em “... ser um veículo que defina o alcance e extensão dos 

Estudos Culturais de uma forma definitiva ou absoluta. Nós rejeitamos, em resumo, 

uma definição prescritiva do campo” (HALL, 1980, p. 15, apud ESCOSTEGUY, 

2010, p. 137-38). 

 

Estabeleceram as bases dos EC  três grandes textos, surgidos no final dos anos 50: 

Richard Hoggart com The uses of literacy (1957), Raymond Williams com Culture and 

society (1958) e E. P. Thompson com The making of the english working-class (1963). O 
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primeiro é, em parte, autobiográfio e, em parte, fala da história cultural do meio do século 

XX. O segundo constrói um histórico do conceito de cultura e o terceiro reconstrói uma parte 

da história da sociedade inglesa (ESCOSTEGUY, 2010, p. 139). 

Escosteguy (2010) ao referir-se sobre a importante participação de Stuart Hall na 

constituição dos EC, diz que este, ao substituir Hoggart na direção do Centro (de 1969 a 

1979),  

incentivou o desenvolvimento de estudos etnográficos, as análises dos meios 

massivos e a investigação de práticas de resistência dentro de subculturas. Tem uma 

abundante produção de artigos, sendo que sua reflexão faz parte da maioria dos 

readers sobre Estudos Culturais, sejam eles publicados pelo próprio Centro ou não 
(p. 141). 

 

Em suma, da sua fundação ao início dos anos 80, pode-se entender o Centro de Birmigham 

como sendo o foco irradiador de uma base teórica derivada de importações e adaptações de 

várias teorias, como promotor de aberturas a problemáticas relacionadas às culturas populares 

e aos meios de comunicação de massa e às questões relacionadas às identidades étnicas e 

sexuais e também como divulgador de estudos considerados bastantes heterogêneos devido à 

diversidade de referências teóricas e decorrente também da pluralidade das temáticas 

estudadas. No final dos anos 70 e início dos anos 80 desponta a influência de vários teóricos 

franceses como Michel De Certeau, Michel Foucalt, Pierre Bourdieu, entre outros. Com isso, 

dá-se a internacionalização dos EC (ESCOSTEGUY, 2010).  

 Os trabalhos disciplinares precursores dos EC, conforme explicam Costa, Silveira e 

Somer (2010), apesar de não serem unívocos em suas perspectivas de problematização,  

 

estão unidos por uma abordagem cuja ênfase recai sobre a importância de se analisar 
o conjunto da produção cultural de uma sociedade – seus diferentes textos  e suas 

práticas – para entender os padrões de comportamento e a constelação de ideias 

compartilhadas por homens e mulheres que nela vivem (p. 38). 

 

Os EC disseminaram-se nas artes, nas humanidades, nas ciências sociais e naturais e 

na tecnologia. Têm se apropriado também de teorias e metodologias da antropologia, 

psicologia, lingüística, teoria da arte, crítica literária, filosofia, ciência política, musicologia, 

dentre outras. Suas pesquisas utilizam-se da etnografia, da análise textual e do discurso, da 

psicanálise  e  de  tantos  outros  caminhos investigativos. Em suma, os EC têm percorrido 

diferentes disciplinas e metodologias para dar conta de suas preocupações, motivações e 

interesses teóricos e políticos (COSTA, SILVEIRA e SOMMER, 2010). 

 No que diz respeito à articulação estabelecida entre EC e Educação, Wortmann e 

Veiga-Neto (2001), no livro Estudos Culturais da Ciência e Educação, discutem os efeitos 
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que os EC podem ter sobre as pesquisas realizadas no campo da educação, e mais 

particularmente, em áreas demarcadas como específicas, como é o caso da Educação em 

Ciências em todas as suas direções disciplinares (como a Educação Química, a Educação 

Biológica, a Educação Matemática, a Educação em Física, a Educação Ambiental e a 

Educação para a Saúde). 

Wortmann e Veiga-Neto (2001) apresentam que talvez um dos pontos mais 

importantes para o qual os EC se articulam com o campo da Educação, diz respeito a como as 

compreensões e temas da Ciência decorrem também de Discursos da Propaganda, da 

Economia de Mercado, da Medicina, do Turismo, da Mídia, entre tantos outros e, não apenas, 

de processos de significação instaurados na academia, nas instituições de pesquisa e nas 

Filosofias e Histórias das Ciências.  

Na possível articulação entre os EC e Educação, as pesquisas têm como foco a 

compreensão do modo como as temáticas associadas ao Estudo da Ciência são representadas 

 

não apenas nas programações e textos escolares, mas também e talvez 

principalmente, nos filmes, nas entrevistas, nas propagandas, nos documentários de 

televisão, na indústria cultural, no lazer, nas enciclopédias, nos programas 

educativos elaborados pelas empresas, nos programas governamentais de prevenção 
de doenças e de preservação ambiental (WORTMANN  e VEIGA-NETO, 2001, p, 

116). 

 

Conforme indicam estes autores, mesmo não estando voltadas diretamente para as escolas, 

essas e outras instâncias e produções culturais, apresentados na citação acima, têm efeitos 

profundos e contínuos não apenas sobre as atividades pedagógicas que acontecem nas escolas, 

como também sobre as identidades dos sujeitos que lá estão. Qualquer política educacional e 

qualquer programa pedagógico que tenha como objetivo formar sujeitos críticos capazes de 

intervir e compreender as relações entre a Ciência e a vida humana, e, capaz também de tirar 

proveito dos avanços do conhecimento científico e da tecnologia deverá incluir aportes dos 

EC (WORTMANN  e VEIGA-NETO, 2001). 

Entretanto, os autores chamam a atenção que isso não implica substituir o Ensino em 

Ciências pelo ensino de temas e questões do campo dos EC, como também não se trata de 

ampliar os currículos escolares acrescentando novos saberes que estão sendo produzidos nesse 

novo campo. Nas suas palavras, 

 

trata-se, sim, de tentar trazer o Ensino em Ciências para um patamar muito mais 

amplo do que aquele onde se encontra, na maioria das vezes. Em poucas palavras: o 
que parece ser muito promissor é ressignificar a Educação em Ciências, tirando-a da 

redução e do aprisionamento pedagogizante e psicologiazante onde ela foi colocada 
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e ampliá-la, para que ela faça jus, na prática, às palavras com as quais a 

denominamos – Educação e Ciência (2001, p. 117). 

 

Depois de situados sobre a constituição desse campo, passamos agora à compreensão 

do conceito de “identidade” defendida pelos Estudos Culturais. 

 

1.2 Discutindo o conceito de “identidade” na perspectiva dos Estudos Culturais 

  

Hall (2006) evidencia em sua obra A identidade cultural na pós-modernidade a 

própria complexidade em lidar com o conceito de “identidade”. 

 

O próprio conceito com o qual estamos lidando, “identidade”, é demasiadamente 

complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social 
contemporânea para ser definitivamente posto à prova. Como ocorre com muitos 

outros fenômenos sociais, é impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer 

julgamentos seguros sobre as alegações e proposições teóricas que estão sendo 

apresentadas (p. 8-9). 

 

“As identidades estão entrando em colapso” (HALL, 2006, p. 9). Este é o argumento 

que Stuart Hall defende ao alegar que um tipo diferente de mudança estrutural
5
 estava 

transformando as sociedades modernas no final do século XX. Para Hall, essa mudança estava 

fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade e que, “no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos 

sociais” (p. 9). Se antes, o indivíduo possuía uma identidade única e fixa enquanto um 

indivíduo social, estas transformações relacionadas à globalização, estão mudando as 

identidades pessoais. Segundo este autor, essas transformações abalam a ideia que temos de 

nós próprios como sujeitos integrados, fazendo com que haja a perda um “sentido de si”. 

 

Esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de 

deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração 

dos indivíduos tanto do seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – 

constitui uma “crise de identidade” para o indivíduo (HALL, 2006, p. 9). 

 

Hall discute essa crise de identidade inspirado no trabalho do crítico cultural Kobena 

Mercer (1990, p.43), que apresenta que “a identidade somente se torna uma questão quando 

                                                        
5 A mudança estrutural citada por Hall diz respeito a globalização. Segundo Hall a “globalização se refere 

àqueles processos, atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando 

comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em 

experiência, mais interconectado (2006, p. 67). 
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está em crise, quando algo que supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela 

experiência da dúvida e da incerteza”.  

De acordo com Hall (2006), esses processos de mudanças, tomados em conjunto, 

representam um processo de transformação que acabam acarretando essa “crise de 

identidade”, negando assim, qualquer concepção essencialista ou fixa de identidade.  

Na mesma direção em que Hall se coloca, Dubar (2005) também propõe a discussão 

de uma concepção que nega a identidade como algo fixo, em consequência de uma suposta 

“crise de identidade”. 

 

As identidades, portanto, estão em movimento, e essa dinâmica de 
desestruturação/reestruturação às vezes assume a aparência de uma “crise de 

identidades”. Cada configuração identitária assume hoje a forma de um misto em 

cujo cerne as antigas identidades vão de encontro às novas exigências da produção e 

em que as antigas lógicas que perduram entram em combinação e às vezes em 

conflito com as novas tentativas de racionalização econômica e social (DUBAR, 

2005, p. 330). 

 

Com relação à existência de uma identidade fixa, Hall (2006) alega que esta  “é algo 

que, desde o Iluminismo, se supõe definir o próprio núcleo ou essência de nosso ser e 

fundamentar nossa existência como sujeitos humanos” (p.10). A fim de explorar essa 

afirmação, Hall discute três definições de identidade: a do sujeito do Iluminismo, do sujeito 

sociológico e do sujeito pós-moderno, e a relação destas com o caráter de mudança na 

modernidade.  

 A identidade do sujeito do Iluminismo é baseada numa concepção que considera o 

indivíduo como um ser centrado e unificado. O indivíduo nessa concepção era dotado das 

capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia em um núcleo interior. 

Esse núcleo interior nascia com o sujeito e permanecia essencialmente o mesmo, ao longo da 

existência do indivíduo. Hall (2006) considera essa uma concepção muito individualista do 

sujeito e de sua identidade, uma vez que para esta definição, o centro interior do eu era o que 

constituía a identidade de uma pessoa. 

 A segunda concepção de identidade apresentada por Hall (2006) é a do sujeito 

sociológico. A noção de sujeito sociológico concebia que o núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e auto-suficiente, mas que “era formado na relação com outras pessoas importantes 

para ele, que mediavam para os sujeitos os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos 

mundos que ele/ela habitava” (p. 11). De acordo com essa concepção, a identidade é formada 

na interação entre o eu e a sociedade. No entanto, nessa concepção, 
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o sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o „eu real‟, mas este é 

formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais „exteriores‟ e 

as identidades que esses mundos oferecem. A identidade, nessa concepção 

sociológica, preenche o espaço entre o „interior‟ e o „exterior‟ – entre o mundo 

pessoal e o mundo público. [...] A identidade, então, costura (ou, para usar uma 

metáfora médica „sutura‟) o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os 

mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados 

e predizíveis (HALL, 2006, p. 11-12). 

 

Nessa concepção, Hall apresenta que o sujeito que antes era concebido como tendo uma 

identidade única e estável, agora está possuindo uma identidade fragmentada. Esse sujeito 

pode ser composto não de uma única, mas de várias identidades. Essa fragmentação da 

identidade é resultado de mudanças estruturais e institucionais
6
. “O próprio processo de 

identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se 

mais provisório, variável e problemático” (HALL, 2006, p.12, grifo nosso). Esse processo de 

fragmentação oriundo dessas mudanças estruturais e institucionais produz o sujeito pós-

moderno, o que estabelece dessa maneira, uma terceira concepção de identidade: a do sujeito 

pós-moderno. 

 A concepção de identidade do sujeito pós-moderno compreende o sujeito como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. 

 

A identidade torna-se uma „celebração móvel‟: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados e interpelados 

nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, e não 

biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um „eu‟ coerente (HALL, 2006, p. 

13). 

 

Além disso, Hall (2006) ainda discute que dentro dos sujeitos existem identidades 

contraditórias que seguem em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão  

                                                        
6 Essas mudanças estruturais e institucionais que fragmentaram as identidades modernas estão relacionadas a 

cinco grandes avanços na teoria social e nas ciências humanas, cujo maior efeito  foi o descentramento do sujeito 

cartesiano. A primeira descentração importante refere-se às tradições do pensamento marxista. Marx deslocou 

duas proposições-chave da filosofia moderna: que há uma essência universal do homem e que essa essência é 

atributo de “cada indivíduo singular”. O segundo descentramento vem da descoberta do inconsciente de Freud. A 

teoria de Freud de que nossa sexualidade, a estrutura dos nossos desejos e nossas identidades são formadas por 
processos psíquicos e simbólicos do inconsciente. Essa teoria arrasa o  conceito do sujeito cognoscente e racional 

promovido de uma identidade fixa e unificada. O terceiro descentramento associa-se com o trabalho de 

Ferdinand de Saussure. Esse linguista argumentava que nós não somos os “autores” das afirmações que fazemos 

ou dos significados que expressamos na língua. A língua é um sistema social e não um sistema individual. O 

quarto descentramento da identidade e do sujeito ocorre no trabalho de Michel Foucault, que produziu uma 

espécie de “genealogia do sujeito moderno”, destacando um novo tipo de poder, que ele chama de “poder 

disciplinar”. O quinto descentramento refere-se ao impacto do feminismo (HALL, 2006). 
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sendo deslocadas continuadamente. A ideia da existência de uma identidade única é 

totalmente descartada nas pressuposições dessa terceira concepção. 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2006, p. 13).  

 

No livro organizado por Tomaz Tadeu da Silva (2000), Identidade e diferença: A 

perspectiva dos estudos culturais, encontramos uma ampla discussão sobre o conceito de 

identidade. A obra é composta por três capítulos:   Identidade e diferença: uma introdução 

teórica e conceitual, de autoria de Kathryn Woodward; A produção social da identidade e da 

diferença, escrito por Tomaz Tadeu da Silva e Quem precisa de identidade?, de Stuart Hall. O 

conceito de identidade discutido e defendido nessa obra é ancorado a partir das contribuições 

da segunda e da terceira concepção de identidade apresentados anteriormente: a do sujeito 

sociológico e a do sujeito pós-moderno. 

Stuart Hall (2000) inspirado nos pressupostos da segunda e da terceira concepção 

apresenta uma definição para o conceito identidade. 

 

Utilizo o termo “identidade” para significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, 
entre, por um lado, os discursos e as práticas que tentam nos “interpelar”, nos falar 

ou nos convocar para que assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais de 

discursos particulares e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades, 

que nos constroem como sujeitos aos quais se pode “falar” (p. 111-112). 

 

Para Hall, a identidade do indivíduo está diretamente relacionada aos discursos, às práticas 

discursivas e aos processos de produção de subjetividades
7
. Segundo esse autor, as 

identidades são “pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas 

discursivas constroem para nós” (p. 112). Desse modo, elas são vistas como o resultado de 

uma articulação do sujeito ao fluxo do discurso, que constrói e reconstrói essa identidade, 

configurando-a como múltipla e mutável. Em outras palavras, Hall apresenta que as 

identidades são as posições que o sujeito é levado a assumir e também são as representações 

construídas pelo sujeito a partir de encontros com discursos e práticas sociais. 

                                                        
7 Dentro da perspectiva dos estudos culturalistas, os termos “identidade” e “subjetividade” são, ás vezes, 

utilizados de forma intercambiável. Na percepção de Woodward (2000), o termo “subjetividade” sugere a 

compreensão que temos sobre o nosso eu. O termo envolve pensamentos e as emoções conscientes e 

inconscientes que constituem nossas concepções sobre “quem nós somos”.  Um estudo detalhado sobre a relação 

estabelecida entre “identidade” e “subjetividade” pode ser conferido em Woodward (2000, p. 55). 
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 O conceito de identidade desenvolvido por Hall não é, portanto, um conceito 

essencialista, mas um conceito estratégico e posicional. 

 

Esta concepção de identidade não assinala aquele núcleo estável do eu que passa, do 

início ao fim, sem qualquer mudança, por todas as vicissitudes da história. Esta 

concepção não tem como referência aquele segmento do eu que permanece, sempre 

e já, „o mesmo‟, idêntico a si mesmo ao longo do tempo. Ela tampouco se refere, 

àquele „eu coletivo ou verdadeiro que se esconde dentro de muitos outros eus – mais 

superficiais ou mais artificialmente impostos – que um povo, com uma história e 

uma ancestralidade partilhadas, mantém em comum‟. Ou seja, um eu coletivo capaz 
de estabilizar, fixar ou garantir o pertencimento cultural ou uma „unidade‟ imutável 

que se sobrepõe a todas as outras diferenças – supostamente superficiais (HALL, 

2000, p. 108, grifo do autor). 

 

A concepção defendida por Hall aceita que:  

 

as identidades não são nunca unificadas; elas são na modernidade tardia, cada vez 

mais fragmentadas e fraturadas; elas não são, nunca, singulares, mas multiplamente 

construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser 

antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando 

constantemente em processo de mudança e transformação (HALL, 2000, p. 108). 

 

 Woodward (2000) concorda com a definição de identidade proposta por Hall. Na 

percepção dessa autora, a identidade é vista como sendo o produto de intersecção de 

diferentes componentes, de discursos políticos e culturais e de histórias particulares. Segundo 

ela, a cultura molda a identidade, uma vez que esta dá sentido à experiência e torna possível 

optar, entre as várias identidades possíveis, por um modo específico de subjetividade. A 

autora também argumenta que nós somos constrangidos, não apenas pela gama de 

possibilidades que a cultura oferece, mas também pelas relações sociais. Como argumenta 

Jonathan Rutherford (1990, p. 19-20, apud Woodward, 2000, p. 19):  

 

[...] a identidade marca o encontro de nosso passado com as relações sociais, 

culturais e econômicas nas quais vivemos agora [...] a identidade é a intersecção de 

nossas vidas cotidianas com as relações econômicas e políticas de subordinação e 

dominação. 

 

Claude Dubar, em A crise das identidades: a interpretação de uma mutação (2006), 

afirma a existência de duas definições de identidade oriunda de duas grandes correntes do 

pensamento filosófico: a essencialista e a existencialista (ou nominalista). Dubar defende a 

definição existencialista, assim como o Stuart Hall também nega qualquer concepção fixa e 

essencialista da identidade.  
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Segundo Dubar (2006), o conceito de “identidade” na corrente essencialista repousa 

sobre a crença nas “essências”, em realidades essenciais e nas substâncias imutáveis e 

originais. Sobre o conceito de “identidade” 

 

Parménides parece ter sido o primeiro a teorizá-lo, no seu célebre Poema, escrito no 

século X a.C. em Eleia, cidade italiana situada numa província da Grécia antiga. A 

fórmula “O ser é, o ser não é” foi entendida como a afirmação de que “a identidade 

dos seres empíricos” sejam eles quais forem, é “o que se mantém na mesma a 

despeito das mudanças”, a sua similitude a eles próprios, para além do tempo, o que 

permanece idêntico: “A mudança é excluída do Ser”, escreve Parménides. A 

permanência no tempo, a que podemos chamar mesmidade, é aqui concebida como 

uma realidade “em si”. [...] A identidade dos seres existentes é o que faz com que 

permaneçam idênticos, no tempo, à sua essência (DUBAR, 2006, p. 7-8). 

 

Sobre a outra corrente, Dubar (2006) conta que esta teve sua origem na Jônia, uma 

província grega, quase um século antes de Parménides. Esta corrente é oposta a precedente.  

 

Não há essências eternas. Tudo é submetido a mudança. A identidade de qualquer 
ser empírico depende da época considerada, do ponto de vista adoptado. Quais são 

então, neste caso, as categorias que permitem saber alguma coisa sobre estes serem 

empíricos em constante mutação? São as palavras, os nomes que dependem do 

sistema de palavras em uso, servindo, num determinado contexto, para as nomear. 

São os modos de identificação, historicamente variáveis. Esta corrente 

denominar-se-á nominalista, por oposição a essencialista (2006, p. 8, grifo nosso). 

 

Na perspectiva defendida por Dubar, a identidade não é aquilo que permanece 

necessariamente “idêntico”, mas o resultado de uma identificação “contingente”. Dubar 

explica que a corrente essencialista 

 

é aquela que postula ao mesmo tempo uma singularidade essencial de cada ser 

humano (a possibilidade de dizer “quem é que ele é” em si) e uma pertença 

igualmente social que não depende do tempo, que constitui uma pertença, a priori, 

herdada à nascença (a possibilidade de dizer “o que ele é”). Estas duas crenças estão 

ligadas: é porque se acredita que a pertença é dada como a priori que se pode 

definir a singularidade essencial de cada um. Cada um torna, de facto, naquilo que é: 

ele cumpre seu destino, quer este esteja inscrito nos seus genes ou marcado pelo seu 

“estado civil”. Ele permanece idêntico ao seu ser essencial (2006, p. 9, grifos do 
autor). 

 

Enquanto que a corrente nominalista, também chamada de existencialista 

 

recusa-se a considerar que existam pertenças “essenciais” (em si) e, por isso, não 

existem diferenças específicas a priori e permanentes entre os indivíduos. Existem 

modos de identificação, variáveis ao longo da história coletiva e da vida pessoal, 

afetações e categorias diversas que dependem do contexto. Estas formas de 

identificar são de dois tipos: as identificações atribuídas pelos outros (aquilo que eu 

chamo “identificações para o Outro”) e as identificações reivindicadas por si próprio 

(“identidades para Si”). De facto, pode-se sempre aceitar ou recusar as identidades 
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que nos são atribuídas. Podemos identificar-nos duma outra forma que não a dos 

outros. É a relação entre estes dois processos de identificação que está na base da 

noção de formas identitárias (2006, p. 9, grifos do autor). 

 

Dubar (2005), ao discutir o conceito de “identidade” em seu livro A socialização: 

construção das identidades sociais e profissionais, chama atenção para a existência de um 

dualismo que caracteriza a identidade. Com relação a essa dualidade, Dubar esclarece que a 

identidade para si e identidade para o outro são ao mesmo tempo inseparáveis, uma vez que a 

identidade para si é correlata ao Outro e à seu reconhecimento: nunca sei quem sou a não ser 

no olhar do Outro. Sendo assim, o sujeito nunca pode ter certeza de que a identidade que ele 

atribui para si mesmo coincide com a identidade que é atribuída pelo Outro. Logo, cada um é 

identificado por outrem, mas o sujeito pode recusar essa identificação e se definir de outra 

forma. Desse modo, assim como Hall, Dubar também defende que a identidade nunca é dada, 

ela é sempre (re)construída e configurada como múltipla. 

 

A identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no nascimento: ela é 

construída na infância e, a partir de então, deve ser reconstruída no decorrer da vida. 

O indivíduo jamais a constrói sozinho: ele depende tanto dos juízos dos outros 

quanto de suas próprias orientações e autodefinições. A identidade é produto das 

sucessivas socializações (DUBAR, 2005, p. XXV). 

 

Todas as identidades são denominações relativas a uma época histórica e a um tipo 

de contexto social. Assim, todas as identidades são construções sociais e de 

linguagem que são acompanhadas, em maior ou menor grau, por racionalizações e 

reinterpretações (DUBAR, 2005, p. XXI). 
 

Na mesma direção de Hall e Dubar, Woodward (2000) discute que a construção de 

uma identidade ocorre em um contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significado 

à experiência que temos de nós mesmos, o que possibilita, dessa maneira, a adoção de 

identidades. O sujeito se constitui como sujeito a partir da interação com o próximo que só é 

possível quando realizada por meio da linguagem. Nessa perspectiva, a linguagem assume um 

papel constitutivo na elaboração de conceitos e não meramente uma dimensão comunicativa, 

podendo ser concebida, não apenas como um processo de interação verbal, mas também como   

um processo de interação social. A linguagem não existe apenas como um veículo para 

comunicar mensagens, pois os termos não têm apenas a função de comunicar ideias claras 

(MACHADO, 1999). O homem é constituído nas relações com os outros e essa relação é 

forjada na e pela linguagem, não dá para estabelecer uma relação se não for por meio da 

linguagem (SMOLKA, 1997). 
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Quaisquer que sejam os conjuntos de significados construídos pelos discursos, eles 

só podem ser eficazes se eles nos recrutam como sujeitos. Os sujeitos são, assim 

sujeitados aos discursos e devem, eles próprios, assumi-lo como indivíduos que, 

dessa forma, se posicionam a si próprios. As posições que assumimos e com as quais 

nos identificamos constituem nossas identidades (WOODWARD, 2000, p. 55). 

 

A ideia defendida por Woodward é de que os sujeitos são sujeitados aos discursos e as 

posições que estes assumem constituem suas identidades. Essa ideia também é compartilhada 

por Hall (2000, p. 109): 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso 

que nós podemos compreendê-las como produzidas em locais históricos e 

institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, 

por estratégias e iniciativas específicas. 

 

 Nos mesmos sentidos atribuídos por Hall, Woodward e Rutherford, Silva (2000) 

considera que a identidade não é uma entidade preexistente, que está aí desde sempre ou que 

passou a estar aí a partir de algum momento fundador. A identidade não é um elemento 

passivo da cultura, logo, ela é constantemente criada e recriada. Para Silva, a identidade tem a 

ver com a atribuição de sentido ao mundo social e com a disputa e luta em torno dessa 

atribuição. Segundo este autor, 

 

a identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A identidade 

tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. A identidade é 

uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 
performativo. E consequentemente, a identidade é instável, contraditória, 

fragmentada, inconsistente e inacabada. A identidade está ligada a estruturas 

discursivas narrativas e à sistemas de representação. A identidade tem estreitas 

conexões com as relações de poder (SILVA, 2000, p. 96-97, grifo nosso). 

 

Silva também estabelece uma relação entre identidade e as relações de poder como vimos no 

enunciado acimas. De modo semelhante, Woodward (2000), ao discutir o conceito identidade, 

traz a tona o conceito de “campos sociais”
8
 do sociólogo Pierre Bourdieu. Segundo a autora, 

esses diversos “campos sociais” atribuem diferentes identidades aos indivíduos. Essas 

identidades surgem em diferentes ocasiões. Somos “diferentemente posicionados pelas 

                                                        
8 Segundo Bourdieu, “um campo pode ser definido como uma rede ou uma configuração de relações objetivas 

entre posições. Essas posições são objetivamente definidas, em sua existência e nas determinações que elas 

impõem sobre seus ocupantes, agentes ou instituições, pela sua situação atual ou potencial na estrutura de 

distribuição de espécies de poder (ou capital) cuja posse comanda o acesso a ganhos que estão em jogo no 

campo, bem como por sua relação objetiva com outras posições (dominação, subordinação, homologia, etc.). Em 

sociedades altamente diferenciadas, o cosmo social é constituído de um tanto de microcosmos sociais 

relativamente autônomos, isto é, espaços de relações objetivas que são o lugar de uma lógica e de uma 

necessidade que são específicas e irredutíveis àquelas que regulam outros campos”  (BOURDIEU e 

WACQUANT, 1992, p. 97). 
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diferentes expectativas e restrições sociais envolvidas em cada uma dessas diferentes 

situações” (p.30). Dessa forma, representamo-nos diante dos outros, de forma diferente 

dependendo do contexto no qual estamos atuando. 

 

Os indivíduos vivem no interior de um grande número de diferentes instituições, que 

constituem aquilo que Pierre Bourdieu chama de “campos sociais”, tais como as 

famílias, os grupos de colegas, as instituições educacionais, os grupos de trabalho ou 

partidos políticos. Nós participamos dessas instituições ou “campos sociais”, 

exercendo graus variados de escolha e autonomia, mas cada um deles tem um 

contexto material e, na verdade, um espaço e um lugar, bem como um conjunto de 

recursos simbólicos. [...] Somos diferentemente posicionados, em diferentes 

momentos em diferentes lugares, de acordo com os diferentes papéis sociais que 

estamos exercendo. Diferentes contextos sociais fazem com que nos envolvamos em 

diferentes significados sociais. [...] Em um certo sentido, somos posicionados – e 

também posicionamos a nós mesmos – de acordo com os “campos sociais” nos 

quais estamos atuando (WOODWARD, 2000, p. 30, grifo nosso).  

 

 Além dessa relação entre identidade e as relações de poder estabelecidas no interior de 

cada campo social, os Estudos Culturais também discutem a relação de estreita  dependência 

entre identidade e diferença.  

 

1.2.1 Identidade e diferença 

  

 Assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade. 

Identidade e diferença são, pois, inseparáveis. A diferença passa a ser considerada um produto 

derivado da identidade e vice-versa. Nesta perspectiva, 

 

a identidade é a referência, é o ponto original relativamente ao qual se define a 

diferença. Isso reflete a tendência a tomar aquilo que somos como sendo a norma 

pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que não somos (SILVA, 2000, p. 75-76). 

 

Além de serem interdependentes, identidade e diferença partilham uma importante 

característica: elas são resultados de atos culturais e sociais de criação. 

 

Dizer que são o resultado de atos de criação significa dizer que não são “elementos” 

da natureza, que não são essências, que não são coisas que estejam simplesmente aí, 

à espera de serem reveladas ou descobertas, respeitadas ou toleradas. A identidade e 
a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo 

natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós 

que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a 

diferença são criações sociais e culturais (SILVA, 2000, p. 76, grifo do autor) 
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A conceituação apresentada por Silva aponta para a ideia de que a identidade, tal como a 

diferença, é uma relação social. Segundo o autor, isso significa que sua definição está sujeita a 

vetores de força, a relações de poder. “Elas não são simplesmente definidas, elas são 

impostas. Também não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem 

hierarquias, elas são disputadas” (SILVA, 2000, p. 81). 

 

Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros 

recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a 

enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, 

assimetricamente situados, de garantir acesso privilegiado aos bens sociais. A 
identidade e a diferença estão, pois em estreita conexão com relações de poder. O 

poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das 

relações mais amplas de poder (SILVA, 2000, p. 81). 

 

Silva reforça que a formação da identidade e a marcação da diferença não podem ser 

separados das relações mais amplas de poder. Para Silva (2000, p. 81), “onde existe 

diferenciação – ou seja, identidade e diferença – aí estão presentes as relações de poder”. O 

autor considera a existência de uma série de processos nessas relações. 

 

São outras tantas marcas da presença do poder: incluir/excluir (“estes pertencem, 

aqueles não”); demarcar fronteiras (“nós” e “eles”); classificar (“bons e maus”; 

“puros e impuros”; “desenvolvidos e primitivos”; “racionais e irracionais”); 
normalizar (“nós somos normais; eles são anormais”) (SILVA, 2000, p. 81-82).  

 

Diante desses outros processos, o autor defende que a afirmação da identidade e a marcação 

da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e excluir. Segundo Silva, “dizer o que 

„somos‟ significa também dizer „o que não somos‟. A identidade e a diferença se traduzem, 

assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está 

incluído e quem não está incluído” (2000, p. 82). Em outras palavras,  a identidade e a 

diferença se traduzem em uma classificação. Na concepção do autor, o processo de 

classificação é central na vida social e esse processo pode ser entendido como: 

 

um ato de significação pelo qual dividimos e ordenamos o mundo social em grupos, 
em classes. A identidade e a diferença estão estreitamente relacionadas às formas 

pelas quais a sociedade produz e utiliza classificações. As classificações são sempre 

feitas a partir do ponto de vista da identidade. Isto é, as classes nas quais o mundo 

social é dividido não são simples agrupamentos simétricos. Dividir e classificar 

significa, neste caso, também hierarquizar (SILVA, 2000, p. 82). 

 

 Com relação ao processo de produção da identidade, Silva (2000) apresenta que este 

“oscila entre dois movimentos: de um lado, estão aqueles processos que tendem a fixar e 
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estabilizar a identidade; de outro, os processos que tendem a subvertê-la e a desestabilizá-la” 

(p. 84).  

 Woodward também defende que as identidades são fabricadas por meio da diferença. 

Para esta autora, uma identidade é sempre produzida em relação a uma outra e a marcação da 

diferença é, assim, a componente chave em qualquer sistema de classificação. 

 

A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a identidade depende da diferença – 

a simbólica e a social – são estabelecidas, ao menos em parte, por meio de sistemas 

classificatórios. Um sistema classificatório aplica um princípio de diferença a uma 

população de uma forma tal que seja capaz de dividi-la (e todas as suas 
características) em ao menos dois grupos opostos - nós/eles; eu/outro 

(WOODWARD, 2000, p. 40, grifo da autora).  
 

Woodward (2000) ao analisar como as identidades são construídas, sugere que elas 

são formadas relativamente a outras identidades. A autora defende que essa construção 

aparece, mais comumente, sob a forma de oposições binárias. Também inspirada no trabalho 

de Jacques Derrida, Woodward (2000, p. 50) apresenta que “a relação entre os dois termos de 

uma oposição binária envolve um desequilíbrio necessário de poder entre eles”. De acordo 

com Cixous (1975) apud Woodward (2000, p. 51), nesses dualismos um dos termos é sempre 

valorizado mais do que o outro: um é a norma e o outro é o “outro” – visto como “desviante 

ou de fora”. O estabelecimento de um dos termos desse dualismo como uma norma é 

discutido por Silva (2000). Este autor defende a ideia de que fixar uma determinada 

identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e 

das diferenças. Segundo Silva (2000, p. 83): 

 

A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no 

campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger – arbitrariamente – 

uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual as outras identidades 

são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas 

as características positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades são 

avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as 

características positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades só 

podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade normal é “natural”, desejável e 

única. A força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma 

identidade, mas simplesmente como a identidade (grifo do autor). 

 

 Hall (2000) também por intermédio do trabalho de Jacques Derrida evidencia que: 

 

as identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso implica o 

reconhecimento de que é apenas por meio da relação com o Outro, da relação com 

aquilo que não é, com precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido 

chamado de seu exterior constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo 

– e, assim, sua “identidade” – pode ser construído (p. 110).  
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Silva (2000) apresenta a existência de uma identidade normalizada. Assim, a identidade que 

não está nas normas é considerada a desviante. Sobre essa identidade desviante, Dubar, com 

base em Becker (1963), diz o seguinte: 

 

a identidade desviante é forjada no decorrer de um processo que constitui uma 

transação entre um grupo e um indivíduo que o grupo considera que transgrediu uma 
norma. Segundo Becker, não é somente a transgressão mas também e sobretudo a 

rotulagem pelos outros que constitui o desvio. Assim, prosseguindo sua análise, o 

autor conclui que a identidade desviante é, enfim, o produto de uma transação entre 

a identificação imposta pelo outro e a subcultura do grupo desviante (Becker, 1963, 

p. 36) (DUBAR, 2005, p. 138, grifo do autor).  

 

A relação entre a identidade e a diferença também é salientada, por Claude Dubar, em 

A crise das identidades: A interpretação de uma Mutação. É defendida na obra a ideia de que 

“a identidade não é aquilo que permanece necessariamente idêntico, mas o resultado duma 

identificação contingente” (2006, p. 8). Segundo Dubar, a identidade é o resultado de uma 

dupla operação lingüística: diferenciação e generalização. 

 

A diferenciação visa definir a diferença, aquilo que faz a singularidade de alguém ou 

de alguma coisa em relação a uma outra coisa ou a outro alguém: a identidade é a 

diferença. A generalização é aquela que procura definir o ponto comum a uma classe 
de elementos todos diferentes dum outro mesmo: a identidade é a pertença comum. 

Estas duas operações estão na origem do paradoxo da identidade: aquilo que existe 

de único e aquilo que é partilhado. Este paradoxo não pode ser resolvido enquanto 

não se tiver em conta o elemento comum a estas duas operações: a identificação de e 

pelo outro. Não há, nesta perspectiva, identidade sem alteridade. As identidades, 

assim como as alteridades, variam historicamente e dependem do seu contexto de 

definição (DUBAR, 2006, p. 8 - 9).  

 

Dubar, em sintonia com os pressupostos apresentados pelos culturalistas, também não 

nega a relação existente entre identidade e as relações de poder. As identidades são 

inseparáveis das relações sociais
9
 que são também para Dubar, formas de alteridade. 

 

Não existe identidade sem alteridade, isto é, sem relações entre o si próprio e o 

outro. Uma forma histórica importante dessa relação é a dominação de um grupo 

que impõe um modo legítimo de identificação a todos os outros [...]. Ao mesmo 

tempo em que se diversificam e se tornam complexas, as formas de dominação e de 

alteridade, correlativas das formas de identificação, entram em crise: elas são postas 

em causa pelas evoluções econômicas, mas também pelos movimentos sociais de 
todo o gênero. Estas crises põem à prova a gestão de identidade que os indivíduos 

devem fazer deles próprios e dos outros, em todos os aspectos da vida social e em 

todas as esferas da existência pessoal (DUBAR, 2006, p. 53-54). 

 
                                                        
9  Dubar utiliza a expressão “relações sociais” para designar as relações de dominação, como também, para 

designar relações para consigo próprio. 
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Neuza Maria de Fátima Guareschi (2006), no texto Desnaturalizando identidades e diferenças 

da adolescência, utiliza a discussão realizada no campo dos EC para abordar o conceito de 

marcadores identitários. Segundo a autora, pode-se dizer que os discursos criam os 

 

referentes que possibilitam operar com a “realidade” sem tomá-la  como 

representação, mas marcadores em relação aos quais os sujeitos passam a 

reconhecer-se ou diferir-se. Isso lhes possibilita posicionar-se na rede discursiva, 

constituir-se como sujeitos a partir daquilo que lhes interpela como sendo dito com 

respeito de si (p. 131, grifo nosso). 

 

Ampliando essa reflexão, Guareschi destaca que os discursos produzem determinadas 

verdades, que se tornam referentes de classificação de pertencimento ou não a um grupo. 

Esses discursos 

forjam identidades a partir de marcadores que culturalmente passam a ser definidos 

como relevantes. Ao delimitar comportamentos, modos de ser e agir, os discursos 

estabelecem normas, padrões, instauram referenciais identitários e, ao mesmo 

tempo, afirmam e constituem aquilo que é diferente a esta identidade, que não é 

apenas o seu oposto, mas é tudo aquilo que não está incluído nesta referência. Esta 
dinâmica de significação e demarcação das diferenças, central para as teorias pós-

estruturalistas, será fundamental no processo de construção e constituição de 

identidades (GUARESCHI, 2006, p. 132). 

 

Mais adiante, a autora ressalta que tais marcadores identitários delineiam-se a partir de 

relações de poder que transversalizam a produção cultural das diferenças. Esses marcadores 

 

têm o poder de definir identidades, marcar diferenças e estabelecer um padrão de 

normalidade ou referência. De acordo com Iñiguez, Hammouti e Martins (2002, p. 

122): “Nas conformações convencionais do mundo, certas agências sociais, certos 

agentes sociais, têm mais poder que os outros”. Quando nos referimos a uns com 

mais poder do que outros, estamos nos referindo à possibilidade de persuasão, 

incitação e legitimação de determinadas “verdades” por determinados grupos sociais 

(2006, p. 132-33). 

 

 Situados em relação às discussões que englobam o conceito de “identidade” na 

perspectiva dos Estudos Culturais e na perspectiva da sociologia de Dubar, passamos então, a 

do conceito de “identidade profissional”. 

 

1.3 A identidade profissional 

 

 Dubar e Tripier (1998), no livro Sociologie des professions, discutem a importância da 

componente profissional na identidade do indivíduo. Nesta obra, os autores mostram que “o  

trabalho assalariado, mesmo pouco qualificado e pouco prestigiado, constitui um elemento 
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importante, senão essencial, da identidade pessoal, simultaneamente coletiva e individual” (p. 

226).  

 Dubar (2005) destaca que entre as múltiplas dimensões da identidade dos indivíduos, a 

dimensão profissional adquiriu uma importância particular. Na percepção do autor, por ter se 

tornado um bem raro,  

 

o emprego condiciona a construção das identidades sociais; por passar por 

mudanças impressionantes, o trabalho obriga a transformações identitárias 

delicadas; por acompanhar cada vez mais todas as modificações do trabalho e do 

emprego, a formação intervém nas dinâmicas identitárias por muito tempo além do 
período escolar (DUBAR, 2005, p. XXVI, grifos do autor). 

 

Claude Dubar (2006, p.85) referindo-se à importância da componente profissional, assim 

define o termo identidade profissional: “as identidades profissionais são maneiras socialmente 

reconhecidas para os indivíduos se identificarem uns aos outros, no campo do trabalho e do 

emprego”. Dubar (2005) defende que a construção de uma identidade profissional está 

vinculada aos processos de socialização. Em uma perspectiva cultural, a socialização 

 

constitui uma incorporação das maneiras de ser (de sentir, de pensar e de agir) de um 

grupo, de sua visão de mundo e de sua relação com o futuro, de suas posturas 

corporais e de suas crenças íntimas. Quer se trate de seu grupo de origem, no seio do 

qual transcorreu sua primeira infância, quer se trate de outro grupo, no qual quer se 

integrar, o indivíduo se socializa interiorizando valores, normas e disposições que 

fazem dele um ser socialmente identificável (DUBAR, 2005, p. 97). 

 

Nessa direção, as identidades profissionais são resultados desses processos, onde constituem 

formas sociais de construção de individualidades (DUBAR, 2005). Desse modo, a 

socialização “se torna um processo de construção, desconstrução e reconstrução de 

identidades ligadas às diversas esferas de atividade (principalmente profissional) que cada um 

encontra durante sua vida e das quais deve aprender a tornar-se ator” (p. XVII, grifo do 

autor). No sentido apresentado por Dubar, a socialização é, enfim, um processo de 

identificação, ou seja, de pertencimento e de relação. O papel do outro na constituição da 

identidade profissional é destacado quando se toma a socialização como processo central. 

Conforme indica Percheron (1974, p.32) apud Dubar (2005, p. 24), socializar-se é “assumir 

seu pertencimento a grupos (de pertencimento ou de referência), ou seja, assumir 

pessoalmente suas atitudes, a ponto de elas guiarem amplamente sua conduta sem que a 

própria pessoa se dê conta disso”. 

 Entre os acontecimentos mais importantes para as constituições das identidades 

profissionais, Dubar (2005) evidencia que a saída do sistema escolar e a confrontação com o 
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mercado de trabalho constituem atualmente um momento essencial da construção de uma 

identidade profissional. O autor chama a atenção que  

 

hoje em dia, é na confrontação com o mercado de trabalho que, certamente, se situa 

a implicação identitária mais importante dos indivíduos da geração da crise. Essa 

confrontação assume formas sociais diversas e significativas conforme os países, os 

níveis de escolaridade e as origens sociais. Mas é de seu resultado que dependem 

tanto a identificação por outrem de suas competências, de seus status e de sua 

carreira possível, quanto a construção por si de seu projeto, de suas aspirações e de 

sua identidade possível (DUBAR, 2005, p. 149). 

 

Dubar (2005, p.149) menciona ainda:  

 

é do resultado da primeira confrontação com o mercado de trabalho que dependerão 

as modalidades de construção de uma identidade “profissional” básica que 

constitua não somente uma identidade no trabalho, mas também e sobretudo uma 

projeção de si no futuro, a antecipação de uma trajetória de emprego e a elaboração 

de uma lógica de aprendizagem, ou melhor, de formação (grifos do autor). 

 

Segundo ele (2005, p. 150), a construção de uma identidade profissional não se trata 

apenas de uma “escolha da profissão ou de obtenção de diplomas, mas de uma construção 

pessoal e de uma estratégia identitária que mobilize a imagem de si, a avaliação de suas 

capacidades e a realização de seus desejos”. Além dessa construção pessoal, que mobiliza 

uma imagem de si, Dubar também apresenta que para haver efetivação da construção de uma 

identidade profissional “os indivíduos devem entrar em relações de trabalho, participar de 

alguma forma das atividades coletivas em organizações, intervir de uma maneira ou de outra 

em representações” (2005, p. 151). Essa perspectiva sobre a identidade  conduz à definição 

que R. Sainsaulieu (1985, p. IX) apud Dubar (2005, p. 151) elabora: “maneira como os 

diferentes grupos no trabalho se identificam com os pares, com os chefes e com os outros 

grupos, a identidade no trabalho é fundada sobre representações coletivas distintas, 

construindo atores do sistema social”. Em outros termos, as identidades profissionais: 

 

não são expressões psicológicas de personalidades individuais nem produtos de 

estruturas ou de políticas econômicas impostas de cima, mas sim construções sociais 

que implicam a interação entre trajetórias individuais e sistemas de emprego, de 

trabalho e de formação (DUBAR, 2005, p. 330). 

 

 Na percepção de Dubar, a identidade profissional tem cada vez mais chances de não 

ser definitiva. Ele destaca que essa identidade: 
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é regularmente confrontada com as transformações tecnológicas, organizacionais e 

de gestão de emprego das empresas e da administração pública. Está destinada a 

ajustes e conversões sucessivas. Pode ser tanto ameaçada quanto mais tiver sido 

construída a partir das categorias especializadas e limitadas. Implica projeções no 

interior de carreiras de futuro, que, para algumas carreiras, ainda não existem e que, 

para outras, podem ser amplamente modificadas. É, pois, profundamente marcada 

pela incerteza, ainda que teoricamente acompanhe a passagem da adolescência à 

vida adulta e, portanto, a uma forma de estabilização social (DUBAR, 2005, p. 150). 

 

 Em suma, a identidade profissional é uma das identidades assumidas pelos sujeitos 

sociais. A caracterização de tal identidade é possível quando se demonstra o adjetivo 

profissional. Na próxima seção será apresentado esse adjetivo profissional, que no caso dessa 

dissertação está vinculada à profissão docente. Partindo-se do pressuposto que toda profissão 

afirma identidades, não podemos deixar de evidenciar a existência de diferentes identidades 

atribuídas aos professores, ou seja, a existência de várias identidades profissionais docentes. 

Identidades estas, resultados de diferentes processos de identificação profissional. 

 Garcia, Hypolito e Vieira (2005) entendem que a identidade profissional docente são 

as posições que o sujeito assume e que são atribuídas por: 

 

diferentes discursos e agentes sociais, aos professores e às professoras no exercício 

de suas funções em contextos laborais concretos. Refere-se ainda ao conjunto das 

representações colocadas em circulação pelos discursos relativos aos modos de ser e 

agir dos professores e professoras no exercício de suas funções em instituições 

educacionais, mais ou menos complexas e burocráticas (p. 48). 

 

Em outros termos, as identidades profissionais dos docentes são compreendidas como um 

processo social 

marcada por múltiplos fatores que interagem entre si, resultando numa série de 

representações que os docentes fazem de si mesmos e de suas funções, 
estabelecendo, consciente e inconscientemente, negociações das quais certamente 

fazem parte suas histórias de vida, suas condições concretas de trabalho, o 

imaginário recorrente acerca dessa profissão – certamente marcado pela gênese do 

desenvolvimento histórico da função docente - , e os discursos que circulam no 

mundo social e cultural acerca dos docentes e da escola (GARCIA, HYPOLITO e 

VIEIRA, 2005, p. 54). 

 

Depois de definido o que nós entendemos por identidade, identidade profissional e identidade 

profissional docente, passamos agora a apresentar a natureza dessa pesquisa, assim como o 

seu objetivo e as suas questões norteadoras. 
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1.4 Investigando a identificação profissional de professores de Química 

 

 A presente pesquisa, de natureza qualitativa, constitui uma investigação que busca 

compreender as identidades profissionais docentes e os processos de constituição destas, a 

partir das vozes normalizadoras presentes nos enunciados de professores de Química do 

Ensino Médio, em início de carreira. 

Associadas a esse objetivo, temos as seguintes questões de pesquisa: 

 

 Que “vozes normalizadoras” influenciam(ram) os processos de identificação 

profissional dos professores de Química em início de carreira? 

 Quais marcadores identitários diferenciam os professores de Química de outros 

profissionais? 

 Quais marcadores identitários diferenciam os professores de Química dos professores 

de outras disciplinas escolares?  

 Quais marcadores identitários são a pertença comum entre os professores de Química 

e os professores de outras disciplinas escolares? 

 

 Particularmente, optamos em realizar essa pesquisa com professores de Química em 

início de carreira que atuam em escolas da rede Estadual da 34ª Superintendência Regional de 

Ensino (SRE) sediada em São João del-Rei
10

. Acreditamos que o início de carreira seja uma 

fase conturbada e que pode ser responsável por processos de mudanças identitárias. No 

Capítulo 3, iremos nos dedicar a uma apresentação mais assídua do processo de coleta de 

dados, entretanto, adiantamos nessa parte introdutória que o nosso instrumento de coleta de 

dados foi a entrevista realizada com cinco professores de Química em início de carreira que 

atuam na Educação Básica. Na busca de espaços teórico-conceituais que pudessem sustentar a 

nossa compressão do processo de constituição identitária docente, encontramos nas obras do 

filósofo da linguagem russo Mikhail Bakhtin, um aporte teórico para analisar as entrevistas 

realizadas com os professores. Com um olhar direcionado para a polifonia própria dos 

discursos, ou seja, um olhar direcionado para a multiplicidade de vozes presentes nos 

discursos, construímos a nossa compreensão do processo de construção das identidades 

                                                        
10 São subordinadas a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE – MG) 47 Superintências 

Regionais de Ensino (SREs). Com sede em São João del-Rei, a 34ª SER abrange os seguintes municípios: Bom 

Sucesso, Carrancas, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Ibituruna, Ijaci, 

Ingaí, Itumirim, Itutinga, Lagoa Dourada, Nazareno, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São 

João del-Rei, São Tiago e Tiradentes. 
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profissionais dos professores de Química e seus processos de identificação profissional. O 

nosso foco de apreensão do objeto em questão acabou se tornando essa multivocalidade 

constitutiva dos discursos e os marcadores identitários oriundos dessa multivocalidade.  

Essa pesquisa promete uma contribuição para a compreensão da complexidade do 

processo de identificação profissional docente. Acreditamos, no entanto,  que ela não realiza 

uma compreensão inteira e total do fenômeno das configurações identitárias. Conforme 

discute Garcia, Hypolito e Vieira (2005, p. 54) 

 

as possibilidades de investigação das identidades docentes são múltiplas, dada a 

imensa variedade das condições de formação e atuação profissional desses sujeitos, 

a diversidade de artefatos culturais e discursivos envolvidos na produção dessas 

identidades e a complexidade dos fatores que interagem nos processos de 

identificação dos docentes com o seu trabalho. As pesquisas, portanto, serão 

sempre parciais (aliás, como qualquer outro objeto ou tema de estudo), 

provisórias e restritas a alguns aspectos ou fatores implicados nos processos de 

identificação dos professores. Perder a ilusão de um conhecimento definitivo e 

de totalidade acerca dessa questão é uma precaução epistemológica importante 

se considerarmos a heterogeneidade da categoria docente e a própria 

instabilidade das identidades no mundo. 

 

1.5 Síntese 

 

 Neste primeiro capítulo buscamos apresentar um referencial para análise do processo 

que envolve a constituição das identidades profissionais e os processos de identificação 

profissional. Para isso, fizemos uma apresentação geral da temática que pretendemos abordar 

e dos conceitos que irão instrumentalizar a construção de nossas compreensões. No próximo 

capítulo, apresentaremos uma discussão centrada no contexto da formação inicial de 

professores de Química no âmbito da constituição identitária docente. Problematizaremos as 

condições de formação oferecidas pelos cursos de licenciatura em Química e a constituição 

dos saberes docentes, que por sua vez, são saberes que vão moldar e fortalecer a pertença dos 

professores ao grupo docente. 
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“Podemos depreender que o curso de graduação, ou seja, 

o espaço da formação inicial é apenas um primeiro passo 

de um processo que será povoado por uma multiplicidade 

de discursos e ações constitutivas deste ambiente 

profissional. Na construção de suas identidades docentes, 

os futuros professores terão que articular suas 

experiências de vida, suas concepções sobre ensino 

aprendizagem, o papel atribuído à ciência, suas reflexões, 

crenças e seus valores” 

 

 (Bruno Andrade Pinto Monteiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

A CONSTITUIÇÃO DAS IDENTIDADES PROFISSIONAIS DOCENTES NO 

CONTEXTO DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE QUÍMICA  
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CAPÍTULO 2: A CONSTITUIÇÃO DAS IDENTIDADES PROFISSIONAIS 

DOCENTES NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE 

QUÍMICA  

 

 Neste segundo capítulo, abordaremos aspectos relacionados à formação inicial, 

apresentando os discursos hegemônicos constitutivos do cenário da formação docente em 

Química.  Sob a perspectiva dos EC, poderíamos dizer que esse capítulo apresenta a 

identidade normal do professor de Química, com base em discursos hegemônicos, aqueles 

aceitos no campo das pesquisas em formação de professores. São apresentados, no capítulo, 

discursos relevantes por tecerem fios em torno da normalização das identidades docentes em 

Química, trazendo elementos identitários importantes como a reflexividade, pesquisa da 

própria prática, abertura para parcerias entre universidade/escola, entre outros.  

Os saberes mobilizados e construídos pela prática profissional também são tratados 

nesse capítulo, “uma vez que esses elementos estão na base do saber-ser e do saber-fazer” 

(LEAL, 2003, p.19) que compõem as identidades profissionais docentes. Destacamos que a 

constituição das identidades profissionais vai muito além dos saberes docentes e 

conhecimento pedagógico. Em outras palavras, os saberes docentes não são os únicos 

elementos constitutivos da cultura profissional docente, pois temos que considerar também as 

relações de poder estabelecidas, as lutas políticas, o contato dos professores com discursos de 

desprestígio social, as histórias de vida familiar, entre outros. Rosa e Ramos (2008) discutem 

a existência de outros aspectos, que vão além das racionalidades e que, também constituem as 

identidades docentes. As autoras citam duas vertentes de trabalho, em relação à pesquisa em 

formação docente, que consideram esses outros aspectos: a memória e a história de vida. 

Feitas essas considerações, queremos destacar que, nós ao darmos atenção aos saberes 

docentes, não temos o intento de negar os outros elementos constitutivos da cultura 

profissional docente. No entanto, a nossa ênfase recai, nesse capítulo, sobre os discursos 

normalizadores e a constituição dos saberes docentes por considerarmos a formação inicial 

um período que propicia a aquisição de marcadores identitários importantes e normalizados 

aos docentes. 

Na parte final desse capítulo, apresentamos uma revisão de literatura acerca das 

pesquisas realizadas na direção de compreender os processos de constituição das identidades 

profissionais docentes no contexto da formação inicial. 
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2.1 Os discursos normalizadores da formação inicial de professores de Química 

 

“A prática profissional dos professores conforma-se, de um lado, na 

longa experiência escolar que vem desde a infância, na formação 

inicial na universidade ou noutra instituição de ensino superior e nas 

condições de trabalho e expectativas encontradas na escola. De outra 

parte, os resultados de pesquisas educacionais, por meio de disciplinas 
pedagógicas das licenciaturas, congressos, grupos de estudo e 

publicações, buscam também influir na atividade profissional dos 

professores” (LEAL, 2003, p. 20). 

 

Não temos o objetivo de defender a tese de que as identidades profissionais docentes 

são constituídas apenas durante o processo de formação inicial. A colocação apresentada por 

Leal, no texto em epígrafe, reitera a ideia de que a prática profissional – prática que constitui 

identidades docentes – é conformada em diferentes esferas sociais, em diferentes esferas da 

atividade humana, sendo marcada por diferentes processos de socialização profissional. 

Pensando dessa maneira, concordamos com Schnetzler quando esta considera que “constituir-

se professor é um processo que ocorre ao longo da vida” (2002, p. 16). Todavia, nessa 

dissertação daremos uma atenção especial à esfera da formação inicial conforme 

apresentamos no Capítulo 1. Desse modo, julgamos necessário apresentarmos e discutirmos 

nesse momento os principais discursos constitutivos do cenário da formação docente em 

Química/Ciências, assim como o contexto em que essa formação acontece e/ou tem 

acontecido. 

Alguns trabalhos no campo da formação de professores (SCHNETZLER, 2000, 2010; 

MALDANER, 2003; PÉREZ GOMÉZ, 1997; SCHÖN, 1997) têm criticado e apontado 

modelos alternativos de formação que visam superar o modelo da racionalidade técnica. O 

modelo da racionalidade técnica estabelece “uma clara hierarquia entre o conhecimento 

científico básico e aplicado e as derivações técnicas da prática profissional” (PÉREZ 

GÓMEZ, 1997, p. 107). Conforme afirma Schnetzler, professora e pesquisadora da área de 

Ensino de Química, a separação existente entre 

 

conhecimentos científicos e conhecimentos profissionais docentes, conhecimento 

acadêmico e realidade escolar, disciplinas específicas da área e disciplinas 

pedagógicas; é a falta de integração que caracteriza o modelo usual de formação 

docente nos cursos de licenciatura, posto que é calcado na racionalidade técnica 

(2010, p. 156, grifos nosso). 

 

Schnetzler ao discutir a dicotomia estabelecida entre disciplinas específicas da área de 

Química e disciplinas pedagógicas explica que: 
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nas disciplinas específicas de conteúdos químico a atenção à discussão sobre o quê, 

como e o porquê ensinar Química na escola básica merece pouca ou nenhuma 
consideração por parte dos formadores. Na medida em que essas disciplinas 

constituem a grande parte das grades curriculares dos cursos de licenciatura, e são 

geralmente desenvolvidas em moldes da mera transmissão de uma grande 

quantidade de conteúdos científicos, tais disciplinas reforçam a concepção ingênua 

que ensinar é fácil: basta saber o conteúdo e empregar algumas técnicas 

pedagógicas. Por outro lado, nas disciplinas pedagógicas, os futuros professores 

aprendem várias teorias que contradizem aquela visão simplista de ensinar. No 

entanto, tais aprendizagens estão descoladas de conteúdos químicos (2010, p. 157). 

 

Para essa pesquisadora, entre as razões que explicam a contradição entre o que é mais 

privilegiado nos cursos de licenciatura em Química (os conteúdos químicos) e as dificuldades 

apresentadas pelos professores desta área na reelaboração de tais conteúdos para a docência 

nas escolas básicas, decorrem, dentre outras, 

 

da pouca atenção à formação de professores, vez que aqueles cursos ainda refletem 

uma organização própria aos cursos de bacharelado, e pelo desconhecimento, por 

parte dos formadores, de inúmeras contribuições de pesquisas da área de Educação 

Química, por serem bacharéis/doutores que pesquisam em outras áreas da Química 

(2010, p. 161). 

 

Com base nesse modelo da racionalidade técnica, a autora ressalta que 

 

os currículos de formação profissional tendem a separar o mundo acadêmico do 

mundo da prática. Por isso, procuram propiciar um sólido conhecimento básico-

teórico no início do curso, com a subsequente introdução de disciplinas de ciências 

aplicadas desse conhecimento para, ao final, chegarem à prática profissional com os 

estágios usuais de final de curso. No caso da formação docente, este modelo 

concebe e constrói o professor como 'técnico', pois entende a atividade profissional 

como essencialmente instrumental dirigida para a solução de problemas mediante a 

aplicação de teorias e técnicas (Schön, 1993; Pérez- Gómez, 1992). No entanto, há 

aqui um sério condicionante que confere pouca efetividade a este tipo de formação: 

os problemas nela abordados são geralmente abstraídos das circunstâncias reais, 

constituindo-se em problemas ideais e que não se aplicam às situações práticas, 

instaurando-se aí o indesejável distanciamento entre teoria e prática (2000, p. 21). 

 

Como consequência desse modelo de formação, destacamos o surgimento de um sentimento 

de insegurança, relativo ao desempenho da profissão docente. Considerando que, em algumas 

ocasiões, o professor novato, em início de carreira não sabe como agir diante de algumas 

situações que possam vir a surgir no contexto de uma sala de aula. O início de profissão é 

marcado pelo o que vários autores (EDDY, 1971; VEENMAN, 1984) têm chamado de 

“choque com a realidade”. Para Maurice Tardif, o início da carreira constitui 

 

uma fase crítica em relação às experiências anteriores e aos reajustes a serem feitos 
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em função das realidades do trabalho. Ora, esse processo está ligado também à 

socialização profissional do professor e ao que numerosos autores chamaram de 

“choque com a realidade”, “choque de transição” ou ainda “choque cultural”, noções 

que remetem ao confronto inicial com a dura e complexa realidade do exercício da 

profissão, à desilusão e ao desencanto dos primeiros tempos de profissão e, de 

maneira geral, à transição da vida de estudante para a vida mais exigente de trabalho 

(2008, p. 82). 

 

Em outros termos, no início da profissão 

 

os novos professores são expostos aos prazeres, desafios e frustrações da ação 

docente e irão avançar mais na definição de suas identidades profissionais. Nas 

escolas, eles conhecerão as rotinas e concepções predominantes, as regras em ação e 

as condições para trabalhar. Eles poderão centrar sua atenção no conteúdo ou nas 

interações pessoais, poderão resistir ás frustrações e barreiras e manter o entusiasmo, 

ou sucumbir e se entregar ao desânimo (LEAL, 2003, p. 17, grifo nosso). 

 

 Outro elemento a se considerar no âmbito da formação docente em Química é o 

conflito estabelecido entre a licenciatura e o bacharelado. Esse conflito resulta no descaso 

com a formação de professores e a desvalorização da docência dentro das próprias instituições 

formadoras. Assim, no caso das licenciaturas em Química, “o que ganha importância é a 

formação do químico e não do professor de Química ou educador químico” (SILVA e 

OLIVEIRA, 2009, p. 44). Ao problematizar a desarticulação entre os cursos de graduação 

para os bacharelados e para as licenciaturas, Marques (2000) afirma que 

 

às licenciaturas se tem reservado o último lugar na universidade, que as considera 

incapacitadas de produzirem o próprio saber, mero ensino profissionalizante no 

sentido da preparação para a execução das tarefas por outrem pensadas, versões 

empobrecidas dos bacharelados e com algum recheio didático-operatório apenas, 

como se educar não exigisse um saber próprio, rigoroso e consistente (p. 172). 

 

 Outra constatação importante na formação inicial em Química está relacionada com a 

existência de certo “despreparo pedagógico” (MALDANER, 2003; SCHNETZLER, 2010) 

dos professores formadores, que tende a afetar o processo de formação dos licenciandos, uma 

vez que esses formadores têm demonstrado um profundo desinteresse por questões que 

estejam relacionadas à Educação/Educação Química. A professora Roseli Pacheco Schnetzler, 

referindo-se à esse “despreparo pedagógico”, afirma:  

 

Os professores universitários, particularmente aqueles que ministram disciplinas 

químicas, veem o ensino como uma atividade que se desenvolve naturalmente com a 
experiência e a vivência na docência, bastando-lhes o profundo conhecimento dos 

conteúdos químicos de suas disciplinas para preparar os futuros professores para 

ensinarem Ciências/Química nas escolas fundamentais e médias. Assim, seus 
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propósitos estão geralmente voltados somente para a transmissão de tais conteúdos, 

desconsiderando as questões pedagógicas que os acompanham (2010, p. 156). 

 

Ampliando a reflexão em torno dessa problemática, Otávio Aloísio Maldaner destaca que 

 

os professores universitários se comprometem pouco, muito aquém do necessário, 

com essa questão da formação de professores e com a sua auto-formação 

pedagógica, deixando para um outro grupo, geralmente externo ao curso, a formação 

didático-pedagógica de seus alunos que desejam se licenciar e exercer o magistério. 

Embora o curso seja de formação de professores, não há compromisso nem social e 
nem pessoal com essa questão, principalmente nos cursos de Química da maioria 

das grandes universidades brasileiras (2003, p. 47). 

 

A ausência desta formação didática advém do fato de que a escolha da profissão por esses 

professores tem se baseado “na busca da carreira de pesquisador e não na de docente” 

(BARROS FILHO e SILVA, 2005, p. 47). A questão que se discute é que “o Químico forma 

o professor de Química” (LEAL, 2010, p. 192). Isso justifica a falta de didática, o descaso 

com os alunos e com as aulas na graduação. Desse modo, a preocupação maior desses 

professores formadores acaba recaindo sempre sobre as suas pesquisas. 

 Outro discurso presentes no contexto da formação docente em Química se refere ao 

distanciamento dos licenciandos em formação e dos professores em exercício no Ensino 

Básico, da pesquisa educacional em Ensino de Química. Existe também certo distanciamento 

entre as pesquisas educacionais desenvolvidas nas universidades e a contribuição das mesmas 

em termos de inovações pedagógicas e melhorias do processo de ensino-aprendizagem nas 

salas de aula das escolas de Ensino Básico. Pensando nessa questão, o professor Murilo Cruz 

Leal afirma que 

 

as pesquisas e reflexões pedagógicas, é mantido à distância dos professores. Nas 

licenciaturas, a ênfase recai sobre as disciplinas científicas (Cálculo, Química, etc.). 

As disciplinas que oferecem oportunidade para que o aluno entre em contato com 

resultados da pesquisa, seja em ensino das disciplinas específicas (instrumentações 

para ensino e práticas de ensino), seja em educação em geral, ocupam espaços 

menos significativos no currículo e não se voltam exclusivamente para esse fim. Nas 
escolas, já em serviço, além do reforço conteudista decorrente do prestígio das 

ciências de referência (no caso do ensino de Química, Física e Biologia) e da 

expectativa relacionada a exames, a escassez de tempo e de recursos financeiros dão 

o tiro de misericórdia na possibilidade de a maioria dos professores do Ensino 

Médio envolver-se com leituras e eventos relacionados à educação (2003, p. 21). 

 

Diante dessa colocação, Leal também destaca que 

 

a aproximação dos professores aos resultados e à produção da pesquisa educacional 

está impedida tanto por elementos mais concretos, como a falta de tempo e dinheiro, 

como por outros de ordem conceitual e valorativa, relacionados a concepções de 
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educação e ensino etc., sem desconhecer que esses dois grupos estejam 

profundamente intrincados (2003, p. 21). 

 

Na discussão que se faz da relação que se estabelece, entre os professores que realizam 

pesquisas - professores universitários - e os professores que atuam na Educação Básica, vários 

autores (ZEICHNER, 1998; SCHNETZLER, 2002; TARDIF, 2008) têm discutido a 

existência de uma determinada “hierarquia simbólica”
11

. Nessa hierarquia, os professores da 

Educação Básica ocupam uma “posição de cidadão de segunda classe ao participarem de um 

sistema de regras organizadas pela academia” (ZEICHNER, 1998, p. 223). Segundo apresenta 

Schnetzler (2002, p. 15),  

 

o professor da Educação Básica é considerado apenas como objeto de investigação 

por parte dos professores universitários que se utilizam dessa relação para esboçar 

novos projetos de pesquisas e deles derivar novas prescrições, procedimentos, 

competências ou fazeres e saberes que os professores devem dominar. Enfim, os 

professores são geralmente tratados como aqueles que devem aplicar o que 

pesquisadores julgam ser mais importante ou adequado para uma boa prática 

docente em Química. 

 

Ainda, de acordo com o referido, algumas pesquisas (SCHNETZLER, 2002; TARDIF, 2008) 

têm discutido a necessidade de se superar esse distanciamento, implicando que o professor da 

Educação Básica atue também como pesquisador de sua prática docente e seja considerado 

como produtor de saberes. Essas pesquisas propõem que essa superação deve ocorrer por 

meio de parcerias colaborativas entre professores da Educação Básica e professores 

universitários. Como uma das possíveis formas de superação, Schnetzler propõe que cabe, aos 

professores universitários, 

 

serem bons ouvintes e respeitadores dos problemas da prática docente apontados 

pelos professores. Para que possam auxiliá-los a resolver tais problemas, 

melhorando suas práticas e desenvolvendo-se profissionalmente, os professores 

universitários precisam possuir uma significativa experiência docente em Química, 

implicando conhecer os problemas usuais que afligem e condicionam a prática 

docente em Química na Educação Básica brasileira, e também conhecimentos 
químicos e pedagógicos bem fundamentados e que lhes permitam sugerir e discutir 

possibilidades de melhorias no ensino de Química, disponibilizando recursos 

didáticos, apresentando propostas e projetos de ensino diferenciados (2002, p. 19). 

 

                                                        
11 O termo “hierarquia simbólica” é utilizado por Tardif no ensaio Os professores enquanto sujeitos do 

conhecimento, publicado no livro Saberes docentes e formação profissional. Para Tardif, “a docência é uma 

profissão dividida que luta muitas vezes contra si mesma: os professores do secundário criticam a competência e 

o valor dos professores do primário; os professores do primário e do secundário criticam os professores 

universitários, cujas pesquisas acham inúteis e demasiado abstratas; os professores universitários, que muitas 

vezes se consideram guardiães do saber e estão cheios de seus próprios conhecimentos, criticam os professores 

de profissão, pois julgam-nos apegados demais às tradições e rotinas. Por toda parte reinam hierarquias 

simbólicas e materiais estéreis entre os professores dos diferentes níveis do ensino” (2008, p. 2444). 
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Em outras palavras,  

 

Os docentes universitários precisam viabilizar, tornar acessíveis, de forma útil e 

substantiva aos professores, inúmeras contribuições epistemológicas e teórico-

metodológicas de pesquisas na área da Educação em Ciências, na qual se situam 

contribuições específicas da área da Educação em Química. Isto porque tais 

contribuições, quando apresentadas e discutidas à luz das descrições e características 
das práticas usuais dos professores, podem, gradativamente, auxiliá-los a melhor 

compreendê-las e reformulá-las, tornando-se mais conscientes de seus limites e 

possibilidades. Isto se torna mais essencial se levarmos em conta que tais 

contribuições da área da Educação em Química encontram-se praticamente ausentes 

nas disciplinas dos cursos de licenciatura, com exceção, geralmente, das disciplinas 

de Metodologia, Didática, Instrumentação e Prática de Ensino de Química 

(SCHNETZLER, 2002, p. 19). 

 

Para superar esse distanciamento, Tardif (2008) defende a ideia de que os professores da 

Educação Básica devem ser considerados sujeitos do conhecimento portadores de saberes 

específicos da profissão, uma vez que, seu trabalho cotidiano, não é somente um lugar de 

aplicação de saberes produzidos pelos professores universitários, mas é também um espaço 

onde se produz, transforma e mobiliza saberes que lhes são próprios. Pensando dessa maneira, 

o trabalho dos professores de profissão
12

.  

 

deve ser considerado como um espaço prático específico de produção, de 

transformação e de mobilização de saberes e, portanto, de teorias, de 

conhecimentos e de saber-fazer específicos ao ofício de professor. Essa 
perspectiva equivale a fazer do professor - tal como o professor universitário ou o 

pesquisador da educação - um sujeito do conhecimento, um ator que desenvolve e 

possui sempre teorias, conhecimentos e saberes de sua própria ação (TARDIF, 2008, 

p. 234-235, grifo nosso). 

 

Em suma, a perspectiva defendida por Tardif e as formas de superação apresentadas por 

Schnetzler, precisam ser levadas em consideração pelos docentes universitários, de modo a 

estabelecer com os professores da Educação Básica uma parceria colaborativa. Por vez, 

Schnetzler evidencia que essa parceria agirá no sentido de reduzir o grau de insegurança 

apresentado pelos docentes da Educação Básica e promover o sentimento de auto-estima e 

confiança nos professores pelo reconhecimento de seu trabalho e dos saberes que são típicos 

de sua prática cotidiana. 

 Quanto ao discurso que se refere ao modelo de formação docente em Química, 

apresentamos no início dessa seção os pressupostos que fundamentam o modelo da 

racionalidade técnica e que, segundo Schnetzler (2010), tem sido o modelo usual da formação 

de professores em Química. Entretanto, em contraposição ao modelo racional técnico, existe 

                                                        
12 Tardif chama de professores de profissão os professores que atuam na Educação Básica. 
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um modelo alternativo de formação de professores: o modelo da racionalidade prática. Esse 

modelo faz referência ao professor que reflete sobre a sua prática pedagógica. Diversos 

autores (SCHÖN, 1997; PÉREZ GÓMEZ, 1997, ZEICHNER, 1997; MALDANER, 2003) 

têm defendido a formação do professor como um profissional prático e reflexivo. Esse 

modelo, 

 

define o professor como um profissional autônomo, capaz de refletir, tomar decisões 

e criar durante a sua ação pedagógica, a qual é entendida como atividade complexa e 

singular, carregadas de incertezas e conflitos. Neste modelo, a prática não é apenas a 

aplicação de conhecimentos científicos e pedagógicos, mas locus de reflexão e 
criação, em que conhecimentos são constantemente gerados e modificados 

(ECHEVERRÍA, BENITE e SOARES, 2010, p. 28). 

 

 No modelo de formação de professores como artistas reflexivos, Pérez Gómez (1997) 

atribui à prática um papel fundamental e central no currículo dos cursos de graduação. 

Segundo afirma o autor, a prática é assumida como sendo o lugar de aprendizagem e de 

construção do pensamento prático do professor. Todavia, Pérez Gómez evidencia que, em um 

curso de formação de professores, 

 

a prática encontra-se sempre num equilíbrio difícil e instável entre a realidade e a 

simulação: por um lado, deve representar a realidade da aula, com as suas 

características de incerteza, singularidade, complexidade e conflito; por outro lado, 

deve proteger o aluno-mestre das pressões e riscos da aula real, que excedem a sua 

capacidade de assimilação e reação reacional. Em resumo, deve ser um espaço real 

onde o aluno-mestre observa, analisa, atua e reflete sem a inteira responsabilidade 
do prático sobre os efeitos geralmente irreversíveis das suas ações (1997, p. 110 - 

111). 

 

 Donald A. Schön (1997) propõe que a formação profissional docente deve ser baseada 

na valorização da prática docente, sendo esta prática, o momento de construção do 

conhecimento. A construção desse conhecimento se dá por meio de dois processos de reflexão 

que Schön chama de “reflexão-na-ação” e “reflexão sobre a reflexão-na-ação”. A reflexão-na-

ação orienta toda a atividade docente e manifesta-se no saber-fazer. Está presente nas ações 

profissionais e pode ser compreendida também como solução de problemas. 

 O processo de reflexão-na-ação é caracterizado pelo “dar razão ao aluno” e que 

segundo Schön, pode ser desenvolvido numa série de momentos, sutilmente combinados em 

uma habilidosa prática de ensino. Existe, primeiramente,  

 

um momento de surpresa: um professor reflexivo permite-se ser surpreendido pelo 

que o aluno faz. Num segundo momento, reflete sobre esse fato, ou seja, pensa sobre 

aquilo que o aluno disse ou fez e, simultaneamente, procura compreender a razão 
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por que foi surpreendido. Depois, num terceiro momento, reformula o problema 

suscitado pela situação; talvez o aluno não seja de aprendizagem lenta, mas, pelo 

contrário, seja exímio no cumprimento das instruções. Num quarto momento, efetua 

uma experiência para testar a sua nova hipótese; por exemplo, coloca uma nova 

questão ou estabelece uma nova tarefa para testar a hipótese que formulou sobre o 

modo de pensar do aluno. Este processo de reflexão-na-ação não exige palavras 

(SCHÖN, 1997, p. 83). 

 

Por outro lado, Schön ressalta que é possível olhar retrospectivamente e refletir “sobre a 

reflexão-na-ação”.  

Após a aula, o professor pode pensar no que aconteceu, no que observou, no 

significado que lhe deu e na eventual adoção de outros sentidos. Refletir sobre a 

reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e uma descrição, que exige o uso de 

palavras (SCHÖN, 1997, p. 83). 

 

Com relação à prática desses dois processos de reflexão apresentados, Schön discute algumas 

dificuldades encontradas nos níveis elementares de ensino e durante a formação de 

professores. 

Nos níveis elementares de ensino, um obstáculo inicial à reflexão na e sobre a 

prática é a epistemologia da escola e as distâncias que ocasiona entre o saber escolar 

e a compreensão espontânea dos alunos, entre o saber privilegiado da escola e o 

modo espontâneo como os professores encaram o ensino. Na formação de 

professores, as duas grandes dificuldades para a introdução de um practicum
13 

reflexivo são, por um lado, a epistemologia dominante na Universidade e, por outro, 

o seu currículo profissional normativo: Primeiro ensinam-se os princípios 

científicos relevantes, depois a aplicação desses princípios e, por último, tem-se 

um practicum cujo objetivo é aplicar à prática quotidiana os princípios da 

ciência aplicada. Mas, de fato, se o practicum quiser ter alguma utilidade, 

envolverá sempre outros conhecimentos diferentes do saber escolar. Os alunos-

mestres têm geralmente consciência deste defasamento, mas os programas de 

formação ajudam-nos muito pouco a lidar com estas discrepâncias (SCHÖN, 1997, 

p. 91, grifos do autor). 

 

Como tentativa de superação, o que pode ser feito, segundo acrescenta Schön, 

 

é incrementar os practicums reflexivos que já começaram a emergir e estimular a 

sua criação na formação inicial, nos espaços de supervisão e na formação contínua. 
Quando os professores e gestores trabalham em conjunto, tentando produzir o tipo 

de experiência educacional que tenho tentado descrever, a própria escola pode 

tornar-se num practicum reflexivo para os professores. Deveríamos apoiar os 

indivíduos que já iniciaram este tipo de experiências, promovendo os contatos entre 

as pessoas e criando documentação sobre os melhores momentos de sua prática 

(1997, p. 91). 

                                                        
13 Segundo explica Donald Schön, um practicum “é um mundo virtual que representa o mundo da prática. [...] 

Um mundo virtual é qualquer cenário que representa um mundo real – um mundo da prática – e que nos permite 

fazer experiências, cometer erros, e tentar de novo, de outra maneira” (1997, p. 89). Para um estudo mais 

aprofundado sobre o practicum ver o texto de Ken Zeichner (1997), Novos caminhos para o practicum: uma 

perspectiva para os anos 90. 
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A formação de professores na tendência reflexiva é entendida conforme apresenta Selma 

Garrido Pimenta (1999), como um processo de ressignificação identitária dos professores. A 

formação de professores reflexivos 

 

se configura como uma política de valorização do desenvolvimento pessoal-

profissional dos professores e das instituições escolares, uma vez que supõe 

condições de trabalho propiciadoras da formação como contínua dos professores, 

no local de trabalho, em redes de auto formação, e em parceria com outras 

instituições de formação. Isso porque trabalhar o conhecimento na dinâmica da 

sociedade multimídia, da globalização, da multiculturalidade, das transformações 

nos mercados produtivos, na formação dos alunos, crianças e jovens, também eles 

em constante processo de transformação cultural, de valores, de interesses e 

necessidades, requer permanentemente formação, entendida como ressignificação 

identitária dos professores (p. 31, grifos da autora). 

 

A autora entende, também, que a formação é, na verdade, um processo de autoformação. E 

escreve o seguinte: 

[...] os professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas 

experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. É nesse 

confronto e num processo coletivo de trocas de experiências e práticas que os 

professores vão constituindo seus saberes como practicum, ou seja, aquele que 

constantemente reflete na e sobre a prática (1999, p. 29, grifos da autora). 

 

Concordamos com Maldaner quando este propõe que o professor de Química que se almeja 

constituir na formação inicial e também continuada é: 

 

aquele capaz de refletir a respeito de sua prática de forma crítica, de ver a sua 

realidade de sala de aula para além do conhecimento na ação de responder, 

reflexivamente, aos problemas do dia-a-dia nas aulas. É o professor que explicita 
suas teorias tácitas, reflete sobre elas e permite que os alunos expressem o seu 

próprio pensamento e estabeleçam um diálogo reflexivo recíproco para que, dessa 

forma, o conhecimento e a cultura possam ser criados e recriados junto a cada 

indivíduo (2003, p. 30). 

 

Contudo, para se tornar um profissional reflexivo, pesquisador de sua própria prática docente,  

 

o futuro professor precisa ser iniciado e orientado por seus formadores. Para tanto, 

estes últimos precisam ser teoria e metodologicamente preparados para tal propósito. 

Por isso, é tão fundamental terem acesso a contribuições de pesquisas sobre o 

Ensino de Química, orientados em seu uso e assessorados em suas propostas de 

investigação de suas próprias práticas docentes, a fim de melhor atuarem na 
formação de futuros professores/pesquisadores de Química (SCHNETZLER, 2010, 

p. 162-163). 

 

Os cursos de formação precisam considerar todos os eventos citados anteriormente 

(referentes: (i) às consequências e implicações do modelo da racionalidade técnica; (ii) às 

questões do conflito bacharelado versus licenciatura; (iii) ao despreparo pedagógico dos 
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professores formadores; (iv) ao distanciamento dos licenciandos e dos professores da 

Educação Básica da pesquisa educacional; (v) aos pressupostos e dificuldades encontradas 

para implantação do modelo alternativo de formação de professores como práticos-

reflexivos.) de modo que eles possam, segundo discute Selma Garrido Pimenta (1999), 

contribuir de forma significativa para a configuração das identidades dos futuros professores. 

Desse modo, o desafio, então, colocados aos cursos de formação inicial “é o de colaborar no 

processo de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se como 

professor. Isto é, de construir a sua identidade de professor” (PIMENTA, 1999, p. 19, grifos 

da autora). 

 Por fim, compreendemos que as constituições identitárias dos professores são um 

processo contínuo que não se inicia e muito menos chega ao fim em um curso de graduação. 

Mas acreditamos que os cursos de licenciatura têm um papel importante por poder fornecer 

ações formativas de grande relevância para a constituição das identidades profissionais. 

 

2.2 Uma das dimensões que constituem as identidades profissionais dos professores: os 

saberes profissionais docentes 

 

 Uma vez que pretendemos centrar a nossa atenção nos saberes docentes, um saber 

plural que constitui as identidades profissionais dos professores, as obras de Maurice Tardif 

(1991, 2000, 2008), tornaram-se uma contribuição muito importante para uma melhor 

compreensão do processo que envolve as configurações identitárias docentes. A partir dos 

ensaios publicados na obra Saberes Docentes e Formação Profissional (2008), depreendemos 

que o saber docente deve ser estudado relacionando-o com os elementos constitutivos do 

trabalho docente, entre os quais o autor destaca a identidade, foco principal desta dissertação. 

Dentre os demais elementos constitutivos, Tardif também chama atenção para a experiência 

de vida dos professores e sua história profissional; e as relações estabelecidas com os alunos 

em sala de aula e com os outros atores escolares na escola. 

 Tardif, referindo-se ao saber dos professores afirma que esse saber não é um conjunto 

de conteúdos cognitivos definidos de uma vez por todas, 

 

mas um processo de construção ao longo de uma carreira profissional na qual o 

professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo 
tempo em que se insere nele e o interioriza por meio de regras de ação que se tornam 

parte integrante de sua “consciência prática” (2008, p. 14). 
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Além de ser adquirido ao longo de uma carreira profissional, o saber dos professores também 

é um saber social, por diversos motivos. Tardif (2008) destaca cinco desses motivos. Em 

primeiro lugar, o autor define que esse saber é social porque “é partilhado por todo um grupo 

de agentes – os professores – que possuem uma formação comum” (p. 12). Em segundo lugar, 

esse saber é considerado social porque sua posse e utilização  

 

repousam sobre todo um sistema que vem garantir sua legitimidade e orientar sua 

definição e utilização: universidade, administração escolar, sindicato, associações 

profissionais, grupos científicos, instância de atestação e de aprovação das 

competências, Ministério da Educação etc. (p. 12). 

 

Em terceiro lugar, esse saber também é social porque seus próprios objetos são objetos 

sociais, “o professor não trabalha apenas um “objeto”, ele trabalha com sujeitos em função de 

um projeto: transformar os alunos, educá-los e instruí-los” (p. 13). Em quarto lugar, o saber é 

social porque “ele não se baseia em nenhuma ciência, em nenhuma lógica, em nenhuma 

evidência natural” (p. 14). Noutras palavras, segundo o autor, o saber (a Pedagogia, a 

Didática, a Aprendizagem e o Ensino) são  

 

construções sociais cujos conteúdos, formas e modalidades dependem intimamente 

da história de uma sociedade, de sua cultura legítima e de suas culturas, de seus 

poderes e contrapoderes, das hierarquias que predominam na educação formal e 

informal etc. (p. 14). 

 

Em quinto lugar, esse saber é social por que sua aquisição envolve o contexto de uma 

socialização profissional. Nesse contexto, o saber dos professores “é incorporado, modificado, 

adaptado em função dos momentos e das fases de uma carreira, ao longo de uma história 

profissional onde o professor aprende ensinar fazendo o seu trabalho” (p. 14). 

 O saber dos professores, na perspectiva abordada por Tardif (2008), é classificado 

como temporal por ser adquirido no contexto de uma história de vida e no âmbito de uma 

carreira profissional. Ao afirmar que o saber dos professores é temporal, Tardif evidencia que 

“ensinar supõe aprender a ensinar”, ou seja, “aprender a dominar progressivamente os saberes 

necessários à realização do trabalho docente” (p. 20). Utilizando-se de diferentes pesquisas, o 

autor evidencia a importância das experiências familiares e escolares anteriores à formação 

inicial na aquisição do saber docente. Tardif escreve o seguinte: 

 

Antes mesmo de ensinarem, os futuros professores vivem nas salas de aulas e nas 

escolas – e, portanto, em seu futuro local de trabalho – durante aproximadamente 16 

anos. Ora, tal imersão é necessariamente formadora, pois leva os futuros professores 
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a adquirirem crenças, representações e certezas sobre a prática do ofício professor, 

bem como sobre o que é ser aluno (p. 20). 

 

E escreve também: 

Em suma, antes mesmo de começarem a ensinar oficialmente, os professores já 

sabem, de muitas maneiras, o que é o ensino por causa de toda a sua história escolar 

anterior. Além disso, muitas pesquisas mostram que esse saber herdado da 
experiência escolar anterior é muito forte, que ele persiste através do tempo e que a 

formação universitária não consegue transformá-lo nem muito menos abalá-lo (p. 

20). 

 

A ideia de temporalidade apresentada por Tardif, não se restringe apenas à história escolar ou 

familiar dos professores. Ela se estende também à carreira profissional dos professores, que 

segundo o autor, é “compreendida como um processo temporal marcado pela construção do 

saber profissional” (2008, p. 20). Pensando dessa maneira, Tardif considera que esse tema da 

carreira profissional, por sua vez, 

 

incide sobre temas conexos como a socialização profissional14, a consolidação da 

experiência de trabalho inicial, as fases de transformação, de continuidade e ruptura 

que marcam a trajetória profissional, as inúmeras mudanças (de classe, de escola, de 

nível de ensino, de bairro, etc.) que ocorrem também no decorrer da carreira 

profissional e, finalmente, toda a questão da identidade e da subjetividade dos 
professores, que se tornam o que são de tanto fazer o que fazem (p. 20). 

 

 Além de ser um saber temporal, o saber docente também é considerado um saber 

plural e heterogêneo. Tardif, Lessard e Lahaye (1991), no artigo Esboço de uma problemática 

do saber docente
15

, procuraram identificar e definir os diferentes saberes presentes na prática 

docente, bem como as relações estabelecidas entre eles e os professores. Esses autores 

abordaram o saber docente como sendo constituído de vários saberes, sendo estes, 

provenientes de várias fontes. Esses saberes são chamados de saberes disciplinares, saberes 

curriculares, saberes profissionais (saberes da formação profissional das ciências da 

educação e da ideologia pedagógica)  e saberes experienciais.  

 Pode-se chamar de saberes profissionais, o “conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores” (2008, p. 36). O próprio Tardif diz o seguinte: 

 

O professor e o ensino constituem objetos de saber para as ciências humanas e para 

as ciências da educação. Ora, essas ciências, ou pelo menos algumas dentre elas, não 

se limitam a produzir conhecimentos, mas procuram também incorporá-los à prática 

                                                        
14 Para Tardif a socialização profissional corresponde ao “processo de formação do indivíduo que se estende por 

toda a história de vida e comporta rupturas e continuidades” (2008, p. 71). 

 
15 Este artigo foi publicado posteriormente no livro Saberes docentes e Formação Profissional (2008), com o 

seguinte título: Os professores diante do saber: esboços de uma problemática do saber docente. 
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do professor. Nessa perspectiva, esses conhecimentos se transformam em saberes 

destinados à formação científica e erudita dos professores, e, caso sejam 

incorporados à prática docente, esta pode se transformar-se em prática científica, em 

tecnologia da aprendizagem por exemplo. No plano institucional, a articulação entre 

essas ciências e a prática docente se estabelece, concretamente, através da formação 

inicial ou contínua dos professores. Com efeito, é sobretudo no decorrer de sua 

formação que os professores entram em contato com as ciências da educação (2008, 

p. 36 – 37). 

 

Além dos saberes profissionais, produzidos pelas ciências da educação, “a prática 

docente incorpora ainda saberes sociais definidos e selecionados pela instituição 

universitária” (TARDIF, 2008, p. 38). Tardif chama esses saberes de saberes disciplinares. 

Estes 

integram-se igualmente à prática docente através da formação (inicial e contínua) 

dos professores nas diversas disciplinas oferecidas pela universidade [...]. São 

saberes que correspondem aos diversos campos do conhecimento, aos saberes de 

que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados nas 

universidades, sob a forma de disciplinas, no interior de faculdades e de cursos 
distintos. Os saberes disciplinares (por exemplo, matemática, história, literatura, 

etc.) são transmitidos nos cursos e departamentos universitários independentemente 

das faculdades de educação e dos cursos de formação de professores (2008, p. 38). 

 

Os professores no decorrer de suas carreiras profissionais, também devem apropriar-se 

de saberes. Estes saberes, Tardif chama de saberes curriculares e correspondem 

 

aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar 

categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como 

modelos da cultura erudita. Apresentam-se concretamente sob a forma de programas 

escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem aprender a 

aplicar (2008, p. 38). 

 

Por fim, no exercício de sua prática profissional, os professores desenvolvem “saberes 

específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses 

saberes brotam da experiência e são por ela validados” (TARDIF, 2008, p. 38). Segundo 

Tardif, esses saberes são incorporados “à experiência individual e coletiva sob a forma de 

habitus
16

 e de habilidades em saber-fazer e de saber-ser” (p. 38). Esses saberes Tardif chama 

de saberem experienciais ou práticos que, segundo ele, ocupa um papel central na 

articulação dos demais saberes. Os saberes experienciais 

 
                                                        
16 Bourdieu define  habitus como o conjunto de “esquemas de percepção, apreciação e ação, resultante da 

interiorização da ordem social pelos indivíduos” (BOURDIEU e WACQUANT, 1992, p. 126-127). Com base na 

definição de Bourdieu, Tardif (2008) chama de habitus certas disposições adquiridas pelos professores na e pela 

prática real, que segundo o autor, lhes “permitirão justamente enfrentar os condicionantes e imponderáveis da 

profissão. Os habitus podem transformar-se num estilo de ensino, em „macetes‟ da profissão e até mesmo em 

traços da „personalidade profissional‟: eles se manifestam, então, através de um saber-ser e de um saber-fazer 

pessoais e profissionais validados pelo trabalho cotidiano” (p. 49). 



    67 

 

 

 

são o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática 

da profissão e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos. 

Estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes 

práticos (e não da prática: eles não se superpõem à prática para melhor conhecê-la, 

mas se integram a ela e dela são partes constituintes enquanto prática docente) e 

formam um conjunto de representações a partir das quais os professores interpretam, 

compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas 

dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação (2008, p. 48 

- 49). 

 

 No campo dos saberes docentes, Tardif (2008) trata os professores como ocupantes de 

uma posição considerada estratégica, porém “socialmente desvalorizada, entre os diferentes 

grupos que atuam” (p. 40). Como afirma Tardif, “os saberes da formação profissional, os 

saberes curriculares e os saberes disciplinares dos professores parecem ser mais ou menos de 

segunda mão” (p. 40). Na discussão que se faz desses saberes, o autor explica que esses 

saberes são incorporados à prática docente, porém estes não são produzidos e legit imados por 

esta prática. Assim, 

a relação que os professores mantém com os saberes é a de “transmissores”, de 
“portadores” ou de “objetos” de saber, mas não de produtores de um saber ou de 

saberes que poderiam impor como instância de legitimação social de sua função e 

como espaço de verdade de sua prática. Noutras palavras, a função docente se define 

em relação aos saberes, mas parece incapaz de definir um saber produzido ou 

controlado pelos que a exercem (2008, p. 40). 

 

Os saberes disciplinares e os saberes curriculares que os professores possuem e transmitem 

não são os saberes deles. De fato, 

 

o corpo docente não é responsável pela definição e nem pela seleção dos saberes que 

a escola e a universidade transmitem. Ele não controla diretamente, e nem mesmo 

indiretamente, o processo de definição e de seleção dos saberes sociais que são 

transformados em saberes sociais que são transformados em saberes escolares 

(disciplinares e curriculares) através das categorias, programas, matérias e 

disciplinas que a instituição escolar gera e impõem como modelo da cultura erudita 
(TARDIF, 2008, p. 40). 

 

Nesse sentido, Tardif explica que os saberes disciplinares e curriculares que os professores 

transmitem situam-se em numa posição de exterioridade em relação à prática docente. Nessa 

perspectiva, o autor discute que os professores poderiam ser comparados a “técnicos e 

executores destinados à tarefa de transmissão de saberes” (2008, p. 41). Esses saberes 

aparecem 

como produtos que já se encontram consideravelmente determinados em sua forma e 

conteúdo, produtos oriundos da tradição cultural e dos grupos produtores de saberes 

sociais e incorporados à prática docente através das disciplinas, programas escolares, 

matérias e conteúdos a serem transmitidos (TARDIF, 2008, p. 40-41). 
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Além da relação de exterioridade entre os professores do Ensino Básico e os saberes 

curriculares e disciplinares, Tardif também diz que a relação que os professores estabelecem  

com os saberes relativos à formação profissional dos professores é manifestada com uma 

relação de exterioridade, uma vez que os saberes relativos à formação profissional dos 

professores (ciências da educação e ideologias pedagógicas) dependem “da universidade e de 

seu corpo de agentes de decisão e de execução” (2008, p. 41). 

 

Além de não controlarem nem a definição nem a seleção dos saberes curriculares e 

disciplinares, os professores não controlam nem a definição nem a seleção dos 

saberes pedagógicos transmitidos pelas instituições de formação (universidades e 

escolas normais). [...] as universidades e os formadores universitários assumem as 

tarefas de produção e de legitimação dos saberes científicos e pedagógicos, ao passo 

que aos professores compete apropriar-se desses saberes, no decorrer de sua 

formação, como normas e elementos de sua competência profissional, competência 
essa sancionada pela universidade e pelo Estado (TARDIF, 2008, p. 41). 

  

Na impossibilidade de controlar os saberes disciplinares, curriculares e da formação 

profissional, o corpo docente “produz ou tenta produzir saberes através dos quais ele 

compreende e domina sua prática” (TARDIF, 2008, p. 48). Segundo Tardif, esses saberes 

permitem aos professores distanciar-se dos saberes adquiridos fora dessa prática. Diante dessa 

situação, 

 

os saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo a partir 

do qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os 

saberes em relações de interioridade com sua própria prática. Neste sentido, os 

saberes experiências não são como os demais; são, ao contrário, formados de todos 

os demais, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas construídas na 

prática e na experiência (2008, p. 54). 

 

Utilizando-se dos resultados de suas pesquisas, Tardif coloca que o que caracteriza os saberes 

práticos ou experienciais, é o fato de se originarem da prática cotidiana da profissão e serem 

por ela validado. Suas pesquisas indicam que, 

 

para os professores, os saberes adquiridos através da experiência profissional 

constituem fundamentos de sua competência. É a partir deles que os professores 

julgam sua formação anterior ou sua formação ao longo da carreira. É igualmente a 

partir deles que julgam a pertinência ou o realismo das reformas introduzidas nos 
programas ou nos métodos. Enfim, é ainda a partir dos saberes experienciais que os 

professores concebem os modelos de excelência profissional dentro de sua profissão 

(2008, p. 48). 

 

Como já discutimos, no artigo Esboço de uma problemática do saber docente, Tardif, 

Lessard e Lahaye (1991), apresentam uma classificação para os saberes dos professores. Em 
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outro ensaio Saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no magistério publicado na obra 

Saberes docentes e formação profissional, Tardif propõem outro modelo tipológico para 

identificar e classificar os saberes dos professores. Na discussão que se faz sobre esse modelo, 

o autor diz que este  

 

tenta dar conta do pluralismo do saber profissional, relacionando-o com os lugares 

nos quais os próprios professores atuam, com as organizações que os formam e/ou 
nas quais trabalham, com seus instrumentos de trabalho e, enfim, com sua 

experiência de trabalho. Também coloca em evidência as fontes de aquisição desse 

saber e seus modos de integração no trabalho docente (2008, p. 63).  

 

Nesse modelo tipológico, o autor classifica os saberes dos professores em cinco categorias, a 

saber: saberes pessoais dos professores; saberes provenientes da formação escolar 

anterior; saberes provenientes da formação profissional para o magistério; saberes 

provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho e por último, os saberes 

provenientes de sua própria experiência de profissão, na sala de aula e na escola.  Estão 

apresentados no quadro abaixo, os saberes  propostos por Tardif que apresenta esse novo 

modelo tipológico de classificação. 

 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de 

vida, a educação no sentido 

lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e 

secundária, os estudos pós-

secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais nas 

instituições de formação de 

professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das 

“ferramentas” dos 

professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de sua 

experiência na profissão, na 

sala de aula e na escola 

A prática do ofício na escola 

e na sala de aula, a 

experiência dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização profissional 

Quadro 1: Os saberes dos professores segundo Maurice Tardif (2008, p. 63) 
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No ensaio em questão, a ideia base defendida por Tardif  é que esses “saberes” 

 

não são inatos, mas produzidos pela socialização, isto é, através do processo de 

imersão dos indivíduos nos diversos mundos socializados (famílias, grupos, amigos, 

escolas, etc.), nos quais eles constroem, em interação com os outros, sua 

identidade pessoal e social (2008, p. 71, grifo nosso). 

 

O autor reitera que esses saberes 

 

não poderiam desempenhar seu papel predominante sem um elemento integrador, o 

conhecimento do eu profissional nesse ofício de relações humanas [...]. A tomada 

de consciência dos diferentes elementos que fundamentam a profissão e a integração 

na situação de trabalho levam à construção gradual de uma identidade 

profissional (2008, p. 86, grifos nosso). 

 

De acordo com Tardif, é impossível compreender a questão da identidade dos professores sem 

inseri-la na história dos próprios professores, de suas ações, projetos e desenvolvimento 

profissional. Tardif apresenta que: 

 

a socialização e a carreira dos professores não são somente o desenrolar de uma 

série de acontecimentos objetivos. Ao contrário, sua trajetória social e profissional 

ocasiona-lhes custos existenciais (formação profissional, inserção na profissão, 

choque com a realidade, aprendizagem na prática, descoberta de seus limites, 

negociação com os outros etc.) e é graças aos seus recursos pessoais que podem 

encarar esses custos e assumi-los. Ora, é claro que esse processo modela a 

identidade pessoal e profissional deles, e é vivendo-o por dentro, por assim 

dizer, que podem tornar-se professores e considerar-se como tais aos seus 

próprios olhos (2000, p. 238, grifo nosso). 

 

Segundo coloca Tardif, a experiência do trabalho docente exige uma socialização na profissão 

e uma vivência profissional 

 

através das quais a identidade profissional vai sendo pouco a pouco construída e 

experimentada e onde entram em jogo elementos emocionais, relacionais e 

simbólicos que permitem que o indivíduo se considere e viva como um professor e 

assuma, assim, subjetivamente e objetivamente, o fato de fazer carreira no 

magistério (2000, p. 239, grifo nosso). 

 

Para Tardif, o saber docente, também chamado pelo autor de “saber profissional”, tem 

repercussões diretas na identidade profissional. Segundo ele, o que está em jogo com essa 

questão do saber profissional “é a identidade profissional tanto dos professores quanto dos 

formadores universitários” (2008, p. 301).  

Durante a constituição de sua identidade, o professor vai adquirindo e desenvolvendo 

uma série de “macetes” que envolve a prática da docência, assim como também vai sendo 
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desenvolvida uma determinada “personalidade profissional”, que consequentemente, 

caracteriza a existência da adoção de uma identidade profissional. Essa identidade docente é 

marcada pela existência e necessidade de um saber-ser e um saber-fazer, desenvolvidos, como 

já discutimos, tanto no contexto de uma história de vida, nas circunstâncias de uma trajetória 

escolar anterior, no âmbito do processo de formação inicial e, por fim, no decorrer de uma 

trajetória profissional ao longo da carreira docente. Na discussão travada aqui, o saber-ser e o 

saber-fazer necessários para a consolidação da identidade docente, envolve a aquisição e a 

articulação de uma multiplicidade de saberes profissionais, oriundos de diversas fontes 

sociais. Desse modo, consideramos a constituição das identidades docentes, um processo 

relacional instituído por vários processos de socialização, tanto no campo pessoal como 

também no profissional. Essas diversas socializações configura a identificação profissional 

como um processo mutável e dinâmico, acarretando conforme visto no Capítulo 1, a 

existência de identidades não fixas, múltiplas e cambiáveis. 

 

2.3 Os caminhos já trilhados na busca pela compreensão do processo de constituição das 

identidades profissionais docentes em disciplinas específicas 

 

A compreensão do processo de constituição das identidades profissionais docentes tem 

sido uma questão recorrente, principalmente nas pesquisas sobre formação de professores. 

Nos últimos anos, vários pesquisadores têm se dedicado ao desenvolvimento e 

aprofundamento de pesquisas que visam estudar e compreender o processo de constituição 

das identidades profissionais de professores das mais variadas áreas do conhecimento. Dentre 

essas pesquisas, destacamos pesquisas destinadas ao estudo das identidades profissionais de 

professores que atuam no Ensino Superior (XIMENES, 2006; RAMOS, 2009; DOTTA, 

2010), nas séries iniciais do Ensino Fundamental (OLIVEIRA, 2005; MARINHO, 2008) e na 

Educação Infantil (MICARELLO, 2006; SILVEIRA, 2007). Dentre outras pesquisas voltadas 

para essa problemática, destacamos como foco central, as identidades profissionais dos 

professores de Geografia (WANNER, 2005; MENDES, 2007), dos professores de 

Matemática (SOUSA, 2009; MELO 2007); dos professores de Língua Portuguesa (PERES, 

2007; SILVA, 2007);  dos professores de Física (CASTRO, 2009; MELO, 2007); e dos 

professores de Química (RIBEIRO, 2007; VOGEL, 2008; PENA, 2010; OLIVEIRA, 2008; 

CORRADI, 2005; ROSA et. al., 2008; ROSA, 2010). Há também pesquisas que são 

direcionadas para a compreensão da constituição identitária de licenciandos em processos de 

formação, como por exemplo, licenciandos em biologia (SANTOS, 2009; MELLO, 2007; 
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BRANDO e CALDEIRA, 2009) e alunos do curso de pedagogia (LASSALA, 2009). Enfim, 

há um número significativo de pesquisas que vinculam a questão das identidades profissionais 

na temática da formação de professores. Nesta seção, nos dedicaremos ao tratamento dado, na 

literatura, aos estudos que buscam compreender as identidades profissionais docentes, dando 

uma especial ênfase nas pesquisas realizadas na área das Ciências Naturais, devido a própria 

natureza desta dissertação, que é direcionada para a formação e a constituição identitária dos 

professores de Química. Também daremos destaque a algumas pesquisas que apresentam e 

discutem a importância dos cursos de formação inicial para as configurações identitárias. 

Nuñez e Ramalho (2005) direcionam o foco de sua pesquisa aos espaços que 

contribuem para a configuração das identidades. Os autores enfatizam a formação inicial e a 

escola, sendo esta última considerada como locus da formação continuada e do 

desenvolvimento profissional. 

 

A construção da identidade do professor se dá em espaços sociais, nos quais são 
estabelecidas múltiplas relações entre as pessoas; consequentemente, a 

construção de identidades é um processo de socialização. A socialização de 

saberes, valores, atitudes, normas, necessidades e expectativas, entre outros, são  

elementos  desse  processo  de  socialização,  necessários  à  construção  das 

identidades profissionais. Nesse sentido, a formação inicial e continuada, a escola 

como instituição de exercício da atividade profissional, as organizações 

profissionais, as interações com a comunidade e outros grupos profissionais são 

imprescindíveis na internalização das atitudes de pesquisa como elemento de sua 

profissionalidade e, consequentemente, na formação de uma nova identidade. É 

nesses espaços e tempos que se dá a socialização significativa para a identidade 

(NUÑEZ e RAMALHO, 2005, p. 99, grifos nossos). 

 

Os professores, na pesquisa de Nuñez e Ramalho, são considerados os principais atores na 

construção de suas identidades profissionais e, ampliando essa reflexão, os autores chamam a 

atenção para o fato de que aos professores não lhes podem ser dadas “identidades prontas” 

para que eles atuem. 

 

As identidades profissionais surgem e se modificam durante a formação inicial 

na qual enfrentam realidades diversas tanto nos contextos da atividade 

profissional quanto nos sociais mais amplos, em face de novas necessidades 

sentidas pelos professores. Isso exige novas configurações pessoais, intergrupais e 

individuais, no sentido de assumir matrizes que caracterizam novos estágios de 

profissionalização e de identidades (NUÑEZ e RAMALHO, 2005, p. 100, grifo 
nosso). 

 

Atribuindo um papel fundamental aos cursos de formação inicial para a constituição 

das identidades profissionais docentes, Dias (2011, p. 52) alerta para algumas exigências que 

são interpostas para a formação de professores. Essas exigências apontam para o 
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encaminhamento de algumas ações que devem auxiliar os licenciandos no que se diz respeito: 

(a) a postura de aprendiz; (b) ao sólido conhecimento científico, didático e pedagógico; (c) a 

formação crítica; (d) ao compromisso social e profissional; (e) a uma política global de 

formação de professores e, por último; (f) a  valorização do magistério. Dias também 

evidencia que é importante reforçar a tese de “que  a  formação de professores precisa ser 

reconhecida como processo dialético e neste, formação e construção da identidade 

profissional do professor são de igual e fundamental importância” (2011, p. 52, grifos 

nossos). 

O trabalho de Brando e Caldeira (2009) problematiza a formação inicial  de 

professores de Ciências Naturais. As autoras dão uma atenção especial à formação inicial de 

professores de Ciências Biológicas, buscando compreender quais as identidades que os 

licenciandos construíram como parte do imaginário que compõem o ethos. Essa compreensão 

foi possível por meio da análise  das concepções profissionais que foram engendradas pelos 

alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas no decorrer de sua formação inicial, 

em uma universidade pública do estado de São Paulo. As autoras reiteram na pesquisa, que 

apesar de ser um curso de formação de professores, o curso reforça a construção da imagem 

do cientista-pesquisador na área biológica. Assim se pronunciam as pesquisadoras com 

relação aos cursos de licenciatura em Ciências Naturais: 

 

Sabemos que os cursos de licenciatura em Ciências Naturais (Biologia, Física e 

Química), estruturados com possibilidades de formação concomitante com a 

pesquisa em áreas específicas de atuação do biólogo, físico e químico, propiciam 

muitas vezes ao aluno identificar-se mais como pesquisador nessas áreas do que 

como professor ou pesquisador em ensino, apesar da opção no vestibular por um 

curso de formação de professor (BRANDO e CALDEIRA, 2009, p. 156, grifo 
nosso). 

 

Assim, a própria estruturação dos cursos de licenciatura em Ciências Naturais, dão margens 

para a constituição de no mínimo duas identidades: a identidade do professor e a identidade de 

pesquisador nas áreas específicas de Ciências. Durante o processo de formação inicial, os 

alunos vão se constituindo em conjunto de experiências específicas, em função de suas 

vivências, com maior ou menor intensidade, desenvolvidas em espaços como: laboratórios, 

nas salas de aula, na biblioteca, nos encontros casuais, congressos e encontros, nas discussões 

com os colegas, entre outros (BRANDO e CALDEIRA, 2009). Segundo as autoras, essas 

vivências permitem que os alunos construam imagens da profissão de pesquisador de 

laboratório e, outra de professor. Por intermédios dos resultados da pesquisa, Brando e 

Caldeira fazem algumas considerações sobre o curso de licenciatura em Ciências Biológicas 
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em questão. As considerações apresentadas não diferem muito da situação atual dos cursos de 

licenciatura em Química, conforme discutido na seção anterior. De acordo com Brando e 

Caldeira, o curso não favorece a constituição das identidades profissionais docentes, devido a 

vários fatores. Esses fatores estão listados no Quadro 2. 

 

Fatores que desfavorecem a constituição das identidades profissionais docentes 

a) introdução precocemente dos alunos em atividades laboratoriais sem que os mesmos, 

muitas vezes, tenham optado por elas. 

b) a estrutura curricular não articula áreas específicas com pedagógicas e o exercício de 

transposição didática fica restrito a uma das áreas somente; além disso, as disciplinas 

pedagógicas são oferecidas no final do curso quando muitos alunos já estão 

comprometidos com projetos de pesquisas nas áreas de conhecimentos específicos. 

c) alguns professores da área de conhecimentos específicos acabam por reforçar a ideia 

de cientista especialista na medida em que valorizam somente a construção de 

conceitos, e não o valor social de compartilhar os mesmos com outros níveis de 

educação formal e com a sociedade como um todo. 

Quadro 2: Fatores que desfavorecem a constituição das identidades profissionais docentes (BRANDO e 

CALDEIRA, 2009, p. 170) 

 

 No estudo intitulado Formação de Professores de Química na Perspectiva da Cultura: 

Reflexões sobre a noção de identidade profissional, Rosa et. al. (2008) inspirados nas 

contribuições do culturalista Stuart Hall, (contribuições que já foram discutidas por nós no 

Capítulo 1), problematizam a existência de um jogo contraditório na produção de identidades 

profissionais dentro do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). O estudo coloca em pauta as constituições das identidades profissionais do 

químico em concomitância com a formação das identidades profissionais docentes. O 

currículo prescrito da Instituição em questão traz a possibilidade da formação de três 

identidades profissionais: o bacharel, o licenciado em Química e o bacharel em Química com 

atribuições tecnológicas. As autoras buscaram descobrir pistas que levassem à constituição 

dessas diferentes identidades, através de entrevistas realizadas com alunos recém-formados e 

professores formadores da Instituição. Foi solicitado que cada um narrasse suas vivências 

dentro do Instituto e, sobretudo em relação aos alunos, em quais circunstâncias se deram as 

escolhas profissionais, diante das três opções possíveis. Na discussão que se faz dessas três 

identidades, Rosa et al. ainda inspirados nas obras de Hall, assim se pronunciam: 

 

Essas identidades não são únicas, nem essenciais, nem passíveis de serem fixadas 

por um discurso hegemônico e estabilizador. Tais identidades são cambiantes, 

mutáveis e desdobram-se à medida que os discursos vão se configurando dentro e 
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fora da instituição [...] cuja função social principal é legitimada 

preferencialmente no discursos feito em prol da pesquisa e da formação do 

pesquisador (ROSA et al., 2008, p. 156, grifo nosso). 

 

Ampliando a reflexão sobre esse jogo contraditório de identidades, concordamos com Rosa et. 

al. quando estas apresentam que esse jogo identitário 

 

acontece no interior de uma cultura institucional. Entendendo a cultura como 

inerente às relações sociais e como constitutivas das mesmas, é possível visualizar 

movimentos que vão sendo produzidos no interior dela e que vão sinalizando as 

relações de poder existentes entre as diferentes identidades profissionais em 

formação (ROSA et al., 2008, p. 156, grifos nossos). 

 

Numa posição que consideramos coerente, Rosa et al. evidenciam que: 

 

diferentes interpelações são operadas nos cursos de formação, marcando diferentes 

formas de ser/estar em relação às identidades profissionais. Ser professor de 

Química é algo permeado por ser químico industrial ou ainda 

bacharel/pesquisador. São identidades que se cruzam, se tangenciam, mesmo 

que se contradigam, fazendo composições (ROSA et al., 2008, p. 157, grifo 

nosso). 

 

Assim como Rosa et al. (2008), entendemos as identidades profissionais docentes como um 

processo discursivo em que os professores são interpelados a assumir determinadas posições.  

 

[...] o professor, traz consigo experiências em diferentes campos sociais – a família, 

as instituições escolares, o campo profissional e outros –, podemos afirmar que sua 

identidade profissional docente estará permeada pelos discursos constituidores 

de cada um desses campos de disputa (ROSA et al., 2008, p. 146, grifo nosso). 

 

Rosa et al. (2008) problematizam e questionam que “tipo” de professor os currículos de 

formação de professores de Química querem produzir. 

 

Currículos oficiais de formação de professores “imaginam”, “desejam” um tipo de 

professor. No que está sendo proposto para os futuros professores, nos documentos 

curriculares, há um endereçamento. A pergunta que nos fica é: quem este 

currículo pensa que o professor é ou venha a se tornar? Que modos de 

endereçamento têm sido frutíferos num cenário de multiculturalidade? (p. 154, 

grifos nossos). 

 

Para responder a questão apresentada na citação anterior, com base em experiências 

proporcionadas por várias pesquisas, Rosa et al. (2008) perceberam que os professores 

durante a formação inicial 
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podem ser “várias coisas” (educador, professor de Química, químico) 

carregando consigo múltiplas e fragmentadas identidades. Tais identidades não 

são apagadas ou subsumidas no processo de formação docente. Ao contrário, entram 

em processos de negociação e de disputa na tessitura da identidade docente, em 

histórias ricas e, ao mesmo tempo conflituosas e prenhes de experiência. Em outras 

palavras, é preciso considerar os locais de onde esses licenciandos são provenientes, 

pois isso implicará uma diversidade de produção de significados, discursos e 

práticas permeando o contexto das licenciaturas ( p. 154, grifo nosso). 

 

O professor e pesquisador Júlio Emílio Diniz Pereira, também questiona as identidades 

profissionais configurada nos cursos de licenciatura. 

 

Em relação à condição de (ser) docente, observa-se que a procura por cursos de 

licenciatura, apesar de aumentar nos últimos anos – em função de múltiplos fatores 
continua relativamente pequena. Além disso, entre aqueles que “escolhem” um 

curso de licenciatura, exclusivamente de licenciatura, a identidade profissional 

que se constrói nesse curso não é, necessariamente, a de professor. O que 

demonstra que a questão da construção da identidade docente é uma temática 

complexa e necessária em termos de pesquisas acadêmicas (PEREIRA, 2007, p. 

90, grifos nossos). 

 

O autor também destaca a necessidade de pesquisas sobre os egressos dos cursos de 

licenciatura, principalmente, dos egressos dos cursos de licenciatura das melhores 

universidades do país. A propósito, assim se pronuncia: 

 

temos necessidade de saber se o destino desses profissionais é realmente a escola e a 

sala de aula. Uma vez confirmado que o destino desses profissionais é realmente a 

escola, temos necessidade de saber que escola é essa. É uma escola de elite? É uma 

escola que atende prioritariamente as classes populares? Finalmente, temos 

necessidade de saber entre aqueles cujo destino profissional é realmente a escola que 

atende as classes populares, por quanto tempo ali permanecem enquanto docentes e 

por que (PEREIRA, 2007, p. 90). 

 

Demonstrando também a importância de outros campos sociais, além da formação 

inicial, para a constituição das identidades profissionais docentes, destacamos a pesquisa 

realizada por Ana Luiza de Quadros et al. (2005). Quadros et al. buscaram estabelecer uma 

relação entre os professores que os licenciandos em Química da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) tiveram em sua trajetória escolar anterior à graduação e a constituição 

de suas identidades como docentes. Em seu trabalho, Quadros et al. enfatizaram a importância 

de outros campos sociais, além da graduação, para a configuração identitária. A ênfase nessa 

pesquisa recai sobre o papel que os professores que participaram da trajetória escolar dos 

licenciandos, têm sobre suas identidades docentes em constituição. 
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Mesmo que os cursos de licenciatura enfatizem teorias mais modernas de ensino e 

aprendizagem, os professores acabam assumindo a posição de seus antigos 

professores. [...] a formação do professor não se dá exclusivamente na licenciatura, 

mas durante toda a sua  vida escolar e após  a  sua  formação,  na  própria  prática  

docente.  As  concepções  sobre ensino e aprendizagem,  sobre  o papel da escola, do 

professor e do aluno, entre outras, podem ser questionadas através da retomada da 

história de vida de cada um dos professores (QUADROS et al., 2005, p. 1). 

 

Com base nos resultados obtidos, Quadros et al. (2005) apresentam que a formação do 

professor 

 
não  se dá  apenas  durante  o  curso  de  licenciatura.  As características  lembradas  

pelos  entrevistados  que já  atuam como professor são um pouco diferentes daquelas 

citadas por aqueles que nunca atuaram como docente. Isso evidencia não só que a 

formação do professor se dá também com sua prática diária em sala de aula, mas que 

a memória de seus antigos professores também exerce forte influência. E, 

principalmente, que esta influência é mais facilmente percebida durante sua prática 
de sala de aula (p. 6). 

 

Mais adiante, Quadros et al. fazem a seguinte colocação com relação aos cursos de 

licenciatura e a concepção de professor formada durante a vida escolar. 

 

O  fato  de  que,  mesmo  estudando  teorias  de aprendizagem,  o  egresso  da  

licenciatura  pode assumir,  muitas  vezes,  uma  postura  de  transmissão  de  

conceitos  [...], por que ele tem uma concepção de professor já formada durante toda 

a sua vida escolar e, uma vez que, na sua escolarização, esteve presente a 

transmissão/recepção, a imagem de professor como transmissor de conhecimento 

está presente de forma muito significativa. Sabendo que há um "modelo" de 

professor já posto, uma das possibilidades de “perturbar”  esse  modelo  seria  

trabalhar  a  memória  de  cada  um,  para  que,  através  de  um  processo  de  auto  

formação,  o indivíduo  identifique  as  concepções  que  tem  sobre  professor,  

ensino,  aprendizagem,  escola,  etc.  e  como  elas  foram construídas (QUADROS, 
et. al., 2005, p. 7). 

 

Assim como apresenta Quadros et al., pensamos que dentro das licenciaturas devam haver 

espaços para discussões e reflexões, de modo que essas  concepções  devam  ser  percebidas  e  

questionadas. Assim, esperamos  que os licenciandos em plena formação percebam que, 

dentro de uma nova realidade, um novo modelo de professor se faz necessário. 

 As identidades de professores iniciantes de matemática foi o foco central dos estudos 

de Gama e Fiorentini (2008). Esses pesquisadores ao observarem a prática desses professores 

em diferentes contextos, como em sala de aula e a participação destes em um grupo de 

estudos de reflexão e investigação sistemática sobre a prática docente, encontraram 

professores 

 
em processo de constituição de identidades que  vivem  e  expressam  situações  

de  conflito  entre seus valores pessoais e aqueles presentes na comunidade escolar; 
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entre os valores e saberes construídos durante a formação inicial e aqueles 

mobilizados na prática escolar; entre os valores e ideários do grupo de estudo do 

qual participa e aqueles praticados na escola onde atua (GAMA e FIORENTINI, 

2008, p. 33, grifo nosso). 

 

 Com especial atenção ao início da carreira, Pena (2010) em sua pesquisa de mestrado 

analisou as vivências de três professoras de Químicas, em início de carreira, com menos de 

quatro anos de profissão. Essas professoras lecionam ou lecionaram no Ensino Médio em 

escolas da rede estadual de ensino da cidade de Uberlândia/MG. A pesquisadora se ateve a 

estudar os saberes e os conflitos que emergem dessas vivências. As reflexões trazidas por sua 

pesquisa fornecem aportes para compreendermos, como as professoras vivenciam o início de 

carreira e a permanência na docência, bem como o perfil e as identidades profissionais que se 

delineiam nesse período. Utilizando-se de vários autores, Pena (2010) chama a atenção para a 

importância dos cursos de formação de professores, que segundo ela, não pode ficar 

indiferente ou ignorar os problemas que seus licenciandos encontram nos primeiros anos de 

profissão. Assim como nós apresentamos no Capítulo 1, Pena também alerta que o período de 

formação inicial é o principal momento-chave da socialização e da configuração profissional. 

A propósito, a autora assim se pronuncia sobre a formação inicial: 

 

a formação inicial possui importância ímpar na formação de professores, mas a 

maneira como as docentes se iniciaram na carreira evidencia alguns aspectos a que 
as instituições deveriam se ater. [...] Dificuldades de adaptação no início da carreira  

decorrem das diferenças que as professoras encontram entre o modo como elas 

viveram e o modo como a realidade se apresenta nos primeiros momentos da 

carreira (PENA, 2010, p. 101-102). 

 

Dentre essas dificuldades, Pena cita “as diferenças entre as escolas em que estudaram e as 

escolas em que começam a trabalhar; entre o modo como os alunos eram e como eles são 

hoje; entre os objetivos de educação e do ensino de Química” (2010, p. 102). E também 

chama a atenção para o abandono dos saberes adquiridos na formação inicial. 

 

Professores e professoras, ao se iniciarem na docência, podem abandonar os 

conhecimentos acadêmicos. Primeiro, porque não foram incorporados, são 
considerados apenas como discursos; e, em segundo, porque esses conhecimentos 

não dialogam com a realidade, sendo necessária a adoção da perspectiva da 

sobrevivência pelo professor iniciante, ou seja, usa-se aquilo que funciona na prática 

[...]. Dessa forma, se torna necessária uma reflexão sobre a eficiência da 

formação acadêmica, especialmente, sobre a influência que ela possui sobre a 

constituição da identidade profissional do professor (PENA, 2010, p. 102, grifos 

nossos). 
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No que se diz respeito ao processo de socialização dessas professoras iniciantes com a escola, 

a autora mostra que 

 

a relação com os pares e com a direção mostrou-se um dos fatores que exercem forte 

influência sobre o professor principiante e sua permanência no magistério. A 

influência dos pares e da direção pode colaborar na construção de modelos didático-

pedagógico ou mesmo como interferentes no uso de práticas educacionais. As regras 

impostas pela administração escolar muitas vezes não facilitam a implementação de 

um currículo dialogado e de métodos pedagógicos aprendidos pelos professores em 

sua formação inicial (PENA, 2010, p. 102-103). 

 

A análise das vivências dessas professoras iniciantes direcionou a atenção para a estreita 

relação entre saberes e conflitos. 

 

Os conflitos do início da carreira foram intensificados pela fragilidade em relação 

aos saberes necessários à docência. Isso conduziu a prática das professoras, muitas 

vezes, a tentativas e erros. Tal processo evidenciou a falta de reflexão sobre a prática 

docente apresentada pelas professoras em início de carreira, que atribuem aos alunos 

a responsabilidade pela dificuldade de aprendizagem e não percebem deficiências 

em suas formas de ensinar (PENA, 2010, p.103 ). 

 

A partir da pesquisa realizada por Pena, concordamos com a autora quando esta destaca que é 

preciso que haja uma maior preocupação com os professores em início de carreira, uma vez 

que este período é considerado importante e significativo para a constituição das identidades 

para a permanência destes na carreira docente. 

Melo (2007) desenvolveu em sua pesquisa de doutorado um estudo que teve o objetivo 

de compreender o desenvolvimento da formação de professores na Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). A pesquisadora analisou três cursos da área de ciências exatas: Física, 

Matemática e Química. Sua análise baseou-se nos saberes docentes que são veiculados por 

estes cursos de formação e nas práticas formativas e nos traços de identidades profissionais 

que neles são desenvolvidos. Uma das questões dessa pesquisa foi compreender quais são as 

principais dificuldades enfrentadas pelos licenciandos no decorrer da formação inicial. Melo 

(2007, p. 198  ) enumera alguns aspectos que foram comuns nos três cursos estudados e que 

vão contra a constituição identitária. Esses aspectos estão representados no Quadro 3. 

 

 

 

 

 



    80 

 

 

 

Principais dificuldades dos licenciandos em Química, Física e Matemática durante a 

graduação 

a) a insegurança sentida pelos alunos ao assumirem a docência no período de estágio, 

principalmente com relação ao domínio dos saberes pedagógicos. 

b) práticas formativas que pouco contribuem para o investimento na profissão. 

c) a distância entre os conteúdos acadêmicos e os conteúdos escolares, o que  dificulta   

o desenvolvimento da identidade profissional (dificuldade de realizar a didatização). 

d) dicotomia entre teoria e prática, sendo que a consequência mais visível desse quadro é 

o índice expressivo de reprovações, o qual  culmina na desistência do curso. 

Quadro 3: Principais dificuldades dos licenciandos durante a graduação (MELO, 2007, p. 198) 

 

Diante dessas dificuldades apresentadas, a autora evidencia que os cursos de formação de 

professores devem ter como base os elementos constitutivos da elaboração do conhecimento 

profissional. Estes elementos estão apresentados no quadro abaixo. 

 

Elementos constitutivos do conhecimento profissional 

a) vinculação da formação acadêmica com a prática profissional, no sentido de 

reorganizar os currículos de formação, de modo que a realidade escolar possa ser o 

ponto de partida para reflexões mais aprofundadas a respeito dos desafios   do   

exercício   da   docência. 

b) práticas   formativas   que   possibilitem   a   valorização permanente   dos   saberes   

da   docência,   para   além   das   aulas   expositivas,   baseadas   numa perspectiva   

tradicional   de   educação,   proporcionando   aos   estudantes   vivenciar   diferentes 

práticas   que   viabilizem   uma   maior   compreensão   do   fenômeno   educativo   e   

toda   a   sua complexidade. 

c) conhecimento   didático-pedagógico   dos   conteúdos   a   serem   ensinados, 

referentes à transposição didática, a partir de metodologias que favoreçam a 

compreensão dos objetos de ensino e o trabalho de transformação destes objetos de 

saber em objetos a serem ensinados   em   sala   de   aula. 

d) realização   de   práticas   investigativas   que   possibilitem   a articulação   entre   

teoria   e   prática,   tendo   a   pesquisa   como   eixo   balizador   do   currículo   de 

formação. 

Quadro 4: Elementos constitutivos do conhecimento profissional (MELO, 2007, p. 199). 

  

Os dados coletados por Melo junto aos professores e alunos “evidenciam a sólida 

formação da área específica nos três cursos, com ênfase no domínio dos saberes disciplinares” 

(MELO, 2007, p. 199). Diante dessa consideração, Melo discute que 

 

será preciso ter como ponto de partida, para a organização curricular, a relação 

intrínseca entre os saberes disciplinares e os saberes pedagógicos, mediados pela 

relação dialética entre teoria e prática. Além disso, [...] a Física, a Matemática e a 
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Química Escolares constituem um amálgama de saberes regulado por uma lógica 

que é específica do trabalho educativo, envolvida por uma série de condicionantes 

sociais, políticos, econômicos, os quais o futuro professor precisará compreender 

(2007, p. 200). 

 

Nesse sentido, a autora afirma que os conteúdos a serem trabalhados na escola, assim como os 

conteúdos específicos vistos durante a graduação,    

 

deverão   ter   espaço   privilegiado   no   currículo   da   licenciatura,   pois   poderão 

contribuir   para   introduzir   uma   referência   mais    direta   da   prática   escolar   

no   processo   de formação inicial do professor. Isso significa aproximar a Física, a 

Matemática e a Química Acadêmica dos conteúdos a serem desenvolvidos na escola 

básica (MELO, 2007, p. 200). 

 

O estudo aponta para a necessidade de que 

 

nos cursos de formação de professores, os conteúdos   a   serem   trabalhados   pelo   

futuro   professor   devam   ser   aprofundados   nos   seus aspectos epistemológicos 

e históricos, articulados com conteúdos mais abrangentes. Torna-se importante 

construir um conhecimento amplo a partir destes conteúdos específicos, inclusive 

relacioná-los com outras áreas e com as atividades escolares próprias das diferentes 

etapas e modalidades   da   educação   básica.     Uma   organização   curricular   

pautada   nesses   princípios privilegiará   a   elaboração   de   diferentes   saberes   

profissionais:   domínio   dos   conteúdos específicos,   das   didáticas   necessárias   

ao   processo   de   ensino   e   aprendizagem,   além   do desenvolvimento da 

identidade profissional possibilitada pelas diferentes práticas formativas 
vivenciadas durante o curso de formação inicial (MELO, 2007, p. 200, grifos 

nossos). 

 

Desse modo, Melo reafirma que a “formação dos licenciandos implica práticas formativas que 

trabalhem de forma dialética as relações existentes entre os saberes disciplinares, os saberes 

pedagógicos e   a  transposição   didática” (2007, p. 200). Concordamos com a autora quando 

esta apresenta que estas práticas formativas resultarão no desenvolvimento das identidades 

profissionais. 

 A análise desenvolvida por Melo a partir das categorias: saberes disciplinares, saberes 

pedagógicos, transposição didática, práticas formativas e identidades profissionais,  

 

revelaram que os dilemas são próximos nos três cursos estudados e apontam 

principalmente para a primazia dos   saberes   disciplinares   em   detrimento   

dos   saberes   pedagógicos,   que   são   comumente desconsiderados e 

banalizados tanto pelos alunos, quanto por alguns professores das áreas 

específicas (MELO, 2007, p. 200, grifos nossos). 
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Um dos objetivos desta pesquisa de doutorado foi compreender se os conteúdos específicos, 

do modo como são trabalhados, possibilitam a transposição didática. Com base na análise dos 

dados, Melo (2007, p. 201) constatou que os aspectos referentes à transposição didática 

 

não se constituem em objeto de ensino para a maioria dos professores, por 

acreditarem que estas questões são de responsabilidade dos professores da área da 

educação. Ou seja, os professores que ensinam os conteúdos específicos não se 

sentem responsáveis pela formação de professores: formam o físico, o 

matemático e o químico, e transferem a responsabilidade da formação docente 

aos professores das metodologias de ensino (grifo nosso). 

 

A autora discute que apesar das mazelas encontradas nos três cursos (que como já citamos se 

referem: a não preocupação dos professores formadores que ensinam conteúdos específicos 

com a parte pedagógica;  a primazia dos saberes disciplinares em detrimentos dos saberes 

pedagógicos; a sólida formação na área específica; a insegurança dos licenciandos ao 

assumirem a docência durante a realização do Estágio Supervisionado; o distanciamento entre 

os conteúdos acadêmicos e os conteúdos escolares; a existência da dicotomia teoria e prática 

etc.) há vários aspectos da formação inicial que contribuem para que ela seja 

 

o lócus privilegiado  para a elaboração de saberes, para o desenvolvimento da 

identidade profissional, de formas de atuar e da inserção na profissão. Trata-se 

de um espaço coletivo, prenhe de uma diversidade de experiências profissionais, 

permeada por relações de cumplicidade entre os alunos, em que são compartilhados 

diferentes  modos de ser e estar na profissão. É também o espaço da dúvida, da 

insegurança e incertezas que os licenciandos trazem, a partir de suas experiências 
iniciais   como   professores (MELO, 2007, p. 201). 

 

Ao considerar a formação inicial um espaço privilegiado para a construção de saberes 

docentes, um espaço de elaboração para de formas de atuar e se inserir na profissão e, 

sobretudo, um espaço de desenvolvimento das identidades profissionais docentes, Melo se 

fundamenta em alguns dados que dão sustentação à essa afirmação. Destacamos os dados 

apresentados pela pesquisadora e que apontam nesta direção: 

 

capacidade   de   reflexão   sobre   a   educação,   a docência, o processo de ensino e 

aprendizagem demonstrado pelos alunos; o modo como assumem as maneiras 

próprias de atuar, sem muito apoio nos cursos, mas a partir de uma consciência   

profissional   bastante   voltada   para   o   exercício   de   uma   docência   ética   e 

comprometida   com   a   melhoria   da   educação;   o   fato   de   as   principais   

práticas   formativas apontadas pelos licenciandos estarem relacionadas às atividades 

desenvolvidas coletivamente, num processo de interlocução entre licenciandos e 
professores; às disposições dos alunos, principalmente dos cursos de Matemática e 

Química, quanto à identificação com a profissão, apesar dos percalços e do baixo 

estatuto profissional da docência (2007, p. 202). 
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Diante dos resultados obtidos em sua pesquisa, Melo chama a atenção para a necessidade  de 

uma melhoria da formação de professores, não somente nos cursos de Física, Matemática e 

Química estudados. Destaca também a necessidade de haver uma reavaliação das políticas 

globais de formação de professores. 

 

Tanto os dilemas, quanto a contribuição  dos cursos podem ser tomados como ponto 

de partida para a elaboração  de políticas de melhoria na formação de professores, 
não só dos licenciandos, mas também na formação   continuada   dos   docentes   que   

atuam   nestes   cursos,   uma   vez   que   os   desafios apresentados   no   estudo   

guardam   estreita   relação   com   as   concepções   de   formação   dos professores 

formadores e sinalizam para que haja uma ampla reflexão a respeito da prática 

pedagógica destes docentes (MELO, 2007, p. 203-204). 

 

Corroboramos com Melo, quando esta defende que o período de formação inicial deve ser 

visto como um espaço que deve contemplar, dentre outros aspectos, a questão das   

subjetividades, a constituição das identidades e a aquisição dos diferentes saberes que 

contribuirão para o exercício do magistério. 

 

[...] a Universidade é o espaço privilegiado de formação dos profissionais da 

educação. Não uma   formação   banalizada   pelo   aligeiramento,   mas   como   

processo   intenso   de   estudos, pesquisas e experiências  formativas  que, 

certamente,  enriquecerão  a formação  inicial  dos professores (MELO, 2007, p. 

204). 

 

Acreditamos que esse processo intenso de estudo; pesquisas e experiências formativas; a 

valorização das subjetividades dos licenciandos e a aquisição dos saberes docentes; e a 

superação das mazelas já explicitadas anteriormente, características dos cursos de formação 

de professores da área de Ciências Naturais e Matemática, são questões fundamentais que 

contribuem diretamente para a constituição das identidades profissionais docentes no contexto 

do processo de formação inicial. 

 Nesta última seção do Capítulo 2, procuramos dar atenção a algumas pesquisas que 

tiveram como um dos focos principais a constituição das identidades no período da formação 

inicial. Essas pesquisas demonstraram a importância desse momento da formação 

profissional, considerado um espaço fundamental de socialização profissional que favorece a 

constituição das identidades profissionais. Alguns estudos trouxeram à discussão, aspectos 

característicos dos cursos de licenciatura da área das Ciências Naturais que podem influenciar 

o processo de construção das identidades profissionais, uma vez que, esses cursos 

proporcionam aos licenciandos a possibilidade da constituição de uma identidade profissional 

de pesquisador na área específica, seja ela física, química ou biologia. Como apresentamos 
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nos Quadros 2 e 3, diversos são os fatores que podem vir a dificultar a constituição das 

identidades profissionais. Por outro lado, destacamos no Quadro 4 elementos constitutivos do 

conhecimento profissional docente que favorecem e auxiliam os processos de identificação 

profissional e que os cursos de formação inicial devem considerar. 

 Assim, diante do que apresentamos, acreditamos que o período de formação inicial é 

fundamental, por propiciar aos licenciandos em formação a aquisição de saberes docentes 

(disciplinares e profissionais, na perspectiva defendida por Tardif); é considerado um 

momento importante de inserção na docência, por meio de várias socializações profissionais 

proporcionadas pelas relações estabelecidas com os professores formadores, com os 

professores da Educação Básica com quem os licenciandos têm contato durante a realização 

dos Estágios Supervisionados; e também, com as relações estabelecidas entre os próprios 

licenciandos na participação de projetos de ensino, grupos de estudos, seminários etc. 

 

2.4 Síntese 

 

Neste segundo capítulo direcionamos o foco para a formação inicial, ou seja, para a 

importância dessa fase da carreira profissional para a constituição das identidades 

profissionais. Na primeira seção apresentada neste capítulo, apresentamos os principais 

discursos que constituem o campo da formação inicial em Química. Direcionamos o nosso 

olhar para as questões que são conflituosas e características dos cursos de formação de 

professores de Química e que, de uma forma geral, também são recorrentes na formação de 

professores de Ciências. Discutimos os pressupostos do modelo da racionalidade técnica que, 

conforme vimos, é o atual modelo dos cursos de licenciatura em Química. Apresentamos 

também o modelo alternativo de formação de professores que é denominado de racionalidade 

prática, modelo este, cujo principal objetivo é a formação de professores práticos-reflexivos. 

Além dos pressupostos da racionalidade prática, apresentamos algumas dificuldades 

encontradas para a implantação desse modelo de formação. Consideramos também as 

questões que envolvem o conflito estabelecido entre licenciatura e bacharelado. Também 

nessa seção, houve espaço para a discussão em torno da problemática que envolve o 

despreparo pedagógico dos professores formadores e o distanciamento dos licenciandos e dos 

professores da Educação Básica da pesquisa educacional. Na segunda seção, a discussão foi 

direcionada aos saberes docentes que constituem as identidades profissionais dos professores. 

Com base nas obras de Maurice Tardif, discutimos e definimos a natureza de cada saber, 

sendo este, um saber temporal, plural e heterogêneo. Apresentamos a partir da classificação 
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tipológica de Tardif et al. os vários tipos de saberes dos professores, suas fontes sociais de 

aquisição e os modos de integração destes no trabalho docente. E por fim, na terceira e última 

seção, nos dedicamos ao tratamento dado a literatura, sobre a questão das identidades 

profissionais docentes. Destacamos e apresentamos algumas pesquisas que direcionaram o 

olhar para a constituição das identidades no contexto da formação inicial. Essas pesquisas 

vieram a reforçar a proposição da importância do período da formação inicial para a 

constituição das identidades profissionais. 

 No Capítulo 1 dessa dissertação, apresentamos o nosso objetivo de pesquisa e as 

questões que norteiam esse estudo. Agora, no Capítulo 3, estaremos apresentando o caminho 

metodológico da pesquisa, no que se diz respeito ao procedimento de coleta de dados e o 

modo como os dados obtidos serão analisados. Na busca de espaços teórico-conceituais que 

dessem contam de sustentar uma pesquisa que visa a compreensão do processo de 

constituição identitária de professores de Química, encontramos nas obras do filósofo da 

linguagem, Mikhail Bakhtin, conceitos que evidenciam a importância do “Outro” na 

constituição do sujeito, a influência do contexto social, além das “vozes” que entrelaçam os 

discursos. A apresentação da Teoria Enunciativa Bakhtiniana será apresentada 

detalhadamente no próximo capítulo. 
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“O limite não é o eu, porém o eu em correlação com 

outras pessoas, ou seja, eu e outro, eu e tu”  

 

(Mikhail Bakhtin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO: A TEORIA 

ENUNCIATIVA DE MIKHAIL BAKHTIN E O DESENHO METODOLÓGICO 

DA PESQUISA  
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CAPÍTULO 3: ENQUADRAMENTO TEÓRICO – METODOLÓGICO: A TEORIA 

ENUNCIATIVA DE MIKHAIL BAKHTIN E O DESENHO METODOLÓGICO DA 

PESQUISA  

 

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em minha 

consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (da mãe, etc.), e me 

é dado com a entonação, com o tom emotivo dos valores deles. Tomo consciência 

de mim, originalmente, através dos outros: deles recebo a palavra, a forma e o 

tom que servirão para a formação original da representação que terei de mim 

mesmo. Elementos de infantilismo na autoconsciência (“Será que mamãe gostaria 

de mim assim...”) ás vezes persistem até os nossos últimos dias (a percepção e a 

representação de si, do próprio corpo, do próprio rosto, do seu passado, num tom 

enternecido). Assim como o corpo se forma originalmente dentro do seio (do corpo) 

materno, a consciência do homem desperta envolta na consciência do outro 
(BAKHTIN, 1970-71/2000, p. 378, grifos nosso). 

 

A citação que inicia este capítulo foi retirada do texto Apontamentos 1970-1971, 

escrito por Mikhail Bakhtin e publicado na coletânea Estética da Criação Verbal. Podemos 

observar na citação, o posicionamento de Mikhail Bakhtin no que se diz respeito da 

importância do Outro na constituição identitária dos sujeitos. Bakhtin posiciona o Outro e as 

relações estabelecidas com esse Outro, no centro da nossa constituição social. É através do 

Outro que eu tomo consciência de mim e é a partir da relação estabelecida com esse Outro em 

meio social que, é possível dar o tom da representação que terei de mim mesmo. É por meio 

desse Outro, que as identidades são construídas. 

No Capítulo 1, nos detemos na definição para o conceito de “identidade”. Para isso, 

nos fundamentamos principalmente nas proposições teóricas de dois teóricos: Stuart Hall e 

Claude Dubar. De uma forma bem sucinta, iremos retomar alguns pressupostos teóricos 

discutidos no Capítulo 1, para assim, podermos compreender a relação existente entre o 

conceito de “identidade” defendido nessa dissertação e alguns conceitos da arquitetônica 

bakhtiniana. Adiantamos que o aporte teórico fornecido por Mikhail Bakhtin, focado na 

questão da enunciação, constitui o espaço teórico-analítico que sustentará a análise de nossos 

dados. O processo de coleta e análise dos dados será apresentado detalhadamente no segundo 

tópico desse capítulo. Mas, em um primeiro momento, adiantamos que o principal 

instrumento de coleta de dados, foram as entrevistas realizadas com cinco professores de 

Química do Ensino Médio, em início de carreira. A análise dos discursos dos professores se 

fundamentará na Teoria Enunciativa de Mikhail Bakhtin.  

Para Claude Dubar, o indivíduo não constrói sua identidade sozinho. Na perspectiva 

apresentada por Dubar, a identidade é resultado de sucessivas socializações e as relações 

estabelecidas com o Outro tem um papel fundamental na construção da identidade. É na 
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identificação de e pelo Outro que é possível a constituição da identidade. Segundo Dubar, não 

existe identidade sem alteridade. Retomamos a citação apresentada no Capítulo 1. 

 

Não existe identidade sem alteridade, isto é, sem relações entre o si próprio e o 

outro. Uma forma histórica importante dessa relação é a dominação de um grupo 

que impõem um modo legítimo de identificação a todos os outros [...]. Ao mesmo 

tempo em que se diversificam e se tornam complexas, as formas de dominação e de 

alteridade, correlativas das formas de identificação, entram em crise: elas são postas 

em causa pelas evoluções econômicas, mas também pelos movimentos sociais de 

todo o gênero. Estas crises põem à prova a gestão de identidade que os indivíduos 
devem fazer deles próprios e dos outros, em todos os aspectos da vida social e em 

todas as esferas da existência pessoal (DUBAR, 2006, p. 53-53, grifo nosso). 

 

A perspectiva de Dubar, não difere da perspectiva de Bakhtin que apresentamos e discutimos 

a partir da epígrafe que inicia esse capítulo. O Outro, neste processo de constituição de 

identidades, ocupa um posicionamento estratégico. Cohen (2010, p. 47) em sua tese de 

doutorado e com base nas leituras realizadas das obras bakhtinianas, destaca a importância do 

elemento alteridade na constituição da produção discursiva, pois todo o discurso se dá e se 

organiza em função do Outro, isto é, a partir da noção de Outro. Utilizando-se de Faraco 

(2001, p. 125), Cohen apresenta que na visão bakhtiniana, 

 

a alteridade é condição de identidade – os outros constituem dialogicamente o eu 

que se transforma dialogicamente num outro de novos eus. É na alteridade que o 

ser humano se define, pois o outro é imprescindível para sua concepção. Ou seja, a 

alteridade precede e é constitutiva da identidade. O fato é que há uma limitação 

intransponível no meu olhar que só o outro pode preencher (2010, p. 47, grifos da 

autora). 

 

Para Mikhail Bakhtin, “ser significa ser para o outro e, através dele, para si. O homem não 

tem um território interior soberano, está todo e sempre na fronteira; olhando para dentro de si 

ele olha o outro nos olhos ou com os olhos do outro” (1970-71/2000, p. 341). Como 

complemento, apresentamos a posição de Carlos Alberto Faraco sobre a relação estabelecida 

entre “eu” e o “outro”.  

 

O eu e o outro são, cada um, um universo de valores. O mesmo mundo, quando 

correlacionado comigo ou com o outro, recebe valorações diferentes, é determinado 

por diferentes quadros axiológicos. E essas diferenças são arquitetonicamente 

ativas, no sentido de que são constitutivas de nossos atos (inclusive de nossos 

enunciados): é na contraposição de valores que os atos concretos se realizam; é no 

plano dessa contraposição axiológica (é no plano da alteridade, portanto) que 

cada um orienta seus atos (FARACO, 2009, p. 21-22, grifos nossos). 
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A ideia apresentada por Faraco de que, as diferenças são ativas e constituem nossos 

atos/enunciados se relaciona com as ideias defendidas pelos culturalistas (citados no Capítulo 

1) de que a diferença é necessária para a constituição de uma identidade. 

 Stuart Hall também vai destacar a importância do Outro para a constituição das 

identidades. É apenas por meio da relação com o Outro, que as identidades pode ser 

constituídas. A definição de identidade defendida por Hall, Woodward e Tomaz Tadeu da 

Silva também nos possibilitam trabalhar com a Análise do Discurso na perspectiva 

bakhtiniana, uma vez que, o conceito de “identidade” proposto está diretamente relacionado 

com as práticas discursivas. As posições que assumimos perante aos discursos que nos 

interpelam constituem as nossas identidades. Segundo Woodward (2000, p. 55), os sujeitos 

são, “assim sujeitados aos discursos e devem, eles próprios, assumi-lo como indivíduos que, 

dessa forma, se posicionam a si próprios”. Hall (2000), por sua vez, sinaliza que as 

identidades são construídas dentro e não fora do discurso. 

 É nessa perspectiva de entendimento, das constituições identitárias, apresentado por 

Dubar, Silva, Hall e Woodward, que Siems (2008) defende ser possível poder estabelecer uma 

articulação com alguns conceitos da arquitetônica Bakhtiniana. A autora reitera que, 

 

para Bakhtin, um dos elementos básicos da constituição do eu é o princípio 
dialógico, que tem na linguagem seu alicerce fundamental. A arquitetônica 

bakhtiniana tem no diálogo um dos seus pilares, com uma concepção radicalmente 

social do homem, como ser que se constitui na/pela interação social (p. 55, grifo 

nosso). 

 

3.1 A Teoria Enunciativa de Mikhail Bakhtin 

 

A Teoria Enunciativa de Mikhail Bakhtin constitui o espaço teórico-analítico que, nos 

guiará na análise realizada no Capítulo 4, assim como também constitui o instrumento teórico 

no qual definimos o desenho metodológico dessa pesquisa. Mais precisamente, a ênfase de 

Bakhtin nessa teoria está na enunciação. Nessa seção, iremos apresentar os principais 

pressupostos teóricos que orientam a Teoria Enunciativa de Mikhail Bakhtin, iniciando pelo 

conceito de enunciação e enunciado. 

Para Bakhtin (1929/1988, p. 109) a enunciação é o produto do ato de fala e este, não pode 

ser considerado de maneira alguma como algo individual no sentido estrito do termo. O 

enunciado não pode ser explicado a partir das condições psicofisiológicas do sujeito falante. 

A tese afirmada por Bakhtin é de que a enunciação é de natureza social, uma vez que esta é 



    90 

 

 

 

determinada pela situação social imediata e pelo contexto social no qual o indivíduo que 

enuncia está inserido. Na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin apresenta que: 

 

Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será 

determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de 

tudo pela situação social mais imediata. Com  efeito,  a  enunciação  é  o  

produto  da  interação  de  dois indivíduos  socialmente  organizados  e,  mesmo  

que  não  haja  um interlocutor  real,  este  pode  ser  substituído  pelo  representante  

médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra dirige-se a um 

interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: variará se se tratar  de  uma  
pessoa  do  mesmo  grupo  social  ou  não,  se  esta  for inferior ou superior na 

hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos 

estreitos (pai, mãe, marido, etc.). Não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos 

linguagem comum com tal interlocutor, nem no sentido próprio nem no figurado 

(BAKHTIN,1929/1988, p. 112, grifos nossos). 

 

Com Bakhtin, podemos considerar que “a situação social mais imediata e o meio social mais 

amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir de seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação” (1929/1988, p. 113). Segundo Bakhtin, o centro organizador de toda 

enunciação, de toda expressão 

 

não  é  interior,  mas  exterior:  está  situado  no  meio  social  que  envolve  o  

indivíduo.  Só  o  grito  inarticulado  de  um  animal  procede  do  interior,   do   

aparelho   fisiológico   do   indivíduo   isolado.   É uma  reação fisiológica pura e 

não ideologicamente marcada.  Pelo   contrário,   a   enunciação   humana   mais   

primitiva,   ainda  que  realizada  por  um  organismo  individual,  é,  do  ponto  de  

vista  do  seu  conteúdo,  de  sua  significação,  organizada  fora  do  indivíduo  pelas    

condições extra orgânicas    do    meio    social.    A    enunciação  enquanto  tal  é  

um  puro  produto  da  interação  social,  quer  se  trate  de  um  ato  de  fala  

determinado  pela  situação  imediata  ou  pelo  contexto  mais  amplo  que  

constitui  o  conjunto  das  condições de vida de uma determinada comunidade 

linguística (BAKHTIN,1929/1988, p. 121, grifos nossos). 

 

Além de ser definido pelo meio social, Bakhtin também apresenta que o enunciado é 

produzido em função de um interlocutor, um destinatário. Nessa dissertação, com base em 

Bakhtin, estamos considerando que é a partir da palavra, é partir do enunciado que me defino 

em relação ao Outro. Em outras palavras, é a partir dessa definição em relação ao Outro que é 

possível a constituição de uma identidade. A enunciação se dá em função do Outro, em 

função de um interlocutor. 

 

Essa  orientação  da  palavra  em  função do interlocutor  tem  uma importância 

muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces.  Ela  é  determinada  

tanto  pelo  fato  de  que  procede  de  alguém, como pelo fato de que se dirige 

para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 

ouvinte. Toda palavra serve de expressão  a  um  em  relação  ao  outro.  

Através  da  palavra,  defino-me em  relação  ao  outro,  isto  é,  em  última  

análise,  em  relação  à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada 
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entre mim e os  outros.  Se  ela  se  apoia  sobre  mim  numa  extremidade,  na  outra 

apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 

interlocutor (BAKHTIN,1929/1988, p. 113, grifos nossos). 

 

Nesta mesma direção, Bakhtin em Os gêneros do discurso, texto publicado na coletânea 

Estética da Criação Verbal, destaca que o índice substancial e constitutivo do enunciado é o 

fato de dirigir-se a um destinatário. 

 

Diferentemente  das  unidades  significantes  da  língua - palavras  e  orações - que  

são  de  ordem  impessoal,  não  pertencem  a  ninguém  e  não  se  dirigem a 

ninguém, o enunciado tem autor [...] e destinatário. Este destinatário pode ser o 

parceiro e interlocutor direto do diálogo na  vida  cotidiana,  pode  ser  o  

conjunto  diferenciado  de  especialistas  em  alguma  área especializada da  

comunicação  cultural,  pode  ser  o  auditório  diferenciado  dos  

contemporâneos, dos partidários, dos adversários e inimigos, dos subalternos, 

dos  chefes,  dos  inferiores,  dos  superiores,  dos  próximos,  dos  estranhos,  

etc.; pode até ser, de modo absolutamente indeterminado, o outro não 

concretizado (é o caso de todas  as  espécies  de  enunciados  monológicos  de  
tipo  emocional).  Essas  formas  e concepções  do  destinatário  se  determinam  

pela  área  da  atividade  humana  e  da  vida cotidiana  a  que  se  reporta  um  dado  

enunciado (BAKHTIN, 1952-53/2000, p. 320-321, grifo nosso). 

 

O processo de enunciação sempre implica um contexto ideológico. De acordo com 

Bakhtin, não dá para compreender o enunciado desvinculado desse contexto. Com relação às 

palavras, os enunciados que produzimos, Bakhtin diz o seguinte: 

 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais,  agradáveis  ou desagradáveis, 

etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 

ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas 

que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida (1929/1988, 

p. 95). 

 

O enunciado, na perspectiva bakhtiniana, “é um elo na cadeia de comunicação verbal 

de uma dada esfera. As fronteiras desse enunciado determinam-se pela alternância de sujeitos 

falantes” (BAKHTIN, 1952-53, 2000, p.316). Para Bakhtin, o enunciado está repleto de ecos 

e lembranças de outros enunciados. 

 
Os  enunciados  não  são  indiferentes uns  aos  outros  nem  são  auto-suficientes;   

conhecem-se  uns  aos  outros,  refletem-se mutuamente. São precisamente esses 
reflexos recíprocos que lhes determinam o caráter. O enunciado  está  repleto  dos  

ecos  e  lembranças  de  outros  enunciados,  aos  quais  está vinculado no 

interior de uma esfera comum da comunicação verbal. O enunciado deve ser 

considerado acima de tudo como uma resposta a enunciados anteriores dentro de 

uma dada esfera  /.../. (BAKHTIN, 1952-53/2000, p.316).  

 



    92 

 

 

 

Bakhtin também nos proporciona uma reflexão sobre a constituição identitária quando, 

defende a ideia de que não podemos determinar nossa posição sem correlacioná-la com outras 

posições. 

 
Não  podemos determinar nossa posição sem correlacioná-la com outras 

posições. E por esta razão que o  enunciado é  repleto  de reações-respostas  a 
outros enunciados numa dada esfera da comunicação   verbal. Estas reações   

assumem   formas   variáveis:   podemos   introduzir diretamente o  enunciado  

alheio  no  contexto  do  nosso  próprio  enunciado,  podemos introduzir-lhe  apenas  

palavras  isoladas  ou  orações  que  então  figuram  nele  a  título  de representantes 

de enunciados completos (BAKHTIN, 1952-53/2000, p.316, grifo nosso). 

 

Bakhtin chama a atenção para o papel do Outro, na elaboração dos enunciados. 
 

 

Mas,  o  enunciado,  desde  o  início, elabora-se  em  função  da  eventual  

reação-resposta,  a  qual  é  o  objetivo  preciso  de  sua elaboração.  O  papel  

dos  outros,  para  os  quais  o  enunciado  se  elabora,  como  já  vimos,  é muito 

importante. Os outros, para os quais meu pensamento se torna, pela primeira 

vez, um pensamento real (e, com isso, real para mim), não são ouvintes 

passivos, mas participantes ativos  da  comunicação  verbal.  Logo  de  início,  o  

locutor  espera  deles  uma  resposta,  uma compreensão  responsiva  ativa.  Todo  

enunciado  se  elabora  como  que  para  ir  ao  encontro dessa resposta (BAKHTIN, 
1952-53/2000, p. 320, grifos nossos). 

 

Acreditamos que a partir da enunciação dos professores que colaboram com essa 

pesquisa, seja possível apreendermos em seus enunciados a influência desse Outro nas 

constituições identitárias docente. Segundo afirma Bakhtin, “o limite não é o eu, porém o eu 

em correlação com outras pessoas, ou seja, eu e outro, eu e tu” (BAKHTIN, 1974/2000, p. 

411, grifos do autor). É essa correlação existente entre “eu e o outro” que estamos 

considerando nessa dissertação a condição fundamental para configurar as identidades. Os 

autores que citamos que apresentam definição para o conceito de “identidade” também 

caminham na direção de apontar a relação estabelecida com o Outro. Essa relação se torna o 

cerne das constituições identitárias. 

A unidade real da comunicação verbal, conforme Bakhtin considera, é o enunciado. 

Este por sua vez, é o puro produto da interação verbal. Para Bakhtin, a verdadeira substância 

da língua 

não é constituída por  um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela 
enunciação  monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas 

pelo fenômeno  social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das 

enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua 

(1929/1988, p. 123). 
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Bakhtin ao apresentar a interação verbal como a realidade fundamental da língua apresenta o 

diálogo como sendo a principal e mais importante forma de interação verbal e também define 

a palavra diálogo em um sentido mais amplo que, supera a interação face a face. 

 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma  das  

formas, é  verdade  que  das  mais  importantes,  da  interação verbal.  Mas  pode-se  

compreender  a  palavra  “diálogo”  num  sentido amplo,  isto  é,  não  apenas  como  

a  comunicação  em  voz  alta,  de pessoas  colocadas  face  a  face,  mas  toda  

comunicação  verbal,  de qualquer tipo que seja (BAKHTIN,1929/1988, p. 123). 

 

Segundo afirma Bakhtin, não existe enunciação monológica. A enunciação é sempre 

dialógica, uma vez que o Outro, o destinatário, determina as condições de produção do 

discurso. A enunciação para Bakhtin, não é um ato individual, pois não há enunciação isolada. 

Toda enunciação é um diálogo. 

 

O dialogismo, que é, para Bakhtin, a condição de existência do discurso, é duplo: ao 

mesmo tempo em que é lei do discurso constituir-se sempre de “já ditos” de outros 

discursos [...], o discurso não existe independentemente daquele a quem é 

endereçado, o que implica que a visão do destinatário é incorporada e determinante 

no processo de produção do discurso (CARDOSO, 2003, p. 25). 

 

Em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin apresenta que qualquer parte do 

enunciado possui um enfoque dialógico, até mesmo uma palavra isolada. 

 

As relações dialógicas são possíveis não apenas entre enunciações integrais 

(relativamente),  mas  o  enfoque  dialógico  é  possível  a  qualquer  parte 

significante do enunciado, inclusive a uma palavra isolada, caso esta não seja 

interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da posição 

semântica de um outro, ou seja, se ouvimos nela a voz do outro. Por isso, as relações  
dialógicas  podem  penetrar  no  âmago  do  enunciado,  inclusive  no íntimo de uma 

palavra isolada se nela se chocam dialogicamente duas vozes (BAKHTIN, 

1963/2002, p. 184, grifo nosso).   

 

Para Bakhtin, todo e qualquer enunciado está marcado por uma correlação dinâmica entre 

vozes. Em outra obra, Bakhtin também evidencia que as relações de sentido entre os 

enunciados são de natureza dialógica, uma vez que o “sentido se distribui entre as diversas 

vozes” que constitui esse enunciado (BAKHTIN, 1959-61/2000, p. 342). Sobre o diálogo 

real
17

, Bakhtin diz que a réplica estabelecida neste diálogo é o aspecto mais simples e 

evidente da relação dialógica. Entretanto, a relação dialógica vai além desse aspecto. Dois 

                                                        
17 Bakhtin em O problema do Texto chama de diálogo real a conversa comum, a discussão científica, 

controvérsias políticas, etc. 
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enunciados, produzidos em espaços e tempos diferentes podem estabelecer entre si uma 

relação dialógica. 

 

Dois enunciados, separados um do outro no espaço e no tempo e que nada 

sabem  um  do  outro,  revelam-se  em  relação  dialógica  mediante  uma  

confrontação  do sentido, desde que haja alguma convergência do sentido 

(ainda que seja algo insignificante em comum no tema, no ponto de vista, etc.). 
No exame de seu histórico, qualquer problema científico  (quer  seja  tratado  de  

modo  autônomo,  quer  faça  parte  de  um  conjunto  de pesquisas sobre o problema 

em questão) enseja uma confrontação dialógica (de enunciados, de opiniões, de 
pontos de vista) entre os enunciados de cientistas que podem nada saber uns dos 

outros, e nada podiam saber uns dos outros. O problema comum provocou uma 

relação dialógica. [...]. A compreensão do todo do enunciado é sempre dialógica. 
(BAKHTIN, 1959-61/2000, p. 353-354, grifos nosso). 

 

De acordo com Bakhtin, dois enunciados diferentes quando confrontados um com o 

outro, também podem estabelecer uma relação dialógica. Segundo Bakhtin, esses enunciados 

“apenas ao tratar superficialmente um único e mesmo tema entabulam, inevitavelmente, uma 

relação  dialógica  entre  si.  Ficam  em  contato,  no  território  de  um  tema  comum,  de  um 

pensamento comum” (BAKHTIN, 1959-61/2000, p. 342). A relação dialógica é uma relação 

(de sentido) que se estabelece 

 

entre enunciados na comunicação verbal. Dois enunciados quaisquer, se justapostos 

no plano do sentido (não como objeto ou exemplo linguístico), entabularão uma 

relação dialógica. Porém, esta é uma forma particular de dialogicidade não 

intencional (por exemplo, a reunião de diversos enunciados  emanantes  de  

diferentes  cientistas  e  pensadores  ao  se  pronunciarem,  em  várias épocas, sobre 

um dado problema) (BAKHTIN, 1959-61/2000, p. 345-346). 

 

Partindo da discussão do dialogismo que constitui os enunciados, Cohen (2010) 

destaca a importância do elemento alteridade na constituição identitária do sujeito falante. 

Para a autora, o elemento alteridade é um aspecto importante na constituição da produção 

discursiva, pois, “todo  o discurso se dá e se organiza em função do outro, isto é, a partir da 

noção do Outro” (p. 47). 

Na mesma direção de Cohen, os membros do Grupo de Estudos dos Gêneros do 

Discurso (GEGe) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), também apresentam 

uma compreensão sobre o elemento alteridade que a coloca como sendo fundamento da 

identidade. 

 

Para Bakhtin, é na relação com a alteridade que os indivíduos se constituem. O 

ser se reflete no outro, refrata-se. A partir do momento em que o indivíduo se 

constitui, ele também se altera, constantemente. E esse processo não surge de sua 

própria consciência, é algo que se consolida socialmente, através das interações, 
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das palavras, dos signos. Constituímo-nos e nos transformamos sempre através 

do outro (GEGe, 2009, p. 13, grifos nosso). 

 

Para o GEGe, na filosofia de Bakhtin, a noção de alteridade se relaciona com a pluralidade de 

vozes. 

Em “Estética da Criação Verbal”, Bakhtin afirma que “é impossível alguém 

defender sua posição sem correlacioná-la a outras posições”, o que nos faz refletir 

sobre o processo de construção da identidade do sujeito, cujos pensamentos, 

opiniões, visões de mundo, consciência etc. se constituem e se elaboram a partir de 

relações dialógicas e valorativas com outros sujeitos, opiniões e dizeres. A 
alteridade é fundamento da identidade. Relação é a palavra-chave na proposta de 

Bakhtin. Eu apenas existo a partir do Outro. Tudo tem que ser encarado a partir de 

suas relações (GEGe, 2009, p. 13-14). 

 

Bakhtin (1927/1976) em Discurso na vida e discurso na arte (sobre a poética 

sociológica) apresenta que o sujeito é efeito da alteridade. Em outros termos, somos o que 

somos porque estabelecemos relações com os Outros. Nas palavras de Bakhtin, “cada um de 

nós é efeito da alteridade: nada sou fora das relações com os outros; nós nos constituímos e 

vivemos nas relações com a alteridade” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1927/1976, p. 40, 

grifo nosso). Em outra obra, Bakhtin enuncia o seguinte: 

 

Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é uma orientação  

nesse mundo;  é  reação  às  palavras  do  outro  (uma  reação infinitamente  

diversificada),  a  começar  pela  assimilação  delas  (no processo  de domínio inicial  

do  discurso)  e  terminando  na assimilação das  riquezas da  cultura humana  

(expressas  em  palavras  ou  em  outros materiais semióticos) (BAKHTIN, 1970-

71/2000, p. 379). 

 

No sentido dado por Bakhtin, o enunciado não é uma unidade da língua, mas, uma 

unidade da comunicação verbal que não possui uma significação, mas um sentido. Nas 

palavras de Mikhail Bakhtin, o enunciado 

 

é uma unidade da comunicação verbal que não possui uma significação, mas um 

sentido (um sentido total relacionado com um valor: a verdade, a beleza,  etc.;  

que  implica  uma  compreensão  responsiva,  comporta  um  juízo  de  valor).  

A compreensão responsiva de um todo verbal é sempre dialógica. A  compreensão  

do  todo  do  enunciado  e  da  relação  dialógica  que  se  estabelece  é 
necessariamente dialógica (é também o caso do pesquisador nas ciências humanas); 

aquele que pratica ato de compreensão (também no caso do pesquisador) passa a ser 

participante do   diálogo,   ainda   que   seja   num   nível   especifico   (que   

depende   da   orientação   da compreensão  ou  da  pesquisa) (BAKHTIN, 1959-

61/2000, p. 353-355). 

 

O enunciado é portador de um sentido, um sentido que implica um juízo de valor. E, é esse 

sentido que buscamos compreender nos enunciados dos professores que participam dessa 
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pesquisa. Acreditamos que a compreensão desse sentido presente na enunciação dos 

professores, possa ajudar-nos a compreender o processo de constituição identitária desses 

professores. Como dito na introdução, nós temos como objetivo geral nessa dissertação, 

compreender, a partir de vozes normalizadoras presentes nas enunciações de professores de 

Química do Ensino Médio em início de carreira, as suas identidades profissionais docentes e 

os processos de constituição desta. A nossa pretensão de compreensão está também envolvida 

pela maneira com que Bakhtin trabalha esse fenômeno. Para Bakhtin, a compreensão do todo 

do enunciado é dialógica. Assim, durante a análise dos enunciados dos professores, 

estabeleceremos uma relação dialógica com estes e, consequentemente, nos tornamos reais 

participantes desse diálogo. Esse movimento estabelecido pelo dialogismo nos insere no 

fenômeno que Bakhtin chama de compreensão, uma compreensão que é responsiva e ativa.  

Na discussão que se faz do fenômeno da compreensão, Bakhtin diz o seguinte: 

 

Qualquer  tipo  genuíno  de  compreensão  deve  ser ativo deve conter já o germe de 
uma resposta. Só a compreensão ativa  nos  permite  apreender  o  tema,  pois  a  

evolução  não  pode  ser  apreendida  senão  com  a  ajuda  de  um  outro  processo  

evolutivo.   Compreender   a   enunciação   de   outrem   significa   orientar-se  

em  relação  a  ela,  encontrar  o  seu  lugar  adequado  no  contexto correspondente.  

A  cada  palavra  da  enunciação  que  estamos  em processo de   compreender,   

fazemos   corresponder   uma   série   de palavras  nossas,  formando  uma  

réplica.  Quanto  mais  numerosas  e substanciais forem, mais profunda e real é a 

nossa compreensão. Assim,   cada   um   dos   elementos   significativos   isoláveis   

de  uma  enunciação  e  a  enunciação  toda  são  transferidos  nas  nossas mentes  

para  um  outro  contexto,  ativo  e  responsivo.  A  compreensão  é  uma  forma  de  

diálogo;  ela  está  para  a  enunciação  assim  como  uma  réplica  está  para  a  outra  
no  diálogo.  Compreender  é  opor  a  palavra  do  locutor  uma  contrapalavra 

(BAKHTIN,1929/1988, p. 131-132, grifos nossos). 

 

Assim, a análise resultante da enunciação dos professores, ou seja, a nossa compreensão do 

sentido estabelecido pela análise dos enunciados obtidos e, o próprio ato enunciativo de cada 

professor, deve ser compreendido como respostas dadas ao contexto, respostas dadas aos 

enunciados com os quais estamos a contracenar. A compreensão é uma resposta, a 

compreensão é uma contrapalavra. Compreender significa responder, apresentar uma réplica, 

uma contrapalavra  aos enunciados com os quais contracenamos e estabelecemos uma relação 

dialógica. Por isso que Bakhtin estabelece que o fenômeno da compreensão é um diálogo.  

A tese defendida por nós nessa pesquisa compreende que os enunciados dos 

professores são povoados por uma diversidade de vozes. E, é por meio da expressão dessas 

vozes que nos propomos a compreender as identidades profissionais desses professores. Desse 

modo, reiteramos que a presente pesquisa está focada na natureza multivocal dos discursos.  
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Bakhtin em texto escrito em 1952-53, afirma a existência dessa natureza multivocal de 

todo e qualquer discurso. Para Bakhtin, independente do que seja o objeto do discurso do 

locutor, este não é o objeto do discurso pela primeira vez, uma vez que o locutor não é o 

primeiro a falar desse objeto. Segundo Bakhtin, a multivocalidade desses discursos se 

expressa em diversas vozes alheias que representam formas de visões de mundo, tendências e 

teorias. 

 
O  objeto  do  discurso  de  um  locutor,  seja  ele  qual  for,  não  é  objeto  do  

discurso pela primeira  vez  neste  enunciado,  e  este  locutor  não  é  o  primeiro  a  

falar  dele.  O  objeto,  por assim  dizer,  já  foi  falado,  controvertido,  esclarecido  e  

julgado  de  diversas  maneiras,  é  o lugar  onde  se  cruzam,  se  encontram  e  se  

separam  diferentes  pontos  de  vista,  visões  do mundo,  tendências (BAKHTIN, 

1952-53/2000, p. 319). 

 

Neste mesmo texto, Bakhtin ainda ao tratar desse aspecto multivocal dos discursos, apresenta 

que o locutor não é um Adão Bíblico que, “perante a objetos virgens, ainda não designados, 

os quais é o primeiro a falar” (1952-53/2000, p. 319). Logo, o discurso do locutor é o ponto 

onde se encontram essas diversas vozes sociais. 

 

O locutor não é um Adão, e por isso o objeto de seu discurso se torna, 

inevitavelmente, o ponto onde se encontram as opiniões de interlocutores imediatos 

(numa conversa ou numa discussão acerca de qualquer acontecimento da vida 

cotidiana) ou então as visões do mundo, as tendências, as teorias, etc. (na esfera da 

comunicação cultural). A visão do mundo, a tendência, o ponto de vista, a opinião 

têm sempre sua expressão verbal. E isso que constitui o discurso do outro (de uma 

forma pessoal ou impessoal),  e  esse  discurso  não  pode  deixar  de  repercutir  no  

enunciado.  O  enunciado  está voltado não só para o seu objeto, mas também para o 

discurso do outro acerca desse objeto. A mais leve alusão ao enunciado do outro 
confere à fala um aspecto dialógico que nenhum tema constituído puramente pelo 

objeto poderia  conferir-lhe. [...] Repetimos, o enunciado é um elo na cadeia da 

comunicação verbal e não pode ser separado dos elos anteriores que o determinam, 

por fora e por dentro, e provocam nele reações-respostas imediatas e uma 

ressonância dialógica (BAKHTIN, 1952-53/2000, p. 319-320). 

 

Bakhtin em Problemas da poética de Dostoiévski destaca essa natureza multivocal dos 

discursos e classifica a obra de Dostoiévski como um romance polifônico. Bakhtin chama de 

polifonia essa multiplicidade de vozes que povoam os discursos. A polifonia é “a chave 

artística dos romances dostoievskianos” (BAKHTIN, 1963/2002, p. 16). Para Bakhtin, o 

romance polifônico 

 

é um gênero literário desenvolvido por Dostoievski. Como o próprio nome revela, é 

um romance no qual há muitas vozes que convivem de modo a impedir que o 

narrador seja a voz central. Em outras palavras, não há narrador central, 
protagonista, pois todas as vozes presentes no texto dialogam em pé de igualdade. 

Por ser dialógica e polifônica, a narrativa no romance polifônico, em vez de 
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alimentar a centralidade e o monólogo, caracteriza-se por vozes que, livres do 

domínio de um narrador central, produzem significados em interação. Os elementos 

que constituem esse tipo de narrativa são diferentes entre si, e é justamente essa 

diferença que potencializa o texto, enriquecendo tanto seus feitos como efeitos. No 

romance polifônico destaca-se a potência das paixões representada nas vozes de 

personagens marcantes. Tais potências, para Bakhtin, expressam o ativismo do 

indivíduo, isto é, o indivíduo não está finalizado, ele está em movimento de criação 

constante. Deve estar evidente que as vozes em um romance polifônico não se 

sujeitam a um centro do qual emanariam as palavras finais. Nesse sentido, uma 

palavra não pode ser vista como a finalização de uma ideia, mas sim, como uma 

nova retomada e ressignificação dos sentidos. O autor não é o único a implantar a 
sua ideologia e seu jeito de ver o mundo em todos os personagens. No romance 

polifônico os personagens são equipolentes, e instalam seus pontos de vista 

diferentemente dos pontos de vista do autor (GEGe, 2009, p. 91-92). 

 

Brait (2005a) ao se referir a ao termo polifonia, evidencia que esse termo não se limita 

apenas ao romance, à obra de Dostoiévski. A polifonia também se faz presente em qualquer 

discurso, seja ele literário ou não. A polifonia representa a heterogeneidade constitutiva de 

todo e qualquer discurso. Brait, referindo-se a Problemas da poética de Dostoiévski, diz o 

seguinte: 

 

Mesmo tendo o romance como o gênero privilegiado para a representação artística 

dessa heterogeneidade constitutiva e um autor russo como o talento individual capaz 

de realizar essa façanha, as lições aí formalizadas não se limitam à linguagem 

literária, mas estendem-se, enquanto categorias discursivas, a qualquer 

discurso, literário ou não [...]. Assim, para poder trabalhar as formas de construção 
do sentido em Dostoiévski, Bakhtin discute questões ligadas ao método de estudo 

dos discursos, questões de gêneros dos discursos, questões de tipos de discursos na 

prosa, aspectos que alimentam os conceitos de polifonia, de dialogismo e de 

heterogeneidade como participantes da natureza da linguagem (BRAIT, 2005a, p. 

96-97, grifo nosso). 

 

Fundamentados neste posicionamento defendido pela Beth Brait é que assumimos nessa 

pesquisa a presença desse caráter multivocal dos discursos utilizando o termo polifonia. Desse 

modo, estamos considerando o discurso, a enunciação dos professores como polifônica. 

 Bakhtin, no texto O Discurso no Romance, publicado na obra Questões de Literatura e 

Estética (A Teoria do Romance), tratando sobre a natureza multivocal (polifônica) dos 

discursos, chama a atenção para a existência de uma luta entre as essas vozes, pela influência 

sobre a consciência do locutor. 

 

Uma palavra, uma voz que é nossa, mas nascida de outrem, ou dialogicamente 

estimulada por ele, mais cedo ou mais tarde começará a se libertar do domínio da 

palavra do outro. Esse processo se complica com o fato de que diversas vozes 

alheias lutam pela sua influência sobre a consciência do indivíduo (da mesma 

maneira que lutam na realidade social ambiente) (BAKHTIN, 1934-35/1998, p. 

147-148, grifo nosso). 
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Esse processo de luta entre essas vozes existem porque há uma tensão entre o que Bakhtin 

chama de palavra alheia e palavra própria. Conforme já dissemos, o locutor, o enunciador não 

é um Adão Bíblico, assim o seu discurso, a sua enunciação nada mais é do que resultado da 

apropriação da palavra alheia, apropriação daquilo que já foi dito, apropriação de discursos 

de outrem. Segundo afirma Bakhtin, 

 

todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual está voltado 

sempre, por assim dizer, já desacreditado, contestado, avaliado, envolvido por sua 

névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram 

sobre ele. O objeto está amarrado e penetrado por ideias gerais, por pontos de 

vista, por apreciações de outros e por entonações. Orientado para o seu objeto, 

o discurso penetra neste meio dialogicamente conturbado e tenso de discursos 

de outrem, de julgamentos e de entonações. Ele se entrelaça com eles em 

interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se de outros, cruzando com 

terceiros; e tudo isso pode formar substancialmente o discurso [...] (BAKHTIN, 

1934-35/1998, p. 86, grifo nosso). 

 

Na discussão que se faz sobre a apropriação da palavra alheia, Bakhtin apresenta que a 

palavra alheia só se torna própria 

 

quando o falante a povoa com sua intenção, com seu acento, quando a domina 

através do discurso, torna-a familiar com a sua orientação semântica e expressiva. 

Até o momento em que foi apropriado, o discurso não se encontra em uma língua 

neutra e impessoal (pois não é do dicionário que ele é tomado pelo falante!), ele está 

nos lábios de outrem, nos contextos de outrem e a serviço das intenções de outrem: e 
é lá que é preciso que ele seja isolado e feito próprio (BAKHTIN, 1934-35/1998, p. 

100). 

  

 Quanto ao fenômeno da apropriação da palavra alheia, Bakhtin explicita que este, é 

um fenômeno de natureza dinâmica e complexa. 

 

Nem todos os discursos se prestam de maneira de igualmente fácil a esta assimilação 

e a esta apropriação: muitos resistem firmemente, outros permanecem alheios, soam 

de maneira estranha na boca do falante que se apossou deles, não podem ser 

assimilados por seu contexto e escapam dele; é como se eles, fora da vontade do 

falante, se colocassem “entre aspas”. A linguagem não é um meio neutro que se 

torne fácil e livremente a propriedade intencional do falante, ela está povoada ou 

superpovoada de intenções de outrem. Dominá-la, submetê-la às próprias intenções 

e acentos é um processo difícil de complexo (BAKHTIN, 1934-35/1998, p. 100). 

 

Assim, com base em Bakhtin podemos considerar, que a palavra alheia a medida que vamos a 

povoando com as nossas intenções e nossos acentos valorativos, vai tornando-se palavra-

própria-alheia até, tornar-se palavra própria, quando há então a perda das aspas. 

 Ainda se tratando da existência da palavra alheia, o próprio Bakhtin, afirma que no 

discurso de qualquer pessoa que vive em sociedade “pelo menos a metade de todas as 
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palavras são de outrem reconhecidas como tais, transmissíveis em todos os graus possíveis de 

exatidão e imparcialidade (mais exatamente, de parcialidade)” (BAKHTIN, 1934-35/1998, p. 

140). A propósito, assim se pronuncia Bakhtin: 

 

fala-se no cotidiano sobretudo a respeito daquilo que os outros dizem – transmitem-

se, evocam-se, ponderam-se, ou julgam-se as palavras dos outros, as opiniões, as 

declarações, as informações; indigna-se ou concorda-se com elas, discorda-se delas, 

refere-se a elas, etc. Se prestarmos atenção aos trechos de um diálogo tomado ao 

vivo na rua, na multidão, nas filas, no hall, etc., ouviremos com que frequência se 

repetem as palavras “diz”, “dizem”, “disse”, e frequentemente escutando-se uma 

conversa rápida de pessoas na multidão, ouve-se como que tudo se juntar num único 

“ele diz”, “você diz”, “eu digo”... E como é importante o “todos dizem” e o “ele 

disse” para a opinião pública, a fofoca, o mexerico, a calúnia etc. [...] (BAKHTIN, 

1934-35/1998, p. 139, grifos nossos). 

 

Ampliando essa reflexão, Bakhtin afirma que: 

 

qualquer conversa é repleta de transmissões e interpretações das palavras dos outros. 

A todo instante se encontra nas conversas “uma citação” ou “uma referência” àquilo 

que disse uma determinada pessoa, ao que “se diz” ou àquilo que “todos dizem”, às 

palavras de um interlocutor, ás nossas próprias palavras anteriormente ditas, a um 

jornal, a um decreto, a um documento, um livro, etc. A maioria das informações e 

opiniões não são transmitidas geralmente, em forma direta, originária do próprio 

falante, mas referem-se a uma fonte geral indeterminada: “ouvi dizer”, 

“consideram”, “pensam”, etc. (BAKHTIN, 1934-35/1998, p. 139-140). 

 

E por fim, Bakhtin destaca a importância do contexto social e cultural que enquadra a 

enunciação, o discurso. Conforme já foi apresentado, na arquitetônica bakhtiniana o meio 

social e cultural, é o centro organizador da enunciação. 

 

O papel do contexto que enquadra o discurso representado tem uma significação 

primordial para a criação de uma imagem da linguagem. O contexto que enquadra, 

lapida os contornos do discurso de outrem como o cinzel do escultor, e entalha uma 
imagem de língua no empirismo fruto da vida do discurso; ele confunde e alia a 

aspiração interior da linguagem de outrem às suas definições exteriores objetivadas. 

O discurso do autor representa e enquadra o discurso de outrem, cria uma 

perspectiva para ele, distribui suas sombras e suas luzes, cria uma situação e todas as 

condições para sua ressonância, enfim, penetra nele de dentro, introduz nele seus 

acentos e suas expressões, cria para ele um fundo dialógico (BAKHTIN, 1934-

35/1998, p. 156). 
 

Na análise das enunciações dos professores de Química do Ensino Médio, estaremos 

atentos à esse processo de apropriação das palavras alheias que estão presentes nos processos 

de identificação profissional. Concordamos com Leal (2003), quando este defende que dentro 

dessa perspectiva dinâmica de produção, circulação e interação dos discursos os com os 

discursos de outrem, com as palavras alheias, “as identidades dos sujeitos vão sendo criadas 
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e/ou modificadas” (p. 161). Leal considera com base em Bakhtin que “a palavra (o discurso, o 

texto) é o local onde se definem as identidades que são sempre relacionais” (2003, p. 159). 

No Brasil, várias tem sido as obras e coletâneas que são resultados de análises e 

reflexões realizadas a partir das obras de Mikhail Bakhtin. Dentre elas destacamos: Brait 

(2005a, 2005b); Faraco, Tezza e Castro (2001, 2006); Faraco (2009); Freitas, Jobim e Souza, 

e Kramer (2007); Freitas e Ramos (2010). No campo da Educação em Ciências, vários 

estudos também se têm fundamentado em conceitos bakhtinianos: Machado (1999); Mortimer 

e Scott (2002); Leal (2003); Leal e Mortimer (2008); Martins (2009); Cohen e Martins 

(2009); Janerine et al. (2010a, 2010b); Cohen (2010); Monteiro (2005, 2011). 

 

3.2 Vozes normalizadoras: uma articulação entre Mikhail Bakhtin e os Estudos 

Culturais 

 

 Conforme temos anunciado desde a Introdução, é chegada a hora de apresentarmos a 

definição para o conceito de “vozes normalizadoras”. 

 Na seção anterior falamos sobre o conceito de “vozes” em Mikhail Bakhtin, que 

afirma que todo e qualquer enunciado está marcado por uma correlação dinâmica entre vozes. 

A multivocalidade desses discursos se expressa em diversas vozes que representam formas de 

visões de mundo, tendências e teorias. Polifonia é o nome dado por Bakhtin para essa 

multiplicidade de vozes que povoam os discursos. A polifonia representa a heterogeneidade 

constitutiva de todo e qualquer discurso. Bakhtin (1934-35/1998) chama a atenção para a 

existência de uma luta entre essas vozes, pela influência sobre a consciência do locutor da 

mesma maneira que lutam na realidade social ambiente.  

 Vimos também no Capítulo 1, com base nos aportes teóricos dos EC, que a 

normalização significa atribuir uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual 

as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa 

identidade características positivas, em relação às quais as outras só podem ser avaliadas de 

forma negativa. 

 Tomando como base o conceito de “vozes” de Bakhtin e o conceito de “normalização” 

dos EC, consideramos a existência de vozes normalizadoras que irão influenciar os processos 

de identificação profissional dos professores. Essas vozes normalizadoras vão ditar 

marcadores identitários como normas. Discutir identidade, como um processo de 

normalização, implica assumir, como norma, um conjunto de discursos (ou um conjunto 

de vozes) sobre como os professores devem ser e como devem agir nos exercício de suas 
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funções, quais são as suas necessidades formativas, competências, etc. As identidades 

preconizadas por essas vozes são normalizações que pretendem dizer o que é ser 

professor, que pretendem estabelecer relações de pertencimento entre os profissionais 

em formação e o coletivo de professores. Essas vozes, que estamos chamando de 

normalizadoras, podem representar interlocutores imediatos, visões de mundo, tendências e 

teorias (da docência e da Educação Química). 

Dentro da perspectiva bakhtiniana e dos Estudos Culturais, propomos um esquema 

elaborado a partir de Leal (2003, p. 163) para representar a articulação e a influência de 

diversas vozes normalizadoras em torno da identificação profissional docente. 

 

Figura 1: Vozes normalizadoras que influenciam o processo de identificação profissional dos professores de 

Química 

 

As vozes, indicadas no esquema, não tem o intuito de esgotar a complexidade do processo de 

identificação, pois, essas, não são as únicas vozes que contribuem com esse processo. O 

esquema apresenta apenas algumas delas. 



    103 

 

 

 

Pretendemos no Capítulo 4, construir uma análise do conjunto de entrevistas 

realizadas, na perspectiva de indicar as vozes normalizadoras presentes e os marcadores 

identitários preconizados por estas.  

 

3.3 O desenho metodológico da pesquisa: a coleta e análise dos dados 

 

Como adiantamos no Capítulo 1, a presente pesquisa de natureza qualitativa, busca 

compreender as identidades profissionais docentes e os processos de constituição destas, a 

partir das vozes normalizadoras presentes nos enunciados de professores de Química do 

Ensino Médio em início de carreira. Essa compreensão se dará por meio da análise das 

enunciações de 5 professores de Química do Ensino Médio em início de carreira que atuam 

em escolas da rede estadual de ensino da 34ª SRE sediada em São João del-Rei. 

A 34ª SRE é constituída por 42 escolas estaduais. Entretanto nem todas essas escolas 

possuem o Ensino Médio como modalidade de ensino. As escolas que oferecem essa 

modalidade totalizam um número de 27 escolas. Em um primeiro momento, entramos em 

contato com essas 27 escolas para identificarmos em quais escolas havia professores com 

formação em Química (licenciatura), ministrando a disciplina de Química no Ensino Médio e 

que se encontrava em fase inicial da carreira. Grande parte dos professores responsáveis por 

essa disciplina, tinham um tempo de carreira elevado. Isso restringiu o número de 

participantes para essa pesquisa. Identificamos dentro da 34ª SRE, sete professores atuando 

em oito escolas diferentes
18

 e que estavam iniciando a carreira docente. Entretanto, dois 

desses professores não se dispuseram a nos conceder entrevistas. Essa identificação ocorreu 

durante o mês de março de 2012
19

. Todos esses professores possuíam menos de três anos de 

experiência docente. Entramos em contato com esses professores por telefone com a 

finalidade de apresentar a pesquisa e saber a sua disponibilidade em nos conceder entrevistas 

para a realização dessa pesquisa.  

No item 3.1 desse capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos da Análise do 

discurso, na perspectiva defendida por Bakhtin, como “Teoria Enunciativa”. Como discutido 

nesse item, a enunciação, o enunciado é o local onde se definem as identidades, que são 

                                                        
18 Um dos professores atua em 2 escolas diferentes.  

 
19 No período que compreendeu o mês de março de 2012, foram  encontrados sete professores em início de 

carreira. Sabemos que esse número pode sofrer variações no decorrer da pesquisa, uma vez que esses professores 

podem abandonar seus cargos ou pode ser contratados mais professores em início de carreira em outras escolas, 

elevando dessa maneira o número de professores iniciantes na 34ª SRE de São João del-Rei. No entanto, 

optamos em realizar a pesquisa com os sete professores que durante o mês de março, atuavam em escolas 

estaduais na 34ª SRE.  
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sempre relacionais. Assim, acreditamos que a nossa fonte de dados são os enunciados, e é por 

meio desses enunciados que o conhecimento, a compreensão dessas identidades vai emergir e 

ser possível. Desse modo, para que fosse possível a obtenção desses enunciados, tivemos que 

definir qual seria a melhor maneira de desencadear os discursos, os enunciados desses 

professores. No contexto da pesquisa qualitativa, acreditamos que a entrevista seria a mais 

eficaz ferramenta de coleta de dados, e esta foi considerada a mais importante forma de 

desencadear a enunciação dos professores. 

As entrevistas foram encaminhadas na forma como descrevem Bogdan e Biklen 

(1994), Lüdke e André (1986), Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) e Machado (2002). 

A entrevista tem sido considerada uma das principais ferramentas de trabalho em quase todos 

os tipos de pesquisa utilizados nas ciências sociais, devido ao seu caráter de interação 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986). Assim, a entrevista se torna uma ferramenta importante para nós, 

devido a essa relação estabelecida entre os interlocutores durante a sua realização, que por sua 

vez se relaciona ao quadro teórico-analítico (Teoria Enunciativa) que escolhemos para a 

análise dos discursos dos professores. Durante a entrevista, é estabelecida uma relação 

dialógica. 

 

a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca 
entre quem pergunta e quem responde. Especialmente nas entrevistas não totalmente 

estruturadas, onde não há imposição de uma ordem rígida de questões, o 

entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele 

detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista. [...] A grande vantagem 

da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente 

da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os 

mais variados tópicos (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 34-35). 

 

Dissemos anteriormente que a entrevista foi a melhor forma que encontramos para 

desencadear a enunciação dos professores, levando em consideração os pressupostos da 

Teoria Enunciativa Bakhtiniana. Concordamos com Machado, quando esta apresenta que a 

entrevista de pesquisa 

 

é definida como uma interação verbal que permite a obtenção do discurso de 

sujeitos sócio historicamente. As trocas linguísticas realizadas no processo são 

objetos de análise, em especial no que diz respeito a transferências e 

contratransferências. O entrevistado, enunciador do discurso, embora substituível, é 

sujeito central, que se inscreve em uma formação discursiva, ela própria relacionada 

a outras formações discursivas. É sobre a enunciação, correlata de uma 

determinada posição sócio-histórica, que são buscados os processos psicológicos 

e sociais concernentes ao problema pesquisado. O discurso é obtido de 

preferência com pouca interferência do entrevistador, por meio de trocas verbais 
pouco padronizadas: a coleta de dados é não diretiva, mas mantém também 

semelhanças com a escuta psicanalítica. A formulação de hipóteses de pesquisa 
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ganha espaço. Para o tratamento das informações obtidas, é utilizada a análise 

do discurso, em suas diferentes versões, criadas sob a influência dos 

desenvolvimentos da Linguística (MACHADO, 2002, p. 35, grifos nossos). 

 

O principal instrumento de coleta de dados nessa pesquisa foi a entrevista individual, 

realizada com cinco professores de Química, que se encontravam em fase inicial de carreira. 

Essas entrevistas foram do tipo semi-estruturada, realizadas com o auxílio de um guia, um 

roteiro de entrevista. Este tipo de entrevista se desenrola a partir de um esquema básico, um 

roteiro. Entretanto, este não á aplicado de uma forma rígida, mas sim de uma forma que 

permita ao entrevistador fazer adaptações que julgar necessário durante a realização da 

entrevista. Para os trabalhos de pesquisa que se faz em educação, o tipo de entrevista mais 

adequado, aproxima-se mais dos esquemas mais livres, com menos estruturação (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986). 

Antes do início de cada entrevista, agradecíamos a disponibilidade do professor/a em 

colaborar com nosso estudo. O tema da nossa pesquisa e as finalidades da pesquisa também 

eram esclarecidos, de uma forma sucinta, antes de iniciarmos as entrevistas. Buscamos antes 

da realização de cada entrevista, assegurar a confidencialidade dos dados, a utilizar 

exclusivamente para fins de investigação. Apresentamos a cada colaborador/a, uma Carta de 

Consentimento Livre e Esclarecido e uma Ficha de Identificação
20

. A ficha de 

identificação tinha o propósito de apreender algumas informações que consideramos 

importantes para caracterizarmos cada participante, como por exemplo, alguns dados 

pessoais, formação acadêmica, atuação profissional, e por último, cursos de formação 

continuada. Após o preenchimento da Carta de Consentimento Livre e Esclarecido e 

preenchimento da Ficha de Identificação, apresentávamos a cada professor o nosso roteiro de 

entrevista. Esse roteiro era composto por um conjunto de cinco questões distribuídas em dois 

blocos. As duas primeiras questões pertenciam ao primeiro bloco, que tinha a função de 

desencadear enunciados que se dirigiam a formação docente em Química recebida na 

universidade. As demais questões do roteiro pertenciam ao segundo bloco, onde atribuímos a 

função de desencadear enunciados referentes aos processos de identificação profissional. A 

partir daí, a entrevista seguia de acordo com o ritmo de cada professor, respeitando o tempo 

de reflexão para a produção de cada enunciação. Quando necessário, reafirmávamos alguma 

questão do nosso roteiro. O texto inicial de apresentação, presente no início  do roteiro, era 

                                                        
20 Uma cópia do modelo da Carta de Consentimento Livre e Esclarecido e a Ficha de Identificação, encontram-se 

no apêndice dessa dissertação. 
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apenas um lembrete com algumas considerações que gostaríamos de fazer antes do início de 

cada entrevista. É apresentada no quadro a seguir, uma cópia do roteiro utilizado. 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

Departamento de Ciências da Educação 

Programa de Pós-Graduação Processos Socioeducativos e Práticas Escolares 

Linha de Pesquisa: Discursos e Produção de Saberes nas Práticas Educativas 

 

Mestrado em Educação – Aline de Souza Janerine 

Prof. Orientador – Dr. Murilo Cruz Leal 

 

No início:  

 Agradecer a disponibilidade do professor colaborador;  

 Esclarecer a natureza e as finalidades do estudo;  

 Assegurar a confidencialidade dos dados, a utilizar exclusivamente para fins de 

investigação. 

 Carta de solicitação da colaboração/consentimento de livre esclarecido e ficha de 

identificação. 

 

Relativamente à formação docente em química recebida na Universidade 

 

1- Na sua opinião, em que medida sua formação em Licenciatura em Química contribuiu 

para a sua preparação para a vida profissional docente? 

 

 2- Quais são os aspectos satisfatórios e quais aqueles que você identifica como 

insatisfatórios na licenciatura que você fez? 

 

Processos de Identificação Profissional  

 

3- O que é ser um profissional professor em contraste a um profissional que não é professor?  

 

4- O que é ser professor de Química em contraste a ser professor de outras disciplinas 

escolares? Qual a diferença? O que é comum? 

 

5- Nós conversamos bastante sobre o que é ser professor de Química. O que você acha que 

influenciou na formação dessa ideia?  
 

Quadro 5: Cópia do roteiro de entrevista utilizado 

 

As entrevistas realizadas foram gravadas em áudio e transcritas. A codificação 

utilizada na transcrição está apresentada no quadro abaixo, elaborado com base nas sugestões 

de Luiz Antônio Marcuschi (2007). 
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Significado dos sinais utilizados 

(+) 

pausas 

As pausas e os silêncios são indicados entre parênteses e usa-se um 

sinal + para cada 0,5 segundo. 

(          ) 

dúvidas e 

suposições 

Quando não se entende uma parte da fala, marca-se o local com 

parênteses, tendo-se a opção de indica-los com a expressão 

“incompreensível” ou então, escrever neles o que se supõem ter 

ouvido. 

/ 

truncamentos 

bruscos 

Quando um falante corta uma unidade ou quando alguém é 

bruscamente cortado pelo parceiro, pode-se marcar o fato com uma 

barra. 

MAIÚSCULA 

ênfase ou acento 

forte 

Quando uma sílaba ou uma palavra é pronunciada com ênfase ou 

recebe acento mais forte que o habitual, indica-se o fato escrevendo 

a realização com maiúsculas. 

::: 

alongamento de 

vogal 

Quando ocorre um alongamento da vogal, coloca-se uma marca 

(dois pontos) para indica-lo e esses dois pontos podem ser repetidos, 

a depender da duração. 

((           )) 

comentários do 

analista 

Usado para comentar algo que ocorre, usam-se parênteses duplos no 

local da ocorrência ou imediatamente antes do segmento a que se 

refere. 

- - - - - 

silabação 

Usam-se hifens indicando a ocorrência quando uma palavra é 

pronunciada silabadamente. 

/.../ 

eliminação de parte 

da transcrição 

 Indicam um corte na produção de alguém. 

Quadro 6: Codificação utilizada na transcrição das entrevistas 

 

Além da codificação apresentada no quadro acima, as repetições são indicadas pela 

reduplicação de palavras, letras e sílabas. Fazemos uso do negrito, para destacar trechos que 

são objetos da análise. A transcrição foi realizada e organizada em turnos. A numeração 

refere-se aos turnos das enunciações e a tomada de cada turno, foi identificada pela 

alternância dos sujeitos falantes. Essa alternância identificava as fronteiras dos enunciados 

durante o processo de entrevista, fronteiras que se estabeleciam entre o enunciado da 

pesquisadora e o enunciado de cada professor. Os turnos, referentes à enunciação de cada 

locutor durante a entrevista são representados pelo codinome dado a cada um dos professores. 

Os professores tiveram suas identidades mantidas em sigilo ao longo da análise. 

As escolhas dos fragmentos que vamos discutir no Capítulo 4 baseiam-se na presença 

dos temas expressos nas questões de pesquisa. Relembrando: 
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 Que “vozes normalizadoras” influenciam(ram) os processos de identificação 

profissional dos professores de Química em início de carreira? 

 Quais marcadores identitários diferenciam os professores de Química de outros 

profissionais? 

 Quais marcadores identitários diferenciam os professores de Química dos professores 

de outras disciplinas escolares?  

 Quais marcadores identitários são a pertença comum entre os professores de Química 

e os professores de outras disciplinas escolares? 

 

Assim, a construção da compreensão da enunciação dos professores irá se constituindo 

pela associação de fragmentos selecionados por meio desse critério, em considerações por nós 

construídas.  

 Ao final de cada entrevista, após termos feito todas as questões presentes no roteiro, 

deixamos um tempo livre para que cada professor pudesse falar um pouco da sua constituição 

como docente e as dificuldades que eles vivenciam no início de suas carreiras, caso eles 

achassem necessário. 

  

3.4 Síntese 

 

Neste terceiro capítulo, buscamos apresentar o enquadramento teórico-metodológico e 

o desenho metodológico da pesquisa. Em um primeiro momento procuramos estabelecer uma 

articulação entre o conceito de identidade adotada nessa dissertação com o quadro teórico-

metodológico, fundamentado na Teoria Enunciativa de Mikhail Bakhtin. Buscamos detalhar 

aspectos importantes que se referem ao nosso processo de coleta de dados, evidenciando 

como este foi realizado. Demos ênfase no modo como as entrevistas foram feitas e no roteiro 

utilizado para a realização destas. 

No capítulo seguinte, apresentaremos a análise das cinco entrevistas realizadas. 
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“Nossa fala, isto é, nossos enunciados, estão repletos de 

palavras dos outros, caracterizadas, em graus variáveis, 

pela alteridade ou pela assimilação, caracterizadas, 

também em graus variáveis, por um emprego consciente e 

decalcado” 

 

Mikhail Bakhtin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

AS VOZES NORMALIZADORAS PRESENTES NA CONSTITUIÇÃO 

IDENTITÁRIA DE PROFESSORES DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO EM 

INÍCIO DE CARREIRA  
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CAPÍTULO 4: AS VOZES NORMALIZADORAS PRESENTES NO PROCESSO DE 

CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DE PROFESSORES DE QUÍMICA DO ENSINO 

MÉDIO EM INÍCIO DE CARREIRA 

 

A época, o meios social, o micromundo - o da família, dos amigos e conhecidos, 

dos colegas - que vê o homem crescer e viver, sempre possui seus enunciados 

que servem de norma, dão o tom; são obras científicas, literárias, ideológicas, nas 

quais as pessoas se apoiam  e ás quais se referem, que são citadas, imitadas, 

servem de inspiração. [...] É por isso que a experiência individual do homem toma 

forma e evolui sob o efeito da interação contínua e permanente com os 

enunciados individuais do outro. É uma experiência que se pode, em certa medida, 

definir como um processo de assimilação, mais ou menos criativo, das palavras do 

outro. Nossa fala, isto é, nossos enunciados, estão repletos de palavras dos 

outros, caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou pela assimilação, 

caracterizadas, também em graus variáveis, por um emprego consciente e decalcado 

(BAKHTIN, 1952-53/2000, p. 313-314, grifos nossos). 

 

A citação apresentada acima, retirada da obra de Bakhtin, apresenta muito bem o pilar 

que sustenta essa dissertação. Acreditamos que a identidade é fruto da interação que o sujeito 

estabelece com o seu Outro. E, neste processo de constituição identitária estão presentes 

vários micromundos, conforme apresenta Bakhtin. Esse micromundos envolvem as relações 

que estabelecemos com a nossa família, com os nossos amigos, colegas de profissão etc. 

Nessas diferentes esferas estão em circulação vários discursos, vários enunciados, diferentes 

vozes que servem de norma e inspiração. Desse modo, nós somos o tempo todo interpelados 

por esses discursos que vão à direção de dar o tom e ditar a norma. Ao aceitarmos e 

apropriarmos desses discursos valorativos e normativos, acabamos assumindo diante destes 

nossas identidades. Bakhtin evidencia que nossos enunciados são polifônicos, repletos de 

vozes alheias, ou seja, enunciados repletos de palavras dos outros. Diante disso, acreditamos 

que o processo de configuração identitária do indivíduo envolve a relação que este estabelece 

com o seu Outro e na apropriação das palavras do outro nas diferentes esferas da atividade 

humana. Inspirados nos pressupostos teóricos de M. Bakhtin, e principalmente em S. Hall, K. 

Woodward, T. T. da Silva e no sociólogo C. Dubar
21

, que estudam a problemática da 

identidade, defendemos no âmbito dessa pesquisa que não existe uma identidade profissional 

docente que seja única, estável e imutável. O professor está inserido em diversas esferas da 

atividade humana e o tempo todo está em contato com discursos, vozes que tentam ditar a 

norma, ditar a regra. O professor, durante o seu processo de formação e durante a sua prática 

profissional estabelece relações com diversos micromundos – família, professores 

formadores, licenciandos, alunos, diretores, supervisores, colegas de profissão etc. O esquema 

apresentado no Capítulo 3, representa bem as principais vozes desses micromundos, que o 

                                                        
21 Esses pressupostos teóricos foram apresentados e discutidos no Capítulo 1. 
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professor está sempre em contato. Não poderíamos esquecer-nos de destacar que as relações 

estabelecidas nesses diversos micromundos se dão em contextos sociais diferentes. Assim, 

seria imprudência nessa pesquisa, querermos defender a existência de uma identidade 

profissional docente que seja única para todos os professores. Essa identidade única não 

existe, uma vez que cada professor lida de maneiras diferentes com esses micromundos. As  

relações estabelecidas e os contextos em que essas estas acontecem nem sempre são 

necessariamente os mesmos. A consequência desse fato é a existência de identidades 

múltiplas e cambiantes. Elas se alteram em consonância com as relações estabelecidas com os 

outros durante a profissionalização docente e se alteram também em função dos contextos 

sociais. 

 Neste quarto capítulo nos dedicamos à apresentação e discussão das enunciações 

produzidas pelos professores de Química do Ensino Médio em início de carreira que atuam na 

34ª SRE. 

 

4.1 Compreendendo o processo de identificação profissional de professores de Química 

em início de carreira por meio de suas enunciações 

  

Reafirmando o que citamos no capítulo anterior, a seleção dos fragmentos das 

entrevistas apresentados e discutidos neste capítulo, se configurou pela presença dos temas 

expressos nas nossas questões de pesquisa. A apresentação e discussão dos fragmentos 

selecionados estão organizadas em várias subseções. Apresentaremos em cada subseção a 

análise individual dos enunciados de cada professor, separadamente. Optamos por analisar e 

apresentar os fragmentos selecionados individualmente, uma vez que os professores que 

participaram dessa pesquisa têm formação acadêmica em universidades diferentes e em 

períodos distintos. Além disso, eles atuam em escolas de cidades diferentes e cada professor 

trabalha com séries diferentes do Ensino Médio e por último, estamos tratando de identidades 

profissionais diferentes.  

Bakhtin nos apresenta que a característica multivocal dos discursos se expressa na 

presença de diversas vozes, que representam formas de visões de mundo, tendências e teorias. 

Desse modo, nos discursos dos professores de Química dessa pesquisa estão presentes 

diversas vozes que, conforme já foi evidenciado por Leal (2003, p. 167),  representam 

“diferentes perspectivas, tendências, visões de educação e de ensino de Química que povoam 

os discursos dos professores e neles disputam espaço”. Não temos o intuito de considerar as 

diferentes enunciações dos professores como compreensões que representem uma identidade 
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profissional docente que seja melhor que outra. Como já dissemos, é impossível a existência 

de uma identidade profissional fixa e única. Trata-se de diferentes compreensões que 

representam diferentes identidades, que são posicionamentos aos diferentes discursos e vozes 

normalizadoras que os professores estão a contracenar, frutos das relações estabelecidas com 

o outro em diversas esferas da atividade humana. 

  

4.1.1 Os professores e suas enunciações 

 

Antes da análise dos fragmentos, apresentaremos os aspectos do perfil profissional, 

obtidos por intermédio da Ficha de Identificação preenchida por cada professor antes da 

realização das entrevistas. Depois de apresentarmos esse conjunto de elementos, passaremos à 

análise das enunciações. Nessa análise, a ênfase recai sobre as seguintes categorias: vozes 

normalizadoras, marcadores identitários, normalizações, generalizações, diferenciações e 

classificações. 

Retomando a definição apresentada no Capítulo 3, compreendemos que as vozes 

normalizadoras vão ditar marcadores identitários aos professores. Tratar das identidades 

profissionais docentes, como um processo de normalização, implica assumir, como norma, 

um conjunto de discursos (ou um conjunto de vozes) sobre como os professores devem ser e 

como eles devem agir nos exercício de suas funções, quais são as suas necessidades 

formativas, competências, etc. As identidades preconizadas por essas vozes são normalizações 

que pretendem dizer o que é ser professor e estabelecer relações de pertencimento entre os 

profissionais em formação e o coletivo de professores. 

É importante relembrarmos, também neste momento, o que estamos chamando de 

marcadores identitários. Guareschi (2006) define que os marcadores identitários são os 

referentes criados pelos discursos, que possibilitam que os sujeitos passem a reconhecer-se ou 

diferir-se. Os marcadores lhes possibilitam “posicionar-se na rede discursiva, constituir-se 

como sujeitos a partir daquilo que lhes interpela como sendo dito com respeito a si” 

(GUARESCHI, 2006, p. 131). Essa autora discute que os discursos que produzem 

determinadas identidades dizem em respeito à possibilidade de determinadas verdades 

tornarem-se referentes de classificação (de pertencimento ou não a um grupo). As identidades 

são forjadas pelos discursos a partir de marcadores que passam a ser definidos como 

relevantes. Os discursos estabelecem normas, padrões, instauram referenciais identitários ao 

delimitar comportamentos, modos de ser e agir. Ao mesmo tempo, os discursos também 

afirmam e constitui aquilo que é diferente da identidade que é a norma, que não é apenas o 
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seu oposto, mas é tudo aquilo que não é incluído nesta referência. Dito de outro modo, os 

marcadores identitários delineiam-se a partir de relações de poder que transversalizam a 

produção cultural das diferenças. Os marcadores definem identidades, marcam diferenças e 

estabelecem um padrão de normalidade ou referência. Sintetizando, em uma única frase, os 

marcadores identitários são considerados critérios de pertencimento (GUARESCHI, 2006).  

Vimos no Capítulo 1 que a identidade e a diferença são inseparáveis, sendo a diferença 

um produto derivado da identidade. A identidade é a referência, é o ponto o original ao qual 

se define a diferença. Tomamos aquilo que somos como a norma pela qual descrevemos 

aquilo que não somos. Afirmar uma identidade significa demarcar fronteiras, em outras 

palavras, dividir o mundo social significa classificar (SILVA, 2000). As identidades são 

fabricadas por meio da diferença. A identidade é sempre produzida em relação a uma outra e a 

marcação da diferença é a componente de qualquer sistema de classificação. As identidades 

são formadas relativamente a outras identidades (WOODWARD, 2000). Uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças é a fixação de uma 

determinada identidade como norma (SILVA, 2000). A identidade é resultado de uma dupla 

operação linguística: diferenciação e generalização. Não há identidade sem alteridade. As 

identidades, assim como as alteridades, variam historicamente e dependem do seu contexto de 

definição (DUBAR, 2006). Assim, diante dessas considerações, defendemos nessa pesquisa 

que o processo de identificação profissional se traduz em sistemas de classificação, processos 

de diferenciação, processos de generalização e processos de normalização. O Quadro 7 

apresenta uma breve recapitulação da definição desses processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    114 

 

 

 

Processos de identificação profissional 

Normalização Eleger uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual as 

outras identidades são avaliadas e hierarquizadas significa normalizar. 

Normalizar significa atribuir a essa identidade características positivas, 

em relação às quais as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. 

Normalizar também significa atribuir características, em relação ás quais 

as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa. É 

“natural”, desejável e única a identidade normal. A identidade normal é 

tão forte que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas 

simplesmente como a identidade (SILVA, 2000). 

Generalização A generalização é o processo em que se procura definir o ponto comum a 

uma classe de elementos todos diferentes. Sob a perspectiva da 

generalização, a identidade é a pertença comum (DUBAR, 2006). 

Diferenciação A diferenciação define a diferença, aquilo que faz a singularidade de 

alguém ou de alguma coisa em relação a uma outra coisa ou a outro 

alguém. Sob a perspectiva da diferenciação, a identidade é a diferença 

(DUBAR, 2006). 

Classificação As classificações são sempre feitas a partir de um ponto de vista da 

identidade. Classificar significa dividir e ordenar o mundo social em 

grupos. Dividir e classificar significa, neste caso, também hierarquizar. 

A identidade e a diferença estão relacionadas ás formas pelas quais a 

sociedade produz e utiliza classificações (SILVA, 2000). 

Quadro 7: Os processos que constituem a identificação profissional 

 

 Feitas essas considerações, passemos agora a analisar o processo de identificação 

profissional da professora Mayra. 

 

4.1.1.1 Professora Mayra: superar a antipatia que o aluno tem pela ciência Química 

 

A professora Mayra tem 24 anos. Cursou todo o Ensino Médio em uma escola da rede 

particular. Dentre os entrevistados, ela é a única que estudou em uma escola da rede 

particular. Iniciou o Ensino Médio no ano de 2003 e concluiu no final de 2005. No primeiro 

semestre de 2007, ela iniciou a graduação em licenciatura em Química na Universidade 

Federal de São João del-Rei. Concluiu a licenciatura no início de 2012. Mayra tem menos de 

um ano de experiência como professora de Química. Durante o último ano da graduação, teve 

a oportunidade de trabalhar como professora de Química durante um mês em uma escola da 

rede pública estadual, onde lecionou para duas turmas do 1º ano do Ensino Médio, sendo duas 

aulas semanais em cada turma. Atualmente, Mayra trabalha em uma escola também da rede 

pública estadual. A professora iniciou nessa escola no mês de fevereiro de 2012. Ela trabalha 
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nessa escola com três turmas. Duas turmas são de 1º ano, com duas aulas em cada turma. A 

outra turma é de 2º ano, porém nessa turma ela leciona três aulas semanais. 

O processo de identificação profissional da professora Mayra é influenciado pela 

presença de dois discursos normalizadores presentes na formação inicial: o discurso de que o 

professor de Química deve saber Química e o discurso de que o professor deve saber ensinar 

Química. Estes, provavelmente, são resultantes de duas vozes consideradas fundamentais 

durante a formação inicial: a voz dos saberes disciplinares e a voz dos saberes pedagógicos. É 

importante ressaltar, neste momento, que essas vozes estão sendo tratadas por nós no sentido 

bakhtiniano. Assim, essas vozes, também consideradas como normalizadoras podem 

representar uma pessoa real, visões de mundo, teorias e tendências oriundas da área da 

Educação Química.  

Durante o processo enunciativo da professora Mayra, percebemos a existência de um 

possível conflito entre as vozes oriundas dos saberes disciplinares e dos saberes pedagógicos. 

Esse pode ser percebido quando Mayra faz ponderações sobre a formação recebida na 

universidade. Sobre as contribuições da formação inicial para a sua prática docente, ela diz 

que esta contribuiu muito pouco. 

      

4. Mayra: Eu acho que me contribuiu (+) muito pouco, muito pouco. Eu acho que a matéria (+) a base de saber, 
as coisas/ a gente TEM basicamente tudo que a gente tem que saber a gente, não saiu daqui sem saber a Química 

Orgânica, a Química Inorgânica, a Físico-Química né, isso tudo a gente aprendeu. Mas, a parte mesmo pra:: 

docência, o CURSO em si (+) eu acho que aproveitei muito pouco né. Eu fui ter um pouco mais de 

experiência em docência, quando eu participei do PIBID (+). Eu participei do PIBID né, que foi quando eu 

tive mais aproximação com a docência, “o que trabalhar, o que fazer, como chamar a atenção do aluno?”. Essas 

partes aqui, as matérias de Instrumentação aqui (+) eu tive muitas coisas em matérias de Instrumentação, mas, eu 

acho que faltou bastante coisas ainda. Na minha experiência do dia-a-dia com a escola, eu ainda vejo que faltou. 

 

Mayra enuncia que adquiriu muito bem os saberes disciplinares (Química Orgânica, Química 

Inorgânica e Físico-Química). Entretanto, os saberes pedagógicos, considerados por ela como 

sendo “o CURSO em si”
22

 não foram bem aproveitados. Ela apresenta o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) como a voz responsável por lhe 

proporcionar uma aproximação maior com as questões relativas à docência
23

. A voz do PIBID 

                                                        
22 Trechos e expressões retirados da fala dos entrevistados aparecem no corpo do texto entre aspas. 
 
23 O (PIBID) é uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que 

tem como principais objetivos contribuir para a formação dos professores de Educação Básica nas Universidades 

Públicas brasileiras e contribuir com a melhoria da educação pública (UFSJ, 2013). Para uma apresentação mais 

extensa e bem situada desse programa no curso de Licenciatura em Química na UFSJ, ver 

http://www.pibid.ufsj.edu.br/ver_projeto.php?id_projeto=7. 
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foi uma voz de fundamental importância que, certamente contribuiu de forma significativa 

para o seu processo de configuração identitária. Com base em Gama e Fioretini (2008) 

podemos dizer que a professora Mayra se encontra em um processo de constituição identitária 

que vive e expressa uma situação de conflito, principalmente, entre os saberes constituídos 

durante a formação inicial e aqueles mobilizados na prática escolar. Como alternativa de 

superação dessa dicotomia teoria-prática, Melo (2007) sugere que a formação acadêmica deve 

ser vinculada com a prática profissional, de modo que a realidade escolar se torne o ponto de 

partida para que haja durante a formação inicial reflexões mais aprofundadas a respeito dos 

desafios do exercício da docência. 

 O conflito estabelecido entre as vozes dos saberes disciplinares e as vozes dos saberes 

pedagógicos, pode ser observado quando ela enuncia: “Eu acho que a matéria (+) a base de 

saber, as coisas/ a gente TEM basicamente tudo que a gente tem que saber, a gente não saiu 

daqui sem saber a Química Orgânica, a Química Inorgânica, a Físico Química né, isso tudo a 

gente aprendeu. Mas, a parte mesmo pra:: docência, o CURSO em si (+) eu acho que 

aproveitei muito pouco né”. Nesse trecho, Mayra expõe que o saber disciplinar é importante, 

ou seja, é “basicamente tudo” o que o professor de Química deve saber. O domínio desse 

saber é normalizado por ela, de forma que este se torna um marcador identitário necessário ao 

professor de Química. Todavia, Mayra não se prende apenas ao discurso de que saber 

Química é o único marcador identitário que configura as identidades profissionais dos 

professores de Química. A sua identidade profissional não é influenciada única e 

exclusivamente pela voz do saber disciplinar. A voz que apoia a condição de que saber 

Química é tudo, ou basicamente, quase tudo que o professor de Química deve saber, entra em 

conflito quando Mayra enuncia que os saberes pedagógicos constituem “o CURSO em si”. 

Para ela, a parte fundamental e mais importante do seu processo de formação é a parte da 

docência, ou seja, o conhecimento adquirido por influência da voz dos saberes pedagógicos. 

A identificação profissional da professora Mayra não se limita ao discurso de que a formação 

do professor se restringe apenas a aquisição do saber disciplinar. O domínio do conteúdo é 

condição necessária, mas não é condição suficiente para compor as identidades dos 

professores de Química. No trabalho de  Carvalho e Gil-Pérez (2003) encontramos os 

discursos de que o “saber” e o “saber fazer” são necessidades formativas dos professores de 

Ciências
24

, ou seja, esse “saber” e “saber fazer” são marcadores identitários normalizados. As 

                                                        
24

 O “saber” e o “saber fazer” apresentados por Carvalho e Gil-Pérez (2003) compreende: conhecer a matéria a 

ser ensinada; questionar as ideias docentes de “senso comum”; adquirir conhecimentos teóricos sobre a 

aprendizagem das Ciências; saber analisar criticamente o “ensino tradicional”; saber preparar atividades capazes 

de gerar uma aprendizagem efetiva; saber dirigir o trabalho dos alunos; saber avaliar; adquirir a formação 
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identidades profissionais desejadas admitem essas características possíveis. Pressupõe-se por 

meio do fragmento analisado que, a professora Mayra ao trazer em sua enunciação o discurso 

de que o professor deve saber Química e principalmente, que ele também deve saber ensinar 

Química demonstra a sua pertença a essa desejável identidade profissional dos professores de 

Química, atendendo as condições necessárias para ser professor de Ciências, conforme 

proposto por Carvalho e Gil-Pérez (2003). 

Quando Mayra diz que o saber disciplinar é basicamente tudo o que o professor de 

Química deve saber, percebemos a presença de um processo de normalização das identidades 

profissionais docentes. Esse processo defende a ideia de que a identidade normal do professor 

de Química é aquela em que o marcador identitário principal corresponde ao domínio do 

conteúdo químico. Essa ideia normalizada foi apresentada no Capítulo 2, quando citamos as 

pesquisas realizadas por Schnetzler. Relembrando, a pesquisadora apresenta que os conteúdos 

químicos são mais privilegiados nos cursos de licenciatura em Química e isso decorre da 

pouca atenção dada à formação de professores. Pois, a maioria dos cursos de licenciatura 

reflete uma organização típica dos cursos de bacharelados e, além disso, os professores 

formadores desconhecem os fundamentos e as contribuições da pesquisa da área de Educação 

Química, por serem pesquisadores de outras áreas da Química (SCHNETZLER, 2010). Essa 

identidade desejável constituída nos cursos pautados neste modelo bacharelesco, que exige o 

domínio dos saberes disciplinares, não é apenas uma identidade profissional docente, mas sim 

a identidade profissional docente que esse processo de normalização diz ser a natural, a 

desejável e única. No entanto, a professora Mayra não se vincula apenas a esse processo de 

normalização, uma vez que, em sua enunciação ela destaca a importância não apenas do saber 

Química, mas também a importância do saber ensinar Química. A tensão entre as vozes dos 

saberes disciplinares e pedagógicos se faz presente (em grande parte) dos cursos de formação 

de professores, principalmente, aqueles pautados no modelo da racionalidade técnica 

conforme é discutido por Schnetzler (2010). 

Cabe ressaltar, ainda no turno 4, que o processo de identificação profissional de Mayra 

está sob a  influência de uma diversidade de vozes. Além da influência das vozes dos saberes 

pedagógicos e disciplinares, destacamos também, a influência da voz dos saberes 

experienciais, a influência da voz do PIBID e da voz dos professores em início de carreira. A 

voz do saber experiencial se manifesta quando Mayra enuncia que foi a partir de sua 

                                                                                                                                                                             

necessária para associar ensino e pesquisa didática. Maiores detalhes sobre cada uma dessas necessidades 

formativas são apresentados na parte 1 do livro: Formação de Professores de Ciências: Tendências e Inovações, 

de autoria de Carvalho e Gil-Pérez (2003). 
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experiência na escola que ela pode perceber o que faltou durante a sua formação. Tal 

enunciação também demonstra que está repleta de ecos e lembranças de outros enunciados. A 

dúvida e insegurança dos professores em início de carreira: “o que trabalhar, o que fazer, 

como chamar a atenção do aluno?” são exemplos desses ecos e lembranças. A professora 

determina sua posição, ou seja, legitima um modo de identificação profissional, 

correlacionando com outras posições, ou seja, outras vozes. Ampliando essa reflexão, com 

base em Bakhtin (1974/2000), reconhecemos que no processo de identificação profissional da 

professora o limite não é o eu (Mayra), porém o eu em correlação com outras pessoas (outras 

vozes), ou seja, eu e o outro (Mayra e várias vozes). 

E por último, ressaltamos o destaque dado por Mayra a voz do PIBID, que conforme 

já apresentamos, aparece como sendo a voz responsável por lhe proporcionar uma maior 

aproximação com a docência, uma vez que, essa voz foi na direção de suprir as falhas dos 

saberes pedagógicos. Essa é uma voz que ocupa um lugar de destaque na configuração 

identitária da professora Mayra, por contribuir de forma significativa para a sua preparação 

para a vida profissional docente. Podemos observar a importância dessa voz no fragmento 

apresentado abaixo. 

 

10. Mayra: Contribuiu mais para quase que praticamente em tudo. Pra essa formação de conseguir chegar lá 

na frente e conversar com os alunos, passar a matéria, vê como eles estão entendendo ou não, utilizar 

novos recursos. Pra mim (+) o que me DEU essa base foi o PIBID. Eu acho que nem o meu estágio me deu 

tanta base assim (++) o estágio que eu fiz. 

 

 No turno 6, na descrição sobre o que ficou em falta na aquisição dos saberes 

pedagógicos, Mayra relata que faltou aprender planejar aulas dinâmicas e lidar com os alunos 

em sala de aula.  

 

6. Mayra: Eu acho que faltou muito/ assim (+) a gente aprender a:: a:: aprender como planejar a aula assim, de 

uma forma mais dinâmica pro aluno, prender um pouco da atenção, por que a Química é maçante. Então, você 

tem que (+) saber alguma coisa pra poder prender a atenção do aluno. Eu acho que a gente aprendeu muito assim 
“Ah, vamos fazer um experimento no laboratório” tá, a gente aprendeu isso. “Vamos procurar recursos 

novos pra trabalhar com eles né, procurar na internet jogos né”, (+) algumas coisas muito básicas a gente 

aprendeu. A gente aprendeu isso, mas quando a gente chega  sala na aula/ aprender a como lidar com o 

aluno (+) dentro de sala de aula eu acho que isso faltou. A parte principal, como você tem que LIDAR com 

o aluno dentro da sala de aula, eu acho que ficou faltando isso. 

 

Observa-se, neste enunciado, um processo de apropriação da palavra alheia, quando ela traz a 

voz dos professores formadores: “Ah, vamos fazer um experimento no laboratório”, “Vamos 

procurar recursos novos pra trabalhar com eles né, procurar na internet jogos né”. O 

fenômeno da apropriação pode ser percebido quando se identifica a presença de outras vozes 
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na enunciação. Embora, não tenhamos discutido esse fenômeno nos outros enunciados já 

apresentados, compreendemos que a apropriação pode ser sempre reconhecida, toda vez que 

se percebe a presença e a influência de outras vozes nas falas do enunciador. A esse respeito, 

Bakhtin (1934-35/1998) apresenta que todo discurso concreto (enunciação) está “amarrado e 

penetrado por ideias gerais, por pontos de vista e por apreciações de outros” (p. 86). As vozes 

dos professores formadores, vozes que penetram esse enunciado de Mayra, são também 

normalizadoras, por serem vozes responsáveis pela formação dos licenciandos. Essas vozes 

especificam os marcadores identitários que os professores de Química devem ter e o que estes 

devem fazer, como por exemplo: saber utilizar o laboratório, trabalhar com a 

experimentação
25

, jogos
26

 e usar a internet
27

. A professora enuncia que a parte principal, ou 

seja, o marcador identitário mais importante que os professores devem ter é “saber LIDAR 

com o aluno”. Esse saber lidar com o aluno faz parte de uma normalização que também está  

presente no seu processo de identificação profissional docente. Acreditamos que Mayra 

destaca esse marcador como o mais importante, sob influência da voz dos saberes 

experienciais. 

 Para Mayra, as disciplinas pedagógicas deveriam ter um maior direcionamento para a 

realidade escolar, uma vez que as condições reais de infraestrutura das escolas não 

possibilitam aos professores, a utilização dos diferentes meios mediacionais trabalhados 

nessas disciplinas durante o período de formação inicial. O fragmento abaixo sinaliza esse 

descontentamento da professora. 

 

                                                        
25 Em seu livro, Didática da Química: Fundamentos e Práticas para o Ensino Médio, Leal (2009, p. 78) define 

que a experimentação, vista como recurso metodológico para o ensino de Química, permite “uma maior 
mobilização dos estudantes a partir da manipulação de materiais, do uso de equipamentos (ainda que muito 

simples) e da observação de objetos e transformações, associando habilidades motoras, avaliação visual e 

reflexão conceitual”. Com base no trabalho de Terrazzan, Silva e Zambon (2008, p. 6), Leal (2009, p. 78) define 

que” uma atividade experimental é toda „atividade que envolve o controle e a manipulação de variáveis‟ podendo 

ser: i) um trabalho laboratorial, isto é, uma atividade realizada no laboratório ou em um local que disponha de  

materiais de laboratório [...]; ii) um trabalho de campo, isto é, uma atividade realizada ao ar livre ou no local em 

que os fenômenos acontecem [...]”. 

 
26 Os jogos compõe uma das opções metodológicas a serem utilizadas pelos professores nas salas de aula de 

Química. A utilização de jogos no Ensino de Química permite a conciliação de diversão, aprendizagem de regras, 

nomenclaturas, conceitos, relações conceituais etc. (LEAL, 2009, p. 99). Conforme consideram Santana e 
Rezende (2008) apud Leal (2009, p. 99), as atividades lúdicas, “[...] são uma prática privilegiada para uma 

educação que objetive o desenvolvimento pessoal e a atuação cooperativa na sociedade. São, também, 

instrumentos motivadores, atraentes e estimuladores do processo de ensino e aprendizagem e da construção do 

conhecimento. [...] Em síntese, as atividades lúdicas não levam apenas à memorização do assunto abordado, mas 

induzem os alunos à reflexão. Além disso, essas práticas aumentam a motivação dos alunos perante as aulas de 

Química, pois o lúdico é integrador de várias dimensões do universo do aluno, como afetividade, trabalho em 

grupo e as relações com regras pré-definidas (p. 2-3).” 

 
27 Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs). 
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24. Mayra: Eu acho que é muito ilusório (+). Eu acho assim, que é muita coisa que na realidade a gente não 

trabalha, não é assim. Tem coisa lá/ por exemplo, não adianta você ter uma disciplina pra você fazer 1 milhão 
de experimento com os alunos, sendo que você vai na escola e você não tem como trabalhar com isso. [...] Mas, 

por exemplo, a parte de computação, você levar eles pra sala de informática passar alguma coisa pra eles, 

não tem computador. Pelo menos na escola que eu trabalho não tem computador (+), tem computador, 

mas, tá tudo estragado. Assim, a gente vê muito na teoria. A gente vê o que pode fazer, mas ainda acho 

que não fundamenta aquilo. Você vê o que pode fazer, mas “como a gente pode trabalhar isso? De que 

forma? Como que a gente vai cobrar isso? Como isso vai ser avaliado? Como você pode avaliar o aluno 

desse jeito? E aquele aluno que não sabe mexer no computador? Como que fica? Você vai ter que ficando 

o tempo todo ao lado dele no computador e ajudando a mexer no computador?” Eu acho que essa parte da 

Instrumentação (+) ela tem que ser voltada mais pro cotidiano escolar, não pro cotidiano que a gente vê 

aqui. [...] Só que:: na hora de trabalhar não é do jeito que a gente trabalha aqui né? Porque a gente vai/ por 

exemplo, na turma e apresenta pro professor, mas quando chega na sala de aula a gente vai dar aula da mesma 

forma. 

 

Expressa-se também neste turno, a presença da voz dos professores que enfrentam esses 

problemas de falta de recursos nas escolas, “como a gente pode trabalhar isso? De que forma? 

Como que a gente vai cobrar isso? Como isso vai ser avaliado? Como você pode avaliar o 

aluno desse jeito? E aquele aluno que não sabe mexer no computador? Como que fica? Você 

vai ter que ficando o tempo todo ao lado dele no computador e ajudando a mexer no 

computador?”.  A presença dessa voz na fala de Mayra sinaliza um processo de apropriação. 

A professora se apropria de palavras alheias para relatar que essa dificuldade é enfrentada não 

só por ela, mas por outros professores também. A polifonia expressa, não se limita apenas as 

vozes dos professores de Química, mas também, as vozes de todos os professores que têm 

problemas com a falta de recursos nas escolas de um modo geral. A dificuldade de como lidar 

com essa situação de falta de recursos é um marcador identitário que opera como sendo a 

pertença comum entre esses professores, principalmente entre os que estão em início de 

carreira. Essa marca identitária é enunciada por Mayra em um processo de generalização. 

 No turno 44, Mayra define uma singularidade das identidades profissionais docentes 

em um processo de diferenciação, determinando a diferença daquilo que faz a singularidade 

da profissão docente em relação às outras profissões. 

 

44. Mayra: [...] A diferença de um professor de outro profissional é que o (+) dia-a-dia do professor tá 

sempre ligado, esse ano, o próximo ano. Um aluno do Ensino Médio, você vai acompanhar ele, quem é 

professor efetivo, vai acompanhar até o 3º ano. Ás vezes, um outro profissional não vai trabalhar desse jeito. Ás 

vezes tem um serviço hoje, ele faz de um jeito. Outro, já é outro caso que ele vai trabalhar. Por exemplo, o 

profissional do Direito né, vai trabalhar um caso hoje, outro caso amanhã. O professor não, você convive 

com aqueles alunos o ANO INTEIRO, você tem aquela responsabilidade com o aluno, você tem que gostar 

do que você tá fazendo. Você não pode simplesmente chegar lá e trabalhar (++) como qualquer outro/ 

como outro profissional que vai lá e faz suas oito horas diárias e pronto. O professor tem muito mais 

serviço do que isso né (+), não só a parte de serviço né, eu acho que meche com tudo. Ele dentro da sala de 

aula, além de ser professor você é também psicólogo né (+), você é pai, você é mãe, você tem que ver o que 

o aluno tem, porque o aluno hoje não tá bom. Tem vários casos né? Porque que o aluno vai mal na sua 

matéria? O pai é alcoólatra, o pai não é? O pai é viciado? A mãe é (+) trabalha como (++) prostituta né. A gente 

tem várias fases assim. Eu tenho vários, vários alunos dessa forma. E eu acho que (+) na minha opinião, hoje o 
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professor, não só o de Química como o de qualquer outra matéria até os dos pormenores, eu acho que é a base. 

Na minha opinião, o professor é a base (+) a base educacional. Uma criança, não adianta só (+) a educação 

em casa, acho que o professor contribui muito com isso.  

 

Segundo Mayra, o que é singular na profissão docente é a relação de proximidade e de 

continuidade que o professor estabelece com o aluno no decorrer dos anos. Ela explica essa 

diferenciação comparando o profissional professor com o profissional do Direito, alegando 

que em algumas profissões não é estabelecida essa relação pessoal e prolongada. Tardif 

(2008) ilustra as diferenças essenciais do trabalho docente com o trabalho na indústria
28

. Esse 

autor discute que o objeto do trabalho do professor é humano. Assim, tem que se considerar a 

afetividade do objeto e a relação estabelecida com esse objeto. A dimensão afetiva se faz 

presente na relação estabelecida entre o professor e o aluno. Nessa relação, a componente 

emocional manifesta-se de forma inevitável. Tardif considera que uma boa parte do trabalho 

docente é de cunho afetivo e emocional. A relação baseia-se em “emoções, em afetos, na 

capacidade não somente de pensar nos alunos, mas igualmente de perceber e de sentir suas 

emoções, seus temores, suas alegrias, seus próprios bloqueios afetivos” (TARDIF, 2008, p. 

130). Mayra também enuncia que o que difere os professores de outros profissionais, além 

dessa relação de proximidade e continuidade, são os outros lugares sociais que o professor 

ocupa na vida do aluno, principalmente dentro da sala de aula. De acordo com Mayra, além de 

ser educador, o professor também é pai, mãe e psicólogo do aluno. Segundo a professora, em 

algumas situações, o professor se vê na condição de assumir esses lugares sociais. Esses 

marcadores enunciados por Mayra destacam a diferença das identidades profissionais 

docentes para as outras profissões. A necessidade que os professores têm de assumir esses 

diferentes lugares sociais evidencia como os professores carregam consigo múltiplas e 

fragmentadas identidades. Apropriando do termo utilizado por Rosa et al. (2008, p. 72), 

podemos dizer que os professores conforme Mayra enuncia, podem ser “várias coisas” 

(educador, pai, mãe e psicólogo do aluno). 

Na opinião de Mayra, o professor é a “base educacional” do aluno. O que ela está 

considerando como sendo a base educacional vai além de ensinar os conteúdos científicos. No 

tuno abaixo, ela descreve o que é ser essa “base educacional”. 

 

46. Mayra: Não só CONTEÚDO, eu tô falando assim, é respeito, é:: (+) você né saber tratar outra pessoa. Você 
ajudar (++) um amigo, é:: ter uma responsabilidade. Eu acho que o professor contribui com tudo isso desde 

pequeno, desde criança. Desde pequeno, o professor é na minha opinião essa base né. Você/ um professor vai pra 

sala de aula (+) ele ensina o aluno a ter respeito com outro coleguinha, ajudar outro coleguinha né, os horários, 

                                                        
28 Para um maior aprofundamento da comparação feita por Tardif (2008) ver O trabalho docente, a pedagogia e 

o ensino – Interações humanas, tecnologias e dilemas. 
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os limites. Porque a criança passa mais tempo na escola do que em casa, não é? E assim vai né, até a gente se 

formar, a gente passa mais tempo estudando do que em casa. Então, eu acho que o professor, a escola é como se 

fosse a segunda família do aluno. Essa base pra mim é isso, não só o conteúdo, não só o conteúdo em si. Porque 

hoje/ hoje a gente vê aluno que não precisa de professor pra estudar o conteúdo, mas acho que essa parte de (+) 

de:: dar mais como se fosse uma segunda casa né, uma educação em que você ensina, você mostra o respeito. 

Você (+) impõe limite ao aluno, eu acho que é essa base educacional. 

 

Em outro momento durante a entrevista (turno 56), Mayra enuncia novamente que é a relação 

de proximidade estabelecida entre o professor e o aluno que constitui a diferenciação da 

docência para as outras profissões. 

 

56. Mayra: [...] Eu acho que não tem muita relação PESSOAL igual o professor tem com o aluno, o professor 
tem muita relação pessoal. Acho que até assim/ por exemplo, um advogado tem mais relação pessoal com o 

cliente do que até mesmo um engenheiro né, porque ele precisa saber dessa parte, mas mesmo assim ainda não é 

uma relação pessoal tão profunda, uma ligação tão profunda igual o professor e o aluno né (+). A ligação entre 

professor e aluno é maior, é mais forte do que qualquer outra ligação né (++) é:: que do engenheiro por exemplo 

com o seu cliente, do advogado com seu cliente. Acho que a diferença é essa. 

 

Outro marcador identitário é destacado por Mayra no tuno 58. Nesse turno, ela fala 

que contornar e superar a antipatia que os alunos têm pela Química é um aspecto que 

diferencia o trabalho do professor de Química do trabalho dos professores de outras 

disciplinas.  

 

58. Mayra: [...] Eu acho que a primeira coisa é porque eles já vêm detestando a Química desde pequeno, (++) 

eles saem da 8ª série, nem sabe o que é e eles já chegam no 1º ano DETESTANDO. Eu no meu primeiro dia 

de aula (+) dessa turma que eu peguei esse ano, eu perguntei o que eles achavam que era a Química e se eles 

gostavam ou não. Aí já me falaram “ a Química (+) é:: a pior matéria que tem, ninguém gosta de Química, 

não estuda nada, só vê conta, só vê formula, só aplica fórmula, não tem utilidade nenhuma”. [...] Eu acho 

que é muito difícil você chegar e trabalhar a Química com o aluno. Por exemplo (+), o Português e a 
Matemática, eles podem não gostar de Matemática, mas eles estão adaptados ali ao Português e a Matemática 

desde sempre né. Agora a Química não, já é uma matéria nova e no 1º ano eles já chegam detestando e eu ainda 

não entendi porque eles detestam TANTO (+) a Química, não GOSTAM, é::: (+) não gostam/ Ocorre o mesmo 

problema com a Física, o professor de Física também sempre fala isso que tem muito problema de trabalho né. 

Eles já/ eu acho que a Química dentro das escolas (++) acho que tem um patamar de importância, mas não 

tão importante. Hoje eles estão focando muito em Português e Matemática por causa de prova né (+), 

prova avaliativa que tem do Estado né. Então, prova avaliativa que tem do Estado é:: (+) Português e 

Matemática. Só tem uma/ só tem uma prova que engloba todas, mas (+) de recurso pra:: professor receber né o:: 

o:: décimo quarto salário é as provas de Português e Matemática que contam né? Então assim, é difícil trabalhar 

a Química. [...] 

 

Os processos de diferenciação e generalização também podem ser observados neste 

enunciado. A singularidade do professor de Química se manifesta na condição que este tem de 

lidar com a antipatia dos alunos pela disciplina escolar Química, diferentemente dos 

professores de Português e Matemática, conforme a professora evidencia. Essa marca 

identitária é o que diferencia o professor de Química de outros professores. Entretanto, Mayra 

enuncia que essa marca identitária também é a pertença comum entre o professor de Química 
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e o professor de Física. Essa pertença comum sinaliza o processo de generalização que 

apresenta essa marca identitária como sendo aquilo que não é único e exclusivo dos 

professores de Química, mas, uma marca identitária que também é compartilhada com 

professores de Física.  

 É interessante também chamarmos a atenção neste turno para a presença da voz 

normalizadora dos alunos no enunciado da professora: “ a Química (+) é:: a pior matéria que 

tem, ninguém gosta de Química, não estuda nada, só vê conta, só vê formula, só aplica 

fórmula, não tem utilidade nenhuma”. Acreditamos que essa é uma voz que pode ter uma 

influência muito grande nos processos de identificação profissional dos professores de 

Química em início de carreira, no sentido em que essa voz pode gerar desestímulo para esses 

professores que, por sua vez, podem estar passando pelo “choque com a realidade”. O início 

da profissão é o momento onde os professores irão avançar mais na definição de suas 

identidades profissionais, podendo manter o entusiasmo ou se entregar ao desânimo (LEAL, 

2003). 

Mayra, no turno 84, apresenta que esta antipatia que os alunos têm pela Química se 

estende a ela enquanto professora também.  

 

84. Mayra: Eles já chegam no 1º ano com antipatia da Química e do professor. Eu não entendo o porque 
disso. Eu não sei se são outros alunos que já vem falando pra eles que a Química é desse jeito tal, “a Química é 

isso, a Química é aquilo” ou se é pelo pouco que eles veem no 9º ano né, que eu acredito que eles veem tão 
pouco que não tem como eles criarem uma antipatia assim tão grande pelo (+) pela Química e nem pela Física eu 

não acredito que tenha. Eu não sei se é mesmo no decorrer dos anos que os professores vão falando “Oh, 

quando vocês chegarem no Ensino Médio quero ver se a Química e a Física se vocês vão dar conta” 

“Ficam brincando pra você veem”. [...] 

 

Ao tentar apresentar justificativas, a professora faz referência a duas vozes que podem ser 

responsáveis pela gênese dessa antipatia dos alunos: a voz de outros alunos que já tiveram 

experiências com a disciplina Química e a voz dos professores com quem os alunos 

conviveram. Mayra utiliza-se dessas vozes para legitimar/justificar suas hipóteses: “a Química 

é isso, a Química é aquilo” (voz dos alunos), “Oh, quando vocês chegarem no Ensino Médio 

quero ver se a Química e a Física se vocês vão dar conta” “Ficam brincando pra vocês veem” 

(voz dos professores).  

Os turnos 58 e 62 evidenciam a disputa de poder entre as vozes dos professores na 

escola, principalmente, em termos de justificativas para as dificuldades que os alunos têm nas 

disciplinas de Química e Física. Os turnos abaixo evidenciam a tensão estabelecida entre a 

voz dos professores de Química e a voz dos professores de outras disciplinas escolares. 
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58. Mayra: Aí, qual que é a primeira justificativa que tem? “É o primeiro ano dos alunos com essa matéria” é 

sempre assim, “no primeiro ano o aluno não tá acostumado com essa matéria”, “Ah, vc tá trabalhando há 

quatro meses com essa matéria e o aluno não está acostumado com essa matéria”. “Ah, o aluno não tá 

acostumado com o professor”, o professor de Química fica sempre deixado um pouco mais de lado né? Você 

tem livros para todas as matérias né, você não TEM se você for trabalhar com a Química. Você tem que levar (+) 

você tem que levar recurso adicional, você tem que/ além de você planejar o que você tem que fazer, você tem 

que levar outras coisas pra você trabalhar em sala de aula né (+) com os alunos. Acho que fica um pouquinho de 

lado assim. Mas, na hora de cobrar, de ter nota ela é igual ás outras. O aluno tem que saber? Tem que saber, mas 

(+) ainda acho que fica faltando um pouco dessa parte de:: de:: a mesma importância pras outras matérias. 

 

62. Mayra: É sempre assim né, é:: “porque que o aluno tem dificuldade em Química e Física?” “Ah, é 

porque é o primeiro ano que o aluno faz essa matéria”, “Ah, porque Química e Física é chato, eles não 

gostam”. Então, já tem isso né. Já chega assim “ah, a Química e a Física (+) essa matéria eles não gostam, 

eles detestam essa matéria”. “Ah, é o primeiro ano que eles estão fazendo”. [...] A justificativa para o aluno 

ir mal em Química e Física é só essa (++). O aluno não vai mal em Química e Física porque o aluno não sabe 

Português e Matemática. É porque a Química já é chata ((voz dos professores de outras disciplinas)). É 

porque a Física já é chata. Então é esse que é o problema. Acho que (+) eu não vejo essa mesma igualdade. 

O aluno, o aluno tá com dificuldade em Química porque ele não tá com BASE na Matemática, porque ele 

não tá com base no Português. Porque se ele tivesse essas duas ou uma só né, você ia ver. Eu tenho aluno meu 

que é MUITO bom, consegue entender praticamente quase tudo da matéria, mas na hora que chega pra fazer 

uma conta, ele não sabe fazer (++), ERRA equação né. Por exemplo, A = Z + N, ele não sabe que quando eu 

tenho o A/ quando eu tenho o A/ pra mim achar o A, achar a massa e tenho o Z e o N, ele entende perfeitamente. 

Mas, quando eu tenho que achar o nêutron ou o Z, eles não sabem como que faz. Eles não sabem que tem que 
passar pro lado de lá e subtrair, aluno de 1º ano. Aí (+) você perde o que? Eu perdi duas aulas explicando isso. 

Uma semana explicando isso, porque eu só tenho duas aulas (+). Então é assim né, aí você pede/ eu pedi para dar 

uma reforçada na parte (+) da Matemática, “Ah, se der tempo eu reforço porque eu tenho muita matéria pra dar”. 

Então, vai ficando de lado né, a matéria vai ficando de lado (+), na minha opinião. 

 

Rosa et al. (2008) apresenta que no interior de uma cultura institucional há movimentos que 

vão sendo produzidos no interior dela e que vão sinalizando relações de poder existentes entre 

as diferente identidades profissionais. Nos enunciados acima, percebemos esses movimentos 

que sinalizam essas relações estabelecidas entre os professores de Química e os professores de 

outras disciplinas escolares, na cultura institucional da escola. A voz desses outros 

professores, no enunciado de Mayra, tem feição normalizadora, no sentido de que essas vozes 

dizem os que os professores de Química devem ser e o que eles devem fazer. Parece que, de 

alguma forma, essas vozes aparecem nos turnos acima sob um processo que pode envolver 

um jogo de poder estabelecido pelos professores no ambiente escolar. Mayra enuncia que as 

justificativas apresentadas pelo mau desempenho do aluno em Química estão sempre 

relacionadas a uma diversidade de fatores, que ignoram o fato de que os alunos têm 

dificuldades em Química porque eles não sabem Português e Matemática, conforme apontado 

pela professora no turno 62. As vozes desses professores aparecem da seguinte forma na 

enunciação de Mayra: “É o primeiro ano dos alunos com essa matéria”, “no primeiro ano o 

aluno não tá acostumado com essa matéria”, “Ah, você tá trabalhando há quatro meses com 

essa matéria e o aluno não está acostumado com essa matéria”, “Ah, o aluno não tá 

acostumado com o professor”, “porque que o aluno tem dificuldade em Química e Física?” 
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“Ah, é porque é o primeiro ano que o aluno faz essa matéria”, “Ah, porque Química e Física é 

chato, eles não gostam”, “ah, a Química e a Física (+) essa matéria eles não gostam, eles 

detestam essa matéria”, “Ah, é o primeiro ano que eles estão fazendo”. Pode ser que essas 

vozes ao apresentarem essas justificativas e desconhecerem a questão evidenciada por Mayra 

que justifica o mau desempenho do aluno nas aulas de Química, resultem de uma situação de 

desconforto para essas vozes, principalmente ao terem que assumir que os alunos não sabem 

Química porque eles não sabem interpretar textos e resolver cálculos. Assumir essa 

justificativa faz com que esses professores tenham que admitir que eles também não 

conseguiram atingir as metas estabelecidas: fazer com que o aluno domine o Português e a 

Matemática. Isso sinaliza as lacunas existentes nos trabalhos desses professores. Pode ser que 

ao assumirem isso, esses professores tenham também que assumir identidades que se 

distanciam da identidade normalizada, identidade esta que pode exigir que os professores 

cumpram suas metas fazendo com que os alunos adquiram as habilidades e competências 

esperadas. Pressupomos que se esses professores assumirem também essas lacunas, estarão 

assumindo também uma identidade desviante
29

, que pode ser avaliada de maneira negativa. 

Essa identidade desviante seria aquela do professor que não atinge suas metas, transgredindo 

a norma. Acreditamos que a tensão entre essas vozes, se fundamenta na existência de uma 

possível hierarquização e classificação entre os professores dentro da escola, uma vez que 

Mayra enuncia que o professor de Química é sempre deixado um pouco de lado e que não vê 

a mesma relação de igualdade estabelecida entre os professores.  

Outro marcador identitário percebido no enunciado de Mayra também faz parte de 

uma normalização profissional do professor de Química. Ela diz que o professor de Química 

“é visto (+) praticamente como um professor de Matemática né, no jeito”. Além desse aspecto 

normalizador apresentado pela professora, também chamamos a atenção para a diferenciação 

estabelecida ao comparar o professor de Química com o professor de outras disciplinas 

escolares. 

 

72. Mayra: Eu acho que:: por exemplo, no jeito de dar aula (+) o professor de QUÍMICA, ele é visto (+) 

praticamente como um professor de Matemática né, no jeito. Pelo que eu percebo lá pelos os alunos né. Mas 

(+) é:: a diferença é que o professor de Química ele tem mais responsabilidades do que um outro 

professor. Porque/ Por exemplo, vamo entrar na parte conteudista (+) né, de conteúdos. Você tem que dar 

conta de uma matéria imensa em um ano né. Você não dá conta (+) a não ser que você tenha cinco aulas 

semanais igual a um outro professor de Português, professor de Matemática, o professor de Geografia que 

tem três aulas. A gente (+) é minimizado nessa parte né, eu tenho duas aulas semanais e tenho que dar 

conta de um livro de trezentas páginas, eu tenho que passar tudo (+), tudo o que tem no CBC tem que ser 
dado, a maioria das coisas do CBC tá por exemplo, no primeiro ano e tem muita coisa né. Eles falam que você 

pode seguir o CBC (+) e alternar do jeito que você quer, mas na prática não é isso, você tem que dar tudo, você 

                                                        
29 A definição para  o conceito de “identidade desviante” foi apresentada no Capítulo 1. 
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tem que dar o conteúdo todo. Acho que a gente tem muita responsabilidade, você tem que dá conta de TUDO 

num curto período de tempo com poucas aulas e ainda tem que enfrentar né, o medo do aluno, o medo do 

aluno de não conseguir, o medo da matéria. [...] Então, hoje essa questão de ter responsabilidade, o 

professor de Química eu acho que tem mais (+) em relação ao de Matemática e de Português, eles têm 

mais aulas na semana, eles dão conta. 

 

Segundo Mayra, a diferenciação, ou seja, aquilo que faz a singularidade dos professores de 

Química em relação aos professores de outras disciplinas é definido na extensividade dos 

conteúdos a serem trabalhados com os alunos com um número de aulas muito limitado. Por 

causa dessa singularidade, Mayra diz que o professor de Química “tem mais 

responsabilidades do que um outro professor”. Há nessa enunciação outro processo de 

normalização que se configura pela presença de um discurso que direciona o trabalho dos 

professores de Química, que acreditamos ser representado pela voz da direção escolar ou de 

outras instâncias da rede Estadual. A influência dessa voz é percebida quando Mayra enuncia 

que ela tem que dar conta de trabalhar os conteúdos Químicos programados: “A gente (+) é 

minimizado nessa parte né, eu tenho duas aulas semanais e tenho que dar conta de um livro de 

trezentas páginas, eu tenho que passar tudo (+), tudo o que tem no CBC
30

 tem que ser dado”. 

A norma que aparece nesse enunciado é a de que o professor precisa trabalhar todo o livro 

didático e tudo o que está prescrito no CBC. Mayra também demonstra uma hierarquização, 

consequência de um sistema de classificação das identidades profissionais docentes, em 

decorrência do número de aulas, quando fala que os professores de Química são prejudicados 

neste aspecto.  

A professora, ao enunciar uma diferenciação, enuncia ao mesmo tempo uma 

generalização. No final do turno 72,  apresentado acima, Mayra apresenta que todos os 

professores, não só os de Química, são cobrados em suas respectivas disciplinas com relação 

ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Entretanto, a diferença que ela atribui se define ao 

maior número de aulas semanais que os professores de Português e Matemática têm quando 

comparado aos professores de Química. Porém, essa diferença no número de aulas não isenta 

os professores de Química da responsabilidade de se preocuparem com a aprendizagem dos 

alunos e de cumprirem os conteúdos programados. Os turnos abaixo mostram a generalização 

dessa marca identitária que segundo enuncia Mayra, é comum a todos os professores. 

 

88. Mayra: [...] O professor de Química tem a mesma responsabilidade do professor de Matemática, de 

Português né, nessa parte de:: de:: aprendizagem do aluno né. Você no final das contas, você tá ali dentro da 

sala de aula pra dar aula né. [...] O professor (+) existe as diferenças, mas de questão de matéria mesmo, um tem 

mais matéria que o outro, tem mais aulas que o outro né? Mas, é muito comum isso (++) é:: responsabilidade 

                                                        
30 Conteúdo Básico Comum de Química. 
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com o aluno, responsabilidade com a escola. Eu acho que:: eu acho muito comum entre os professores essa 

(++++) responsabilidade de ver que no final houve algum resultado independente do que foi dado ali. Se 

você conseguiu dar tudo ou não. Então, essa parte dele saber se tem alguma/ se tem/ se o objetivo dele foi 

alcançado. 

 

90. Mayra: [...] O objetivo (+) o objetivo de todo mundo é o mesmo né, tem que cumprir/ tem que ver se 

aquele objetivo, aquela meta que o professor propôs foi cumprida né. (++) Se bem que hoje em dia a gente 

não vê tanto isso né, não é tão comum assim né. Se as metas (+) basicamente/ a gente tenta cumprir, mas (++) a 

gente vê muito professor chegando lá no final do bimestre e vendo que não conseguiu cumprir suas metas né, 
não pelo professor né, mas assim, pelos alunos né? A gente fica/ Não é só o professor que é encarregado por 

isso, mas o aluno também né. E a PARTE IGUAL que o professor tem, o professor de Química e o de 

Português né, é essa parte mais pessoal também né (+), igual eu falei na outra questão né. Todo mundo ali é 

igual né, não adianta, querendo ou não, os alunos se desabafam né. O aluno chega em sala de aula e se aconteceu 

algum problema, na sua ele vai falar, se tá na outra ele também vai falar. Acho que essa parte pessoal também 

(+) pra todo professor ela é:: é igual. Independente do professor de que matéria for, é igual, essa parte pessoal 

também. (++) Em relação aluno-professor ela é igual com todos né, a não ser se for um caso mesmo que o aluno 

não goste daquele professor. Mas, no geral é (+) no geral é praticamente igual né, o professor de Química, com o 

professor de Física, Português, Matemática, Biologia. A relação aluno-professor é a mesma (+), não muda 

 

Mayra coloca que, mesmo com as suas especificidades, o trabalho do professor de Química, 

assim como o de outras disciplinas, envolve o compromisso com a questão da aprendizagem 

dos alunos. A professora enuncia também outra generalização que define um ponto comum a 

todos os professores: a dificuldade em cumprir as metas estabelecidas. Ao falar sobre isso, 

Mayra defende que essa questão da aprendizagem não fica apenas a cargo do professor, mas, 

do aluno também. Mayra apresenta uma situação que está se tornando comum, normalizada 

no dia-a-dia dos professores, que nós acreditamos ser consequência do desinteresse dos 

alunos: “a gente vê muito professor chegando lá no final do bimestre e vendo que não 

conseguiu cumprir suas metas né, não pelo professor né, mas assim, pelos alunos né?” A 

expressão “a gente vê muito” confirma a recorrência com que isso tem acontecido nas escolas, 

o que nos leva a considerar essa como uma situação que está se tornando natural. 

 Os turnos apresentados, na sequência abaixo,  mostram a influência de várias vozes no 

processo de identificação profissional da professora Mayra. Percebemos, no turno 96, a 

importante influência de vozes normalizadoras: a voz dos saberes provenientes da formação 

escolar anterior e a voz de seus professores da Educação Básica. 

 

96. Mayra: Eu acho que sim. Eu acho que influencia (+). Eu procuro ser/ eu procuro NÃO SER o que eu não 

gostava dos meus professores. Eu procuro ser/ TENTAR fazer igual a gente não consegue né, porque acho 

que a gente no início de carreira ainda é muito difícil. Mas, eu procuro tentar fazer igual a aqueles que eu 

sempre gostava. Eu tinha uma professora de Português que ela conversava com a gente. Ás vezes ela (+) 

tirava dez minutos da aula pra bater um papo com a gente. E assim, eu gosto disso. Eu gostava disso nela, eu 
acho (+) que:: foi de grande ajuda. [...]. Então assim, algumas coisas que aconteceu COMIGO e que são boas, eu 

tento adaptar hoje né. 

 

No turno 94, ela destaca a influência da voz de sua professora de Química do Ensino Médio. 
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94. Mayra: Eu acho (+) eu acho que por um lado né, eu estudei em uma escola tradicional né, eu estudei em 
uma escola particular, os professores são mais fechados né (+), é:: professores mais velhos do que a gente né. 

Tanto é que eu tive uma professora de Química mais nova e foi a que eu mais me identifiquei né. Eu não tive 

essa relação com eles né e eu também era muito fechada (+), tinha muitos problemas familiares. O meu pai foi 

alcoólatra, hoje não é mais. Então, a gente assim geralmente é mais fechado né e eu acho que a minha relação 
com os meus alunos é porque/ não pela idade, é porque eles veem em mim mais nova. Eu sou a mais nova que dá 

aula na escola. Então, eu acho que eles pensam (+) que podem chegar perto de mim e contar né. Na hora do 

intervalo eles querem me contar de namorado né, querem contar que saiu. 

 

No final do turno 94, identificamos também na sua prática docente a presença da socialização 

profissional estabelecida com os alunos. Essa socialização é considerada por Mayra como 

algo importante, já que ela enquanto aluna, não pode socializar-se dessa forma com os 

professores, por estes serem mais “fechados e mais velhos”, com exceção da professora de 

Química que Mayra relata em seu enunciado. A voz dessa professora foi uma voz importante 

e que se tornou influente no processo de identificação profissional de Mayra, por ela procurar 

estabelecer uma socialização com os alunos de uma forma tão próxima, como essa professora 

de Química estabeleceu com ela quando era aluna. Com base em Bakhtin (1970-71/2000), 

podemos dizer que Mayra toma consciência de si enquanto professora, por meio dessa 

professora. Foi com base na relação estabelecida com essa professora em meio escolar que, 

foi possível Mayra ir dando o tom da representação que ela tem de si mesmo enquanto 

profissional. A memória de sua antiga professora exerce forte influência sobre a sua 

constituição identitária. Segundo apresenta Quadros et al. (2005), mesmo que as teorias mais 

modernas de ensino e aprendizagem seja enfatizadas durante a formação inicial, os 

professores acabam assumindo a posição de seus antigos professores. 

A voz da família, representada pela voz da mãe, também está presente no processo de 

identificação profissional de Mayra, conforme observamos no turno 92. 

 

92. Mayra: (Sobre o processo de constituição profissional) [...] (+) um pouco veio porque eu tenho (+) minha 

mãe é professora, professora então (++) é:: eu já CRESCI com muita coisa dela falando né. Eu ESTUDEI 

com ela falando muita coisa comigo e:: (+) muitas coisas eu adquiri quando eu entrei pra sala de aula, você acha 

que é diferente né. Eu não imaginava que essa relação aluno/ eu não tinha uma relação com meus professores 

igual eles têm comigo (++) essa relação aluno-professor. Eu não tinha tanto com os meus professores do Ensino 

Médio igual eles têm comigo. Mas, eu já tive essa experiência com a minha mãe chegando em casa sempre 

relatando como que é né. Minha mãe hoje não é professora, ela é diretora. Mas, é:: (+) você vê/ ela sempre 

conta né (+) ela sempre contava essa essa:: relação do professor e aluno né (+), do infantil né, como que eles são 

dependentes né de uma pessoa para conversar. É:: (+) isso. 

 

A voz da mãe, no processo de configuração identitária da professora Mayra, também ocupa 

um posicionamento estratégico. Assim como a voz da professora de Química, a voz da mãe 

também contribuiu para a identificação que Mayra faz de si mesma enquanto professora. 
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E por último, Mayra aponta a importância da voz dos saberes pedagógicos, entretanto 

ela chama a atenção também para o saber adquirido pela experiência enquanto aluna na 

Educação Básica.  

 

100. Mayra: [...] Eu sou desse jeito (+) e acho que a minha formação vem desde lá, desde que eu sou 

pequena. Eu venho agregando né, eu agreguei conhecimento aqui e algumas disciplinas que eu tenho aqui (++) 

mostrou mais essa parte de:: é:: cotidiano do aluno. A preocupação mais com o aluno, mostrar o que tá envolvido 

né, por exemplo, na parte da Química/ (+) de auxiliar mesmo o aluno no dia-a-dia dele. Porque eu tenho muito 
aluno de zona rural que trabalha com muita coisa química e não sabe o que é. Então, eu acho que isso também/ 

nessa escola eu acho que contribuiu pra mim. [...] Eu acho que influenciou, mas (+) eu acredito que ainda assim, 

se eu tiver que escolher o que influenciou mais, se foi a universidade ou o meu Ensino Médio, eu acredito 

que o Ensino Médio me influenciou mais me ajuda mais hoje nessa parte de como eu sou hoje como 

professor (+) do que:: do que:: o que eu espelho né, pra ser/ Eu espelho mais no que eu vivi do que no que 

eu aprendi. 

 

A voz proveniente da formação escolar anterior ocupa uma posição de destaque na fala de 

Mayra, pois esta voz é classificada de forma positiva pela professora, por fazer parte de uma 

experiência que tem refletido diretamente na sua prática docente. Em outras palavras, a voz da 

experiência escolar anterior a graduação tem tido influências maiores na vida profissional de 

Mayra, do que propriamente, a voz dos saberes pedagógicos.  

O processo de identificação profissional da professora Mayra é “dialogicamente 

estimulado” (BAKHTIN, 1934-35/1998) por várias vozes que consideramos normalizadoras. 

As principais vozes operantes no processo de configuração identitária da professora estão 

apresentadas no quadro abaixo. 

 

Vozes normalizadoras  

1. Voz dos saberes pedagógicos; 

2. Voz dos saberes disciplinares; 

3. Voz dos professores das disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Química 

(disciplinas pedagógicas); 

4. Voz do PIBID; 

5. Voz dos professores da Educação Básica em início de carreira; 

6. Voz dos professores da Educação Básica que enfrentam problemas com a falta de 

recursos nas escolas; 

7. Voz dos alunos; 

8. Voz dos professores de outras disciplinas escolares (Português, Matemática); 

9. Voz proveniente da formação escolar anterior; 

10. Voz de seus professores da Educação Básica (professora de Português e professora 

de Química); 

11. Voz da mãe.  

Quadro 8: Vozes normalizadoras presentes no Processo de Identificação Profissional da Professora Mayra 
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Ao discutirmos o conceito de identidade, pautado nos Estudos Culturais, vimos no 

Capítulo 1, que a identidade é constantemente criada e recriada. Existem diversos “campos 

sociais” dotados de discursos específicos que atribuem aos indivíduos diferentes identidades. 

Para Woodward (2000, p. 30) “somos posicionados – e também posicionamos a nós mesmos 

– de acordo com os “campos sociais” nos quais estamos atuando”.  As posições que 

assumimos perante aos discursos que nos interpelam constituem as nossas identidades, que 

são construídas dentro e não fora do discurso. Desse modo, consideramos que esses discursos 

são constituídos de vozes que vão normalizar determinados marcadores identitários. Este 

processo de normalização dos marcadores identitários não acontece sempre de forma tão 

harmoniosa. É preciso recordar que as identidades têm estreitas conexões com as relações de 

poder e que, conforme também vimos em Bakhtin (1934-35/1998), as vozes disputam espaço 

e lutam entre si pela consciência do sujeito. Carlos Alberto Faraco (2009), em seu livro 

Linguagem & Diálogo: as ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin, entende as relações 

dialógicas como espaços de tensão entre enunciados. Desse modo, as enunciações devem ser 

entendidas como um espaço vasto de luta entre as vozes sociais, como uma espécie de “guerra 

dos discursos” (p. 69), devido à existência de jogos de poder entre as vozes que circulam 

socialmente. Neste livro, Faraco também mostra que para Bakhtin, a realidade linguística se 

apresenta como um mundo de vozes sociais que estabelecem entre si uma multiplicidade de 

relações dialógicas: relações de aceitação e recusa, de convergência e divergência, de 

harmonia e de conflitos, de interseções e hibridizações. 

Assim, com base nas colocações de Faraco sobre as ideias linguísticas do Círculo de 

Bakhtin, podemos dizer que essas vozes presentes no processo de identificação profissional de 

Mayra, em certos momentos, estabeleceram relações conflituosas entre si. Destacamos a 

relação de conflitos entre as vozes dos saberes disciplinares e pedagógicos; entre as vozes dos 

professores de Português e Matemática e a voz de Mayra e entre a voz dos saberes oriundos 

da formação escolar anterior à graduação e a voz dos saberes provenientes da formação inicial 

(disciplinares e pedagógicos). Esses foram os conflitos que nós conseguimos identificar por 

meio das enunciações de Mayra, o que não quer dizer que as demais vozes convivam 

harmoniosamente e que outras relações não são estabelecidas entre elas. 

No Quadro 9
31

, procuramos apresentar as vozes presentes no processo de identificação 

profissional da professora juntamente com os marcadores identitários impostos por estas. 

                                                        
31

 Esse quadro, construído para os cinco professores entrevistados,  tem como finalidade apresentar uma síntese 

da análise realizada para auxiliar e proporcionar uma visão geral do processo de identificação profissional. 

Entretanto, em alguns momentos, não foi possível identificar com clareza nos enunciados o marcador identitário, 

a voz responsável pela determinação deste e o processo em que o marcador aparece. O ponto de interrogação 
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Também, buscamos definir o tipo de processo em que essas vozes determinaram os 

marcadores identitários. 

 

Vozes 

 
Marcadores identitários 

 (com o número do turno) 

Processo de definição dos 

os marcadores identitários 

Voz dos saberes 

disciplinares 

Saber Química (4) Normalização 

Voz dos saberes 

pedagógicos 

Saber ensinar Química (4) Normalização 

Voz dos professores 

formadores (das 

disciplinas didáticas) 

Saber utilizar o laboratório 

(6) 

 

Normalização 

Voz dos professores 

formadores (das 

disciplinas didáticas) 

Trabalhar com a 

experimentação (6) 

 

Normalização 

Voz dos professores 

formadores (das 

disciplinas didáticas) 

 

Utilizar as NTICs e jogos (6) 

Normalização 

Voz da direção escolar 

ou de outra instância 

da rede Estadual 

Trabalhar todo o conteúdo 

proposto no CBC (72) 

Normalização 

Voz dos saberes 

experienciais 

“Saber lidar com o aluno”(6) Normalização 

Conflito entre a voz 

dos professores de 

Química e a voz dos 

professores com mais 

aulas semanais 

Sentir-se diminuída numa 

relação hierarquizada entre os 

professores (72) 

 

Diferenciação 

Voz dos alunos Sentir-se desestimulada por 

causa do desinteresse dos 

alunos pela Química (58) 

Diferenciação 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Estabelecer uma relação de 

proximidade e continuidade 

com os alunos (44) 

Diferenciação 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Ser pai, mãe e psicólogo dos 

alunos; e ser a base 

Diferenciação 

                                                                                                                                                                             

colocado entre parêntese (?) sinaliza inferências feitas por nós, mas que não é sinalizado de uma forma explícita 

nas enunciações. Em alguns momentos a inferência não era possível de ser realizada, assim optamos por deixar 

em branco. Cabe também fazermos uma observação referente ao processo de definição dos marcadores 

identitários. Ainda que tentamos na terceira coluna indicar o processo de definição em que cada marcador é 

destacado pelos professores, os quatro processo com que trabalhamos (normalização, classificação, 

generalização e diferenciação) estão profundamente relacionados. As vozes que prescrevem marcadores de 

natureza positiva para a constituição identitária estão destacadas no quadro com fonte azul, enquanto que as que 

ditam marcadores de natureza negativa estão sinalizados por fonte verde. 
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educacional (44) 

Voz dos alunos Ser visto“como um professor 

de matemática” (72) 

Diferenciação 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Ter mais responsabilidade 

que outros professores (de 

outras disciplinas) (72) 

Diferenciação 

 

Voz dos alunos 

Contornar e superar a 

antipatia que os alunos têm 

pela Química/Física (58) 

Diferenciação/Generalização 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Cumprir as metas 

estabelecidas (90) 

Generalização 

Voz dos professores 

da Educação Básica 

colegas de profissão 

Sofrer com dúvidas e 

dificuldades ao enfrentar a 

falta de recursos e 

infraestrutura nas escolas (24) 

Generalização 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Ter compromisso com a 

aprendizagem dos alunos (88, 

90) 

Generalização 

Voz do PIBID Proporcionar uma maior 

aproximação com a docência 

durante a formação inicial (4) 

 

Voz dos professores 

da Educação Básica 

em início de carreira 

Sentir-se insegura e ter 

dúvidas em como trabalhar e 

chamar a atenção dos alunos 

(4) 

 

Voz proveniente da 

formação escolar 

anterior 

Ter uma prática docente 

semelhante à professores que 

ela teve e gostou (94, 96) 

 

Voz da mãe Conhecer a importância da 

relação estabelecida entre 

professor e alunos (92) 

 

Quadro 9: Vozes normalizadoras, marcadores identitários presentes na identificação profissional e os 

respectivos processos de definição: professora Mayra 

 

O quadro facilita a visualização de vozes atuantes na definição das identidades profissionais 

docentes. A maior parte das vozes apresentadas no quadro têm sentido positivo para a 

constituição das identidades profissionais. São aquelas oriundas especialmente da formação 

inicial. Há, entretanto, alguns marcadores que indicam aspectos negativos da constituição 

identitária docente. São eles:  

 

 sentir-se insegura e ter dúvidas em como trabalhar e chamar a atenção dos alunos (voz 

dos professores da Educação Básica em início de carreira); 
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 sofrer com dúvidas e dificuldades ao enfrentar a falta de recursos e infraestrutura nas 

escolas (voz dos professores da Educação Básica colegas de profissão); 

 ter mais responsabilidade que outros professores (voz dos saberes experienciais);  

 contornar e superar a antipatia que os alunos têm pela Química/Física (voz dos 

alunos); 

 sentir-se desestimulada por causa do desinteresse dos alunos pela Química ( voz dos 

alunos);  

 ser visto “como um professor de matemática”(voz dos alunos); 

 sentir-se diminuída numa relação hierarquizada entre os professores (conflito entre a 

voz dos professores de Química e a voz dos professores com mais aulas semanais);  

 sentir-se insegura e ter dúvidas em como trabalhar e chamar a atenção dos alunos (voz 

dos professores da Educação Básica em início de carreira). 

 

Passemos, na subseção seguinte, a analisar o processo de identificação profissional da 

professora Mônica.  

 

4.1.1.2 Professora Mônica: a importância da voz do PIBID 

 

Mônica tem 27 anos de idade. A professora cursou o Ensino Médio em uma escola da 

rede pública estadual de Minas Gerais, iniciando no ano de 2000 e concluindo no final de 

2002. No início de 2005, iniciou a graduação em licenciatura em Química na Universidade 

Federal de São João del-Rei. Concluiu o curso de licenciatura no final de 2010. A professora 

Mônica tem menos de dois anos de experiência docente. Atualmente ela leciona em duas 

escolas da rede estadual. Em uma, ela leciona desde fevereiro de 2011 e trabalha com turmas 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA): 1º, 2º e 3º ano EJA
32

. Em cada turma ela trabalha 

uma aula semanal. Em outra escola, ela leciona três aulas semanais para uma turma de 3º ano. 

Assim como o da professora Mayra, o processo de identificação profissional da 

professora Mônica também é influenciado pelos discursos normalizadores de que o professor 

deve saber Química e também deve saber ensinar Química. Esses discursos podem ter sido 

derivados da voz dos saberes disciplinares e da voz dos saberes pedagógicos, 

respectivamente. Mônica, no turno 2, enuncia que os saberes disciplinares foram adquiridos 

                                                        
32 A Educação de Jovens e Adultos aparece na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como sendo a modalidade 

de ensino destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria (BRASIL, 1996). 



    134 

 

 

 

de uma forma aprofundada. Entretanto, a professora chama atenção para o processo de 

aquisição dos saberes pedagógicos que, segundo ela, por ser um curso de licenciatura, 

deveriam ser melhor trabalhados durante a formação inicial.  

 

2. Mônica: Olha (+), se fosse/ se eu fosse analisar as aulas didáticas né, por ser voltado mesmo pra (+) 

licenciatura, você mesma sabe, a gente acaba não aprendendo é::/ a gente aprende mais aprofundada a 

matéria né, então (+) eu acho que o que a gente precisa se preparar pra ser professor, pra estar na sala de 

aula, eu acho que não fui muito bem preparada. O que me ajudou foi o PIBID. Meu último ano de 

faculdade eu fiz PIBID, fiz um ano. /.../  Eu acho que não estava preparada pra ser professora, se eu fosse formar 

sem ter feito o PIBID (+). /.../ eu acho que as aulas são (+)/ não foram muito boas, muito (+) proveitosas. /.../ 

 

O domínio dos saberes pedagógicos é um marcador identitário normalizado pela 

professora, por esta considerar as aulas didáticas “essenciais”, conforme apresenta no turno 

abaixo. 

 

4. Mônica: As aulas didáticas que eu tô conversando, que eu tô te falando, as aulas didáticas. Elas (+) eu acho 

que elas são essenciais. Eu acho que elas tinham que mudar. Não sei como é que tá hoje né, mas (+) muitos 

professores que eu tive foram assim. Davam didática de:: (+) por exemplo, Ciências, que eu fiz. Não ajuda EM 

NADA. Pegava o texto, discutia e pronto, aquela aula CHATA e MASSANTE.   

 

Os saberes pedagógicos são para a professora Mônica um saber normalizado, um saber 

necessário que o professor de Química deve dominar, além do conteúdo químico. Ao enunciar 

“eu acho que elas são essenciais”, a professora indica que o domínio dos saberes pedagógicos 

é um marcador importante para compor as identidades profissionais dos professores de 

Química.
33

 Neste turno, a professora apresenta que algumas disciplinas didáticas não 

contribuíram de forma significativa para a sua prática profissional docente, isso porque a 

professora apresenta que do ponto de vista metodológico, as aulas eram tidas como “chatas e 

maçantes”, devido às leituras e discussões dos textos propostos nessas disciplinas. Abaixo, 

Mônica diz o que ela entende que deveria mudar nas disciplinas pedagógicas. 

 

6. Mônica: Elas tinham que ser todas voltadas para o preparo da gente mesmo pra enfrentar a sala de aula 

(+), os assuntos discutidos (+)/ sei lá, pesquisas (+) que colocassem pesquisas pra gente fazer DENTRO das 
escolas, entendeu? Porque a gente/ vivenciar aquilo mesmo. Porque:: é muito/ eu não gostava. Não gostava e não 

achei proveitosas assim. Não achei elas proveitosas. 

 

Para a professora, essas disciplinas deveriam ter como objetivo principal preparar e aproximar 

os licenciandos da realidade escolar. Sobre as considerações feitas por Mônica sobre a 
                                                        
33

 Na análise do processo de identificação profissional da professora Mayra, apresentamos os aspectos que 

compreendem o “saber” e o “saber fazer” discutidos por Carvalho e Gil-Pérez (2003). O “saber” e o “saber 

fazer” são marcadores identitário essenciais aos professores de Química. 
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aquisição dos saberes pedagógicos, Pena (2010) explica que os professores, em início de 

carreira, podem abandonar os conhecimentos acadêmicos e discute que esse abandono, em 

primeiro lugar, pode vir a ocorrer porque podem não ter sido incorporados, mas considerados 

apenas como discursos; e, em segundo lugar, porque esses conhecimentos não dialogam com 

a realidade, fazendo com que os professores iniciantes usem aquilo que realmente funcione na 

prática. Dessa forma, Pena (2010) destaca a necessidade de uma reflexão sobre a eficiência da 

formação inicial, especialmente, sobre a influência que ela possui sobre as configurações 

identitárias dos professores. 

A voz do PIBID se destaca no processo de identificação profissional de Mônica, por 

ser uma voz responsável pela promoção de situações que a aproximou da escola, 

proporcionando assim uma antecipação do processo de aquisição dos saberes experienciais. 

Estes, por sua vez, são aqueles saberes dos professores que são provenientes de sua própria 

experiência de profissão, na sala de aula e na escola. São integrados pela prática do trabalho e 

pela socialização profissional.  

Mônica destaca no turno abaixo a contribuição das vozes do estágio supervisionado 

que, segundo ela, a “ajudou”
34

. Contudo, declara que o estágio supervisionado deveria ser 

mais prático, não se restringindo apenas à observação das aulas.  

 
16. Mônica: Na hora que eu terminei, na hora que eu fiz o PIBID eu falei “nossa, se eu não tivesse feito” ((voz 
de quem participou do PIBID)) ((risos)), sabe? Eu fiquei/ Porque aquele negócio de fazer só estágio também 

não/ o fato de ser 400 horas de estágio e tal. Você tá lá na sala de aula assistindo o outro professor dar aula, 

ajuda? Ajuda, mas (++) tinha que ser mais prático. 

 

No turno 18, a professora cita novamente a contribuição da voz do PIBID, que 

permitiu que ela lecionasse aulas e desenvolvesse projetos na escola durante a realização do 

estágio supervisionado.  

 

18. Mônica: Ah, meu Estágio a metade dele foi (+) ficar só assistindo mesmo e depois eu entrei com o PIBID. 

Aí (+) aí eu/ o professor deixava eu participar, eu dava aula, eu desenvolvia projetos com o pessoal da sala.  

 

A voz do PIBID se manifestou em diversas enunciações, sobressaindo a voz dos saberes 

pedagógicos e disciplinares. Em aspectos relacionados à docência, a voz do PIBID contribuiu 

de forma mais significante do que a voz dos saberes pedagógicos. Parece-nos que, de alguma 

forma, a presença significativa dessa voz na configuração identitária de Mônica se deve a 

relação de exterioridade que os professores estabelecem com os saberes disciplinares e 

                                                        
34Quando dizemos vozes do estágio supervisionado estamos nos referindo a voz dos professores supervisores e 

voz dos professores orientadores do estágio. 
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pedagógicos, enquanto que, com os saberes experienciais a relação estabelecida é de 

interioridade com sua própria prática. Tardif (2008) explica que os saberes disciplinares 

situam-se numa posição de exterioridade em relação à prática docente, sendo estes 

incorporados por meio das disciplinas, programas escolares, matérias e conteúdos. Os 

professores também não controlam a definição e nem a seleção dos saberes pedagógicos. 

Segundo Tardif, as tarefas de produção e de legitimação dos saberes disciplinares e 

pedagógicos ficam a cargo das universidades e dos formadores universitários. Assim, cabe 

aos licenciandos a apropriação desses saberes no decorrer da formação inicial, “como normas 

e elementos de sua competência profissional, competência essa sancionada pela 

universidade e pelo Estado” (TARDIF, 2008, p. 41, grifo nosso). A aquisição desses saberes, 

se insere em um processo de normalização das identidades profissionais docentes. Normalizar 

esses saberes na formação inicial significa eleger que a identidade natural e desejável exige o 

domínio e a aquisição desses saberes, que constituem marcadores identitários necessários aos 

professores de Química. Tardif (2008) também apresenta que na impossibilidade de controlar 

esses saberes, os professores produzem ou tentam produzir os saberes experienciais, através 

dos quais eles compreendem e dominam sua prática docente. Os saberes experienciais 

permitem que os professores distanciem dos saberes adquiridos na formação inicial. Talvez 

seja por isso que Mônica, no turno 4, critica o modo como os saberes pedagógicos foram 

trabalhados nas disciplinas pedagógicas. Parece-nos que, de alguma forma, Mônica sentiu que 

os saberes pedagógicos, em algumas disciplinas, foram transmitidos nessa relação de 

exterioridade através das discussões e leituras de textos da área de ensino. Pode ser que o 

destaque dado a voz do PIBID, seja por esta poder proporcionar uma aproximação maior com 

os saberes experienciais ainda durante a graduação, não mais em uma relação de exterioridade 

como os saberes pedagógicos, mas em uma relação de interioridade com a sua própria prática 

docente.  

Na configuração identitária de Mônica, a voz do PIBID normalizou um marcador 

identitário importante a ser adquirido na formação inicial: a reflexividade prática. No Capítulo 

2, apresentamos o discurso do modelo alternativo de formação de professores pautado na 

racionalidade prática. Esse modelo tem como norma a formação do professor que reflete 

sobre a sua prática pedagógica. No turno apresentado a seguir, a professora fala como foram 

as atividades realizadas no PIBID. 

 

22. Mônica: A gente fazia é (+) planejava aulas, atividades diferenciadas direcionadas para o cotidiano do 

aluno (+), pra ensinar Química de uma forma diferente né? Pra sair. A gente se reunia toda a semana e 

conversava. É:: montava as aulas, ia pra escola. É:: observava os resultados né, como que era a aceitação 
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dos alunos, voltava e discutia. Via o que tinha que mudar, via o que tinha sido positivo, o que tinha sido 

negativo. Aí assim, quando eu fui/ quando eu vou dar aula, aí agora eu bolo uma coisa diferente e vou lá, já sei 

mais ou menos. Eu não sei/ é muito mais FÁCIL. Eu não tenho medo, entendeu? Eu não tenho mais aquele 

friozinho na barriga que eu seu que teria se não tivesse feito. 

 

A partir da fala de Mônica é possível perceber a influência desse modelo nas atividades 

desenvolvidas no PIBID. A prática reflexiva é discutida por Pimenta (1999), que considera 

essa, uma prática necessária para se constituir as identidades dos professores. A formação de 

professores na tendência reflexiva é entendida por Pimenta como um processo de 

ressignificação identitária dos professores. Isso nos leva a acreditar que essa prática é um 

marcador identitário que também é normalizado aos professores. Segundo discute Echeverría, 

Benite e Soares (2010), no modelo da racionalidade prática, a prática não é apenas um locus 

de “aplicação de conhecimentos científicos e pedagógicos, mas locus de reflexão e criação, 

em que conhecimentos são constantemente gerados e modificados” (p. 28). A professora se 

apropria desse discurso normalizador e da voz do PIBID,  e demonstra a apropriação desses 

quando fala sobre sua prática e a contribuição do PIBID para a sua vida profissional docente: 

“quando eu vou dar aula, aí agora eu bolo uma coisa diferente e vou lá, já sei mais ou menos. 

Eu não sei/ é muito mais FÁCIL”. No turno 24, a professora explica o que ela faz quando diz 

que elabora uma aula diferente. 

 

24. Mônica: Olha, eu gosto de dar experimento, eu gosto de:: é:: (+) jogos. Gosto de usar o/ infelizmente eu 
não tô tendo muito acesso, mas eu gosto de usar é:: o data-show, essas coisas. E gosto também não é só de 

passar, eu gosto de ficar questionando eles. Eu pergunto/ na hora que eu vou ensinar eu fico perguntando, isso 

aí eu aprendi no PIBID, é bem legal. O aluno fica assim/ ás vezes você pergunta e ele fala “é você quem tem que 

me falar”, porque ás vezes você acaba/ eles pegam mais a matéria sabe, quando tem aquela conversa e quando 

você se aproxima deles. Eu não fico só jogando jogando matéria (+), que normalmente foi do jeito que eu 

aprendi Química né, vamos falar assim, que era só professor lá no quadro, exercício, prova e pronto. Aí eu fico 

tentando colocar mesmo um pouquinho de Química na cabecinha deles, pra eles levarem pro dia-a-dia, 

entendeu? Pra não esquecer né, igual a gente costuma fazer né com as matérias, vai pra escola e aí depois vai 

fazer outro curso, aí esquece completamente. Eu faço com que eles/ eu tento fazer com que eles saibam 

EXPLICAR (+) coisas que acontecem no dia-a-dia deles né. Ah (+) é mais ou menos isso ((risos)) [...] 

 

Podemos destacar a presença de vários marcadores identitários que, segundo Mônica, são 

oriundos da voz do PIBID. São eles: saber trabalhar com a experimentação no Ensino de 

Química, saber utilizar as NTICs (data-show); saber trabalhar com jogos, saber explorar os 

conhecimentos prévios dos alunos e, saber trabalhar com a contextualização durante as 

aulas
35

. Esse turno indica a apropriação da voz do PIBID e a constituição da configuração 

identitária da professora Mônica sob a influência da voz do PIBID.  

                                                        
35 Considerada uma boa alternativa de abordagem para o Ensino Médio, a Química no cotidiano aparece em 

diferentes livros didáticos que fazem essa aproximação em maior ou menor grau. Para além dos livros didáticos, 

uma variedade de materiais paradidáticos também dedica-se à abordagem dos conteúdos químicos em situações 
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 Dubar defende a ideia de que não existe identidade sem alteridade, ou seja, “sem 

relações entre si próprio e o outro” (2006, p. 53). Nesta perspectiva, podemos afirmar que  

Mônica não tem constituído sua identidade sozinha. Sua  identidade é resultado de sucessivas 

socializações com o outro. Esse outro, no processo de configuração identitária da professora, 

pode ser representado por várias vozes que já apresentamos até agora: voz dos saberes 

pedagógicos, voz dos saberes disciplinares, voz do PIBID, vozes do estágio supervisionado. 

Vimos que, dentre essas vozes, a voz do PIBID ocupa um lugar de destaque em relação às 

outras vozes. A posição que Mônica assume perante essas vozes constitui sua identidade. Para 

Bakhtin (1959-61/2000), todo e qualquer enunciado é marcado por uma correlação dinâmica 

entre vozes. Todos os enunciados de Mônica que já apresentamos até aqui são marcados por 

essa correlação de natureza dialógica, principalmente entre a voz de Mônica e a voz do 

PIBID.  

 Mônica enuncia no turno 36 uma diferenciação que visa definir a singularidade das 

identidades profissionais docentes em relação às outras identidades profissionais. De acordo 

com Mônica, diferentemente de alguns profissionais, os profissionais da educação 

desempenham atividades profissionais fora da escola. Em casa, por exemplo, os professores 

se veem na condição de terem que planejar suas aulas, elaborar e corrigir avaliações. Outro 

aspecto singular das identidades profissionais dos professores, apresentado por Mônica, se 

refere a relação de proximidade que o professor estabelece com os alunos. 

 

36. Mônica: [...] o professor trabalha em casa também né. O professor tem que ter o tempo em casa e nem é 
remunerado por isso né, se for pensar ((risos)). Triste (+), é:: mas a minha vida é isso. Antes de eu vir pra cá, eu 

tava lá elaborando prova né. Então assim, o professor tem que tá sempre se preparando em casa, preparando 

aulas, pensando em formas diferentes né, de dar aula e tal. Isso normalmente eu faço em casa. Aí é:: a gente 

é um pouquinho psicólogo também (+), um pouquinho não, ((risos)) a gente é psicólogo também. Sabe (+++) é 

isso. Acho que essa é a diferença. Esse CONTATO que a gente tem que ter com eles é:: é muito (+) 

diferente. Acho que não dá pra entrar na sala de aula, dar uma aula e tchau. Não tem como. Envolve muita 

coisa assim, né (+++). Tem o contato com o aluno. Eu acho que tem que ter o contato. Eu tentei fazer esse ano/ 

[...] Eu vi que no momento que eu fui me aproximando deles, que eu mudei a tática, eu já tô conseguindo dar 

aula direito sabe? Tô conseguindo mais retorno dos alunos. Então, a gente tem que se aproximar MESMO, tem 

que se preocupar com o que tá acontecendo, porque que aquele ali tá desanimadinho, porque que tá nervoso (+) 

né? 

 

A professora faz referência neste turno a dois marcadores identitários: trabalhar em casa e a 

necessidade de se aproximar dos alunos. A professora conta que várias atividades 

relacionadas ao seu trabalho são realizadas em casa: “normalmente eu faço em casa”. Em sua 

configuração identitária, acreditamos que essa prática já tem sido normalizada e naturalizada, 

                                                                                                                                                                             

cotidianas, como por exemplo “Um cientista na cozinha” (THIS, 1997) e Química das sensações” (RETONDO e 

FARIA, 2006). (LEAL, 2009). 
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devido ao uso da própria palavra “normalmente”. Mônica também normaliza essa prática aos 

outros professores. Isso é percebido quando ela diz “o professor tem que tá sempre se 

preparando em casa”. A expressão “tem que” sinaliza que trabalhar em casa não é mais 

apenas uma escolha do professor, mas algo necessário e exigido a aqueles que escolheram a 

docência como profissão. A outra normalização é percebida também quando Mônica fala 

“Esse CONTATO que a gente tem que ter com eles”. No final do turno a professora chama a 

atenção principalmente para a necessidade de se considerar a componente emocional que está 

inserida em boa parte do trabalho docente, que também é de cunho afetivo, conforme Tardif 

(2008) apresenta e que também discutimos no processo de identificação profissional da 

professora Mayra na seção anterior.  

 Em outro enunciado, Mônica evidencia que trabalhar com a contextualização é um 

marcador identitário que diferencia o professor de Química do professor de outras disciplinas 

escolares. Segundo ela, o professor de Química tem que estar sempre se preocupando com a 

questão da contextualização nas aulas. 

 

46. Mônica: (+++) Tem que ficar, tem que ser assim (+), tá sempre encontrando formas de explicar 

fenômenos Naturais né, fenômenos. O professor de Português e de Matemática, vai lá tem o conteúdo, 

passa e pronto. A gora a gente tem que ficar, explicando, analisando né, situações assim/ fenômenos mesmo. 

Acho que é o diferencial, a gente tem que (+)/ a gente tá sempre se deparando com alguma coisa ((risos)). Eu 

pelo menos tô sempre me deparando com alguma coisa, algum fenômeno e ficando perguntando “No::ssa, 

porque que é assim?” Aí tem que ficar procurando a explicação, muita coisa nova (+++). É isso. 

 

Destacamos neste enunciado o dialogismo estabelecido entre o discurso da contextualização e 

a voz de Mônica. É na relação de alteridade estabelecida com esse discurso que a 

configuração identitária da professora também tem se constituído. Acreditamos que o seu 

processo de configuração identitária não surge apenas de sua própria consciência, mas é “algo 

que se consolida socialmente, através das interações, das palavras, dos signos” (GEGe, 2009, 

p. 13) que, no tuno acima é representado pela contextualização. 

Mônica aponta, no fragmento abaixo, que o seu trabalho não se limita apenas a 

transmissão do conteúdo do modo como ele vem dado nos livros didáticos. Segundo a 

professora, o ensino da Química exige uma contextualização.  

 

52. Mônica: Ah! Tipo assim, eu tenho a matéria e tá lá no livro e vou passar pro aluno. Mas, (++) acho que não 
é só isso. Não é só passar! Igual seria por exemplo/ eu tentei imaginar se o Português e a Matemática sabe, que 

você já tem aquilo ali e explica como é que é e pronto. Eu tento buscar/ você ter que buscar na vida da pessoa 

exemplos, situações em que ocorre aquele fenômeno, entendeu? Eu não consigo (+) simplesmente passar o 

que é concentração (+), sabe? Eu preciso fazer um experimento. Eu fico imaginando assim, como se eu tivesse 

aprendendo aquilo. Eu gosto de MOSTRAR, fazer experimento (+), dar exemplos do dia-a-dia [...] 
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No turno 54, a professora indica a diferença entre o trabalho do professor de Química do 

trabalho do professor de Matemática. 

 

54. Mônica: Tá. Vou bem por aí/ na Matemática mesmo. Tem a fórmula lá de Baskara (+), jogou a fórmula, 
passou o exercício, o aluno vai lá desenvolve a equação e pronto. Eu por exemplo vou ensinar a Concentração 

(+). Eu aprendi concentração com uma fórmula no quadro, Concentração é igual a massa sob o volume e dava os 

probleminhas e aí eu ia e via “ah, isso aqui é massa” e colocava a massa lá, “ah, isso aqui é o volume” ((voz 

enquanto aluno)) e aí vou descobrir a concentração, ao contrário, o que eu faço agora? Sempre que eu vou 

ensinar, eu levo (+) é:: bula de remédio e discuto, eu faço experimento com sal e água. Faço eles pensarem com 

suco, com coisas de casa, entendeu? Eu levo pra sala de aula, meço, faço. Ás vezes quando é diluição também eu 

faço. Eu tento (+) mostrar como é que acontece exatamente, pra que aquilo ali serve. Não é só simplesmente 

jogar a fórmula no quadro e desenvolver, entendeu? (++) A EXPERIMENTAÇÃO, eu acho que é isso que é 

diferente na Química. É por aí, a experimentação, eu acho que é essencial.  

 

A apropriação do discurso da contextualização é percebida novamente no fragmento acima, 

quando a professora fala sobre sua prática docente. Também no final desse fragmento, a 

professora evidencia em sua enunciação que o marcador identitário que singulariza o trabalho 

do professor de Química refere-se à prática da experimentação. 

 Em outro momento da entrevista, a professora Mônica apresenta outra diferenciação 

que está presente em seu processo de identificação profissional. Nessa diferenciação, o 

marcador identitário que estabelece a singularidade das identidades profissionais docentes 

paras outras identidades profissionais se fundamenta na necessidade de se ter o “dom”. 

Segundo Mônica, o professor precisa ter “dom” para exercer a atividade docente. 

 

98. Mônica: Uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho que influencia (+) acho que tem/ é muito 

importante, eu acho que é dom (+) em relação as outras profissões. Eu não sei, eu tenho/ eu acredito que eu 
nasci com dom, desde pequeninha eu gostava de brincar de escolinha, de professora. Eu acho que o meu negócio 

é:: GOSTAR. Você tem que gostar né, isso aí eu acho que isso é em qualquer profissão também. Você 

TEM que gostar do que você tá fazendo, tem que ter prazer em tá lá na sala de aula. Porque eu costumo 

né, ver colegas que estão insatisfeitos, porque não é isso que queriam fazer da vida e estão lá (+) né/ foi lá, 

fez o curso de licenciatura e estão lá dando aula e não (+) não gostar sabe? Isso a gente vê muito. Isso eu 

vejo muito (+). Aí fica aquela coisa, passa o conhecimento de qualquer jeito (+) igual eu tô te falando né, vai 

passa a matéria quadro e giz. Então assim, tem que gostar, tem que:: (++)/ 

 

O sentido que Mônica estabelece para a palavra “dom” se remete a ideia de que o professor 

tem que gostar e sentir prazer em desenvolver o seu trabalho. O que em um primeiro 

momento, a professora apresenta como único da configuração identitária dos professores, em 

um segundo momento, ela chama a atenção que esse marcador também é compartilhado por 

outros profissionais: “Você tem que gostar né, isso aí eu acho que isso é em qualquer 

profissão também”. A generalização também se faz presente neste turno. Outra questão 

observada no turno acima diz respeito à existência de um processo de classificação. A 

professora ao dizer que o professor precisa “gostar” do que faz, declara que comumente ela 
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costuma ver colegas insatisfeitos com a profissão. Assim, ela classifica os professores em 

duas categorias: aqueles que estão satisfeitos e gostam do que fazem, e aqueles que estão 

insatisfeitos porque não gostam do que fazem. As classificações são sempre feitas a partir de 

um ponto de vista da identidade. Neste caso, pensamos que Mônica, talvez sob influência da 

vos dos saberes experienciais, considera que a identidade normalizada exige ter o “dom” 

como marcador identitário, o que inclui gostar de exercer a profissão. Desse modo, os 

professores classificados por Mônica como satisfeitos, têm como pertença comum marcadores 

identitários próprios dessa identidade normalizada. Em contrapartida, o que estão insatisfeitos 

não detém os marcadores identitários normalizados e adquirem uma identidade profissional 

que pode ser uma identidade desviante, por transgredir a norma que, na opinião de Mônica é 

gostar daquilo que faz (ter dom). 

 Além das diferenças, a professora também indica generalizações, ou seja, marcadores 

identitários que definem o ponto comum entre os professores de Química e os professores de 

outras disciplinas. São eles: o estabelecimento de uma relação pessoal com os alunos e a 

preocupação com a questão da aprendizagem destes. 

 

76. Mônica: Essa questão do relacionamento também, a gente (+)/ né, a gente tem um relacionamento com 

(++) um relacionamento pessoal que é uma coisa que é comum. Acho que todos tem que ter, tem que ter 

esse contato com o aluno (+). Ah, é difícil, porque a gente tem que tá sempre analisando né, a:: as reações dos 

alunos. Ver (++) é:: é um um (+), como que a gente fala? É uma profissão que não dá pra/ o profissional não dá 

pra entrar lá e passar o conteúdo igual eu te falei. Não dá pra entrar e sair e pronto. Acho que tem que ter esse 

contato. Tem que ter a preocupação de ver se eles estão ENTENDENDO. Eu acho que isso aí é um papel 

pra todo professor, todo o professor tem que agir assim. E prestar bastante (++) atenção pra poder passar 

realmente, por que senão fica muito/ o aluno não aprende e aí vai empurrando de qualquer jeito. [...] 

 

Compreendemos que estes marcadores identitários generalizados apresentados por Mônica, 

também fazem parte de processos de normalização, que tendem a fixar identidades docentes, 

por serem marcadores desejáveis a todos os professores. A professora Mayra também 

apresenta esses dois marcadores em um processo de generalização em sua enunciação. Assim, 

o que tende a definir o ponto comum entre os professores são esses marcadores identitários 

que vão na direção de se tornarem a pertença comum daqueles que assumem as identidades 

profissionais docentes. 

O choque com a realidade também é vivenciado por Mônica, sob influência 

principalmente da voz dos alunos, que tem feição desestimuladora no seu processo de 

configuração identitária.  
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102. Mônica: [...] Então assim, você tem que driblar, tem que mostrar que é importante estudar. A maioria deles 

não quer fazer vestibular, não se importam, “pra que isso aí?” Eu já ouvi falar assim, “porque que eu tô 

aprendendo isso aí professora? (+) Eu vou ser lixeiro”. É desse jeito, é triste sabe? Aí é assim, nossa! Tem 

tanta coisa que eu já escutei que já me desanimou muito, mas aos pouquinhos eu já tô conseguindo (+). Aí, 

eu fico tentando o tempo todo assim, igual eu já te falei, vou tentar fazer experimento, aula diferenciada 

pra ver se eles tomam gosto pela coisa. [...] 

 

Compreendemos, neste fragmento, que a professora assume o sentimento de resistência como 

o marcador identitário necessário para enfrentar essa situação, buscando trabalhar com a 

experimentação e planejando aulas diferenciadas com a finalidade de chamar a atenção dos 

alunos. Mônica explica que a voz dos alunos já a desanimou muito: “pra que isso aí?”, 

“porque que eu tô aprendendo isso aí professora? (+) Eu vou ser lixeiro”. Pressupomos que a 

voz dos alunos no processo de configuração identitária, assim como também no de Mayra, 

tem uma influência muito grande nas definições de suas identidades profissionais, no sentido 

de essa voz pode causar sentimentos de desânimo e frustração aos professores em início de 

carreira. 

 Admitimos que o processo de configuração identitária de Mônica é estimulado 

dialogicamente por várias vozes, consideradas por nós como normalizadoras, e que, portanto 

exercem influência em sua identificação profissional. As principais vozes que povoam os 

enunciados de Mônica estão apresentadas no quadro abaixo: 

 

Vozes normalizadoras  

1. Voz dos saberes disciplinares; 

2. Voz dos saberes pedagógicos; 

3. Voz do PIBID; 

4. Vozes do estágio supervisionado. 

5. Voz dos alunos; 

6. Voz dos saberes experienciais. 

Quadro 10: Vozes normalizadoras presentes no Processo de Identificação Profissional da Professora 

Mônica 

 

No processo de identificação profissional de Mônica, essas vozes parecem estabelecer uma 

relação de concordância e harmonia entre si, uma vez que não percebemos conflitos explícitos 

nas enunciações. No entanto, acreditamos que elas não estabelecem uma relação de absoluta 

igualdade. Foi possível constatar essa relação principalmente entre a voz do PIBID e a voz 

dos saberes pedagógicos. A voz do PIBID ocupou uma posição de maior importância na 

configuração identitária de Mônica do que a voz dos saberes pedagógicos. 
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O Quadro 11 ajuda-nos a visualizar as relações dialógicas estabelecidas pelas vozes e 

compreender quais as vozes que indicam aspectos positivos para a constituição das 

identidades docentes e quais as vozes que indicam aspectos negativos. 

 

Vozes Marcadores identitários  

(com o número do turno) 

Processo de definição dos 

marcadores identitários 

Voz dos saberes 

pedagógicos 

 

Ter o domínio dos saberes 

pedagógicos; 

Saber ensinar Química (2, 4, 6) 

Normalização 

Voz dos saberes 

disciplinares 

Saber Química (2) Normalização 

Voz do PIBID Ser prático-reflexivo (22) Normalização 

Voz do PIBID Trabalhar com a 

Experimentação (24) 

Normalização 

Voz do PIBID Trabalhar com as NTICs (24) Normalização 

Voz do PIBID Trabalhar com jogos (24) Normalização 

Voz do PIBID Explorar os conhecimentos 

prévios dos alunos (24) 

Normalização 

Voz do PIBID Trabalhar com contextualização 

(22, 24, 46, 52) 

Normalização 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Ter que trabalhar em casa (36) 

 

Normalização/Diferenciação 

Voz dos saberes 

experienciais  

“Ter o dom”; 

“gostar do que faz” (98) 

Classificação/Diferenciação/genera

lização 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Estabelecer uma relação de 

proximidade com os alunos (76) 

Diferenciação/Generalização 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Fazer contextualização (52) Diferenciação 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Trabalhar com a experimentação 

(54) 

 

Diferenciação 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Preocupar-se com a 

aprendizagem dos alunos (76) 

Generalização 

Voz dos alunos Superar o desânimo e a 

frustração causada pelo 

desinteresse dos alunos (102) 

 

Quadro 11: Vozes normalizadoras, marcadores identitários presentes na identificação profissional e os 
respectivos processos de definição: professora Mônica 

 

Os marcadores identitários apresentados por Mônica que sugerem aspectos negativos das 

identidades profissionais docentes são: 

 ter que trabalhar em casa (voz dos saberes experienciais); 
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 superar o desânimo e a frustração causada pelo desinteresse dos alunos (voz dos 

alunos). 

 Nos deteremos, na próxima subseção, no processo de identificação profissional da 

professora Cristiane. 

 

4.1.1.3 Professora Cristiane: o conflito entre vozes 

 

A professora Cristiane tem 23 anos. Dentre os professores entrevistados, Cristiane é a 

única que não realizou o Ensino Médio em uma escola pública do estado de Minas Gerais. Em 

2003 ela iniciou o Ensino Médio, em uma escola estadual da zona leste da cidade de São 

Paulo, e concluiu este no final de 2005. Iniciou o curso de licenciatura em Química na 

Universidade Federal de São João del-Rei no inicío de 2007 e concluiu a graduação no final 

do ano de 2010. Do grupo de professores que colaboraram com essa pesquisa, a professora 

Cristiane é a que possui menor tempo de experiência docente. Ela começou a lecionar em 

fevereiro de 2012 e atualmente trabalha em escola pública da rede estadual. Nessa escola a 

professora trabalha com os três níveis de educação do Ensino Médio. Ela leciona duas aulas 

semanais para uma turma de 1º ano, três aulas para uma turma de 2º ano e  três aulas para uma 

turma de 3º ano. 

A professora Cristiane conta que a formação recebida na universidade contribuiu de 

forma positiva em sua prática docente, em termos de influências da voz dos saberes 

pedagógicos e da voz dos saberes disciplinares.  

 

2. Cristiane: Bem (+), a universidade, ela me deu uma base assim, teórica né. Tanto nas disciplinas é:: de 
Química Geral como na (+) das voltadas para a licenciatura. Então, eu acho que:: eu acho que pelas (+) 

matérias, disciplinas e toda a base que eu tive aqui na universidade, eu tive uma boa formação para sair, 

pra dar aula, principalmente nessa parte de:: licenciatura, de:: processos educativos né, socioeducativos, 

etnocultura, é:: (+) uso de multimídia. Então assim, eu acho que a universidade tava bem (+) atual, bem 

atualizada mesmo. Então, eu acho que tive uma boa formação sim e pelo que/ a base que eu tive foi boa. Claro 

né, que o resto é só vivência de sala de aula, com o tempo. Mas eu (+) acho que pra mim foi bem proveitosa. 

 

Cristiane  enuncia que recebeu uma “boa” formação para exercer a docência, tanto nas 

disciplinas específicas da Química quanto nas disciplinas pedagógicas.  Pensamos que ela 

classifica a formação como “boa” por esta ter conseguido atender aos discursos 

normalizadores de que o professor dever não apenas saber química, mas também saber 

ensinar química. É enfatizado em sua fala o recebimento de uma boa formação nos saberes 

pedagógicos, que são chamados pela professora de “parte de:: licenciatura, de:: processos 

educativos né, socioeducativos, etnocultura, é:: (+) uso de multimídia”. Há, neste enunciado, 
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um ato de significação em que a professora classifica a formação recebida em função de 

marcadores identitários (saber química e saber ensinar Química) adquiridos durante a 

formação, que normalizam as identidades dos professores. A professora reconhece que a 

aquisição dos saberes pedagógicos e disciplinares se dá durante a formação inicial, tanto que, 

em seu enunciado ela declara: o “resto é só vivência de sala de aula”. Consideramos que a 

expressão “resto” se refere aos demais saberes: experienciais e curriculares. As observações 

feitas neste turno pela professora se aproximam da ideia da temporalidade dos saberes 

profissionais, discutidos por Maurice Tardif (2008). Mostramos, no Capítulo 2, que “ensinar 

supõe aprender a ensinar”; em outras palavras, “aprender a dominar progressivamente os 

saberes necessários à realização do trabalho docente” (TARDIF, 2008, p. 20). A ideia da 

temporalidade destaca a importância das experiências familiares e escolares anteriores à 

formação inicial na aquisição dos saberes docentes, e defende também que esta temporalidade 

se estende à carreira profissional dos professores. Esse último aspecto da temporalidade é 

destacado pela professora em sua enunciação. 

 Em outro momento, a professora realça novamente a sua satisfação com a aquisição 

dos saberes disciplinares e pedagógicos. Entretanto, faz uma advertência sobre o processo de 

aquisição dos saberes pedagógicos. 

 

4. Cristiane: Então, como eu falei antes né, os aspectos satisfatórios, acho que a base assim, a base TEÓRICA 

foi bem fundamentada, tanto nas disciplinas gerais né, quanto nas disciplinas didáticas. Eu acho que a 

gente teve uma base teórica bem fundamentada. Aspectos negativos? (++) é:: (+) deixa eu pensar. Eu acho que 

assim, eu acho que há um pouco/ não é tanto da universidade aqui. Eu acho que isso é de todas as 

universidades do curso de licenciatura. Nas disciplinas (+) é:: didáticas, a gente tem (+) uma visão utópica 

das coisas né? Eu acho que:: (+) eles passam uma idealidade, assim né. E quando você vai pra sala de aula 

(+) você vê que é tudo diferente. Então, eu acho que isso não é um defeito só daqui não/ 

 

Cristiane destaca que existe uma distância entre o que é estudado nas disciplinas didáticas e as 

necessidades postas pela realidade escolar. Sobre essa necessidade, Pimenta (1999) defende 

que os saberes relativos à didática devem ser trabalhados “a partir das necessidades 

pedagógicas postas pelo real” (p. 25), por meio de uma articulação entre a formação inicial 

com a realidade escolar, de modo, que esta articulação colabore com a construção das 

identidades docentes. 

 Destacamos no turno 14, a importância e o poder de influência da voz dos professores 

formadores no processo de configuração identitária da professora. Em enunciados anteriores, 

Cristiane classifica a formação recebida como “boa” devido a aquisição dos saberes 

disciplinares e pedagógicos. Podemos depreender a partir desse turno que, o ato de 
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significação positivo atribuído à formação recebida, dá-se, principalmente em função da voz 

dos professores formadores. 

 

14. Cristiane: As disciplinas é:: gerais né, vamos dizer fundamentadas/ de Química (+), de Química 

Orgânica, Bioquímica essas coisas (+) é:: os professores né, têm uma excelente formação, foram ótimos 

professores que passaram/ souberam passar pra gente os conteúdos importantes, apesar de serem muito 

extensos, tinham que ser passados né? Então, é:: as aulas teórica foram muito boas, as aulas de 

laboratório também. E é a mesma coisa nas disciplinas didáticas [...]. E (+) como eu falei antes, eu achei (+) 

uma coisa bem legal aqui que as disciplinas voltadas pra/ as disciplinas pedagógicas, elas foram aquelas atuais 

sabe? Nós tivemos/ eu tive disciplinas sobre o uso de multimídias, novas mídias, é:: etnocultura, que eu adorei. 

Então assim, eu acho que isso mostra pra gente uma visão diferente de abordar a química. Eu abordei/ uma das 

coisas que eu aprendi na:: nas disciplinas, eu usei na sala de aula, que foi fazer o blog, sabe? Foi também, 

é:: essa coisa da Química do dia-a-dia, e eu mostrei o vídeo que eu produzi aqui, que (+) foi sobre a 
química do queijo [...], mostrei na sala de aula sabe? Então assim, esses aspectos foram bem (+) bem (++) 

legais, foi bem assim (+) proveitosos, sabe, pra mim. [...] 

 

A voz dos professores formadores foi de fundamental de importância na configuração 

identitária  de Cristiane. No Capítulo 2, por meio das contribuições das pesquisas de Maldaner 

(2003) e Schnetzler (2010), apresentamos como o “despreparo pedagógico” de muitos 

professores formadores tende a afetar o processo de formação dos licenciandos. Percebemos 

também, na fala da professora, uma possível apropriação da voz dos professores das 

disciplinas pedagógicas, quando a professora fala sobre as disciplinas didáticas que ela teve 

na graduação. Consideramos tal apropriação pelo fato de Cristiane revelar que conseguiu 

levar para a sua prática profissional docente os saberes adquiridos nessas disciplinas, dando 

destaque a produção de um blog e um vídeo que ela chama de “química do queijo”.  

 A voz dos saberes experienciais na configuração identitária de Cristiane ocupa um 

lugar de maior destaque em relação à voz dos saberes adquiridos durante a formação inicial. 

No início do turno 42, ela defende que os saberes são complementares, mas os saberes 

experienciais são referidos em sua fala como sendo aqueles que “PESA mais”. Talvez o lugar 

de destaque ocupado por estes saberes seja compreendido pelo fato destes se originarem da 

prática cotidiana da profissão e serem por ela validados. 

 

42. Cristiane: [...] O que você vê na:: na:: academia, uma coisa complementa a experiência. Claro que (+) 
na sala de aula com experiência né, PESA mais. Mas assim, são complementares porque um professor que não 

[...] não volta pra faculdade pra tá complementando os seus estudos né, não tá se atualizando, não é um 

professor (+) vamos dizer assim/ é um professor (+) RELAXADO, vamos dizer né? [...]  

 

Acreditamos que a ênfase dada aos saberes experienciais possa ser compreendida pela 

discussão que Tardif (2008) faz sobre a relação de interioridade que os professores 

estabelecem com o saberes experienciais e a relação de exterioridade estabelecida com os 
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saberes disciplinares, pedagógicos e curriculares, conforme já discutimos na análise das 

enunciações da professora Mônica. Também nesse turno, Cristiane divide o “mundo social” 

(SILVA, 2000, p. 82) dos professores em dois grupos: os que se mantém atualizados e os que 

não se atualizam e são classificados de “RELAXADOS”. A classificação é feita sempre a 

partir de um ponto de vista de uma identidade que é normalizada, que neste caso apresentado 

pela professora, exige como marcador identitário a prática da formação continuada.  

Consideramos que há presença da voz da formação continuada que coloca como norma aos 

professores a continuidade em sua formação. Desse modo, pensamos que a voz normalizadora 

da formação continuada exerce grande influência sobre a configuração identitária de 

Cristiane, principalmente quando esta classifica e enuncia uma identidade desviante: as 

identidades dos professores “RELAXADOS”, ou seja, as identidades daqueles que não se 

atualizam. 

 A diferença é um produto derivado da identidade. Assim sendo, o que Cristiane 

apresenta como a diferenciação, aquilo que marca a diferença do professor de Química para 

os demais professores, é a necessidade de se fazer a transposição didática, devido ao fato da 

química ser classificada pela professora como uma “disciplina pesada”
36

. 

 

18. Cristiane: [...] A disciplina de Química é uma disciplina pesada. Então, eu acho que (+) o professor tá ali 
como um meio né, um meio de transmissão de ajuda da construção do conhecimento né, da formação do 

conhecimento do aluno e tradução daquela matéria bruta, daquela coisa assim difícil de enxergar (+), pro dia-a-
dia. Então, eu acho que esse é um papel do professor de Química (+), como de todos os professores, mas 

principalmente dessas disciplinas mais (+) abstratas [...]. Estar (+) traduzindo mesmo, aqueles conceitos 

abstratos pro:: mundo/ pra proximidade dos alunos, né. Passar o conteúdo que é ENORME, mas assim, as 

coisas fundamentais, importantes. Porque nem tudo que tá ali (+) né se tem que passar, você tem que 

focar mesmo nas coisas importantes pra ele passar no vestibular, importante pra ele sair da escola com 

uma visão diferente, pra ele ter um conhecimento melhor, um conhecimento fundamentado. [...]  

 

A identidade também é a pertença comum. Neste turno, também é definida uma 

generalização. Cristiane diz que o marcador identitário referente à transposição didática 

também é compartilhado por outros professores. Segundo ela, realizar a transposição didática 

“é um papel do professor de Química (+), como de todos os professores”. Entretanto, ressalta 

                                                        
36 A transposição didática ou didatização do conhecimento Químico, segundo explica Leal (2009), é o processo 
pelo qual o conhecimento passa para se transformar em conhecimento escolar. Leal faz a seguinte ilustração para 

mostrar tal processo: “quando um químico trata de um assunto com um outro químico, a maneira de tratar é 

bastante diferente (mais direta e fácil de organizar) do que quando e ele se dirige a não especialistas. Esta 

reformulação de sistemas teóricos-conceituais e representacionais, próprios das disciplinas científicas, é uma 

dimensão fundamental da especialidade do profissional professor e não deve ser tratada de modo simplista” 

(2009, p. 5). Utilizando de Yves Chevallard (1991, p. 19), Leal esclarece que “um conteúdo do conhecimento, 

tendo sido designado como saber a ensinar, sofre então um conjunto de transformações adaptativas que vão 

torná-lo apto a tomar lugar entre os „objetos de ensino‟. O „trabalho‟ que, de um objeto de saber a ensinar faz um 

objeto de ensino, é chamado de transposição didática” (2009, p. 5). 
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que esse marcador é considerado como um dos mais importantes que os professores de 

Química devem ter, devido a Química ser considerada pela professora uma disciplina mais 

abstrata em comparação as outras. Imaginamos que a importância que a professora atribui a 

esse marcador identitário tenha sofrido influência da voz dos saberes pedagógicos por 

intermédio do discurso da didatização no Ensino de Química. A voz dos vestibulares também 

é normalizadora no processo de identificação profissional da professora. Notamos a influência 

dessa voz, quando Cristiane pronuncia que devido a grande quantidade de conteúdos a serem 

trabalhados com os alunos, ela se vê na condição de “focar mesmo nas coisas importantes pra 

ele passar no vestibular”. A voz do vestibular é uma voz que no processo de identificação 

profissional da professora diz o que ela tem que fazer e como ela deve agir, no caso, 

selecionar os conteúdos que são mais importantes e que vão dar base para os alunos 

realizarem as provas dos vestibulares. A professora também declara que seu objetivo é fazer 

com que o aluno saia com uma visão diferente da Química. No turno abaixo, apresentamos o 

sentido atribuído a expressão “visão diferente”. 

 

22. Cristiane: [...] É uma visão é:: fundamentada baseada nos fundamentos teóricos né, nos fundamentos 
teóricos científicos. [...] uma visão teórico científica, para que você possa levar para o seu dia-a-dia, pra que você 

possa é (+) fazer uma escolha melhor no supermercado ao ler um rótulo, “Ah, eu vi isso na escola” sabe? 

Então, “agora eu sei que se eu levar um produto com menos gordura é melhor”, essas coisas assim [...]. 

 

A voz do aluno é destacada na fala da professora quando ela diz “Ah, eu vi isso na escola”, 

“agora eu sei que se eu levar um produto com menos gordura é melhor”. Ecos e lembranças 

de outros enunciados (BAKHTIN, 1952-53/2000) são percebidos nesse turno e são 

representados, sobretudo pela voz dos alunos. É na relação de alteridade que a professora 

estabelece com os alunos, que aos poucos ela vai constituindo sua identidade, pois os 

marcadores identitários evidenciados no turno 18, se dão em função de um sentimento de 

responsabilidade que ela tem com os alunos, ou seja, se dão em função da voz dos alunos. 

“Constituímos e nos transformamos sempre através do outro” (GEGe, 2009, p. 13). Esses 

outros nos turnos 18 e 22 são os alunos. O “produto do seu trabalho” (TARDIF, 2008, p. 133) 

tem como finalidade fazer com que os alunos reconheçam a presença da Química no dia-a-dia 

deles. Novamente, percebemos uma possível influência da voz dos saberes pedagógicos no 

Ensino de Química, percebida quando a professora se apropria da voz do aluno e diz que tem 

como objetivo fazer com que os alunos desenvolvam a competência de analisar o rótulo de 

algum produto no supermercado e saber escolher os produtos que desejam comprar. 
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 Outro marcador identitário citado pela professora que define a diferença das 

identidades profissionais docentes, em relação às identidades de outras profissões, se remete a 

necessidade que o professor tem de assumir o papel de psicólogo do aluno em sala de aula. 

Esse marcador identitário, na fala da professora, aparece como uma normalização por esta 

apresentar que esse marcador não é exclusivo das identidades dos professores de Química, 

estando presente também na configuração das identidades profissionais de todos os 

professores. Desse modo, “ser uma pessoa um pouco psicóloga” é um marcador identitário  

que compõe uma generalização das identidades profissionais docentes. 

 

28. Cristiane: Tem que ser uma pessoa um pouco psicóloga né (+) ((risos)), todo professor não só o de 

Química. [...] tem que ser um pouco psicólogo, mas (+) não pode deixar a emoção tomar totalmente, porque 

senão você mergulha na vida do aluno, então assim, você tem que ter (+)/tem que ser compreensivo né, tem que 

ser uma pessoa mais (+) compreensiva, uma pessoa mais é:: afetuosa, sabe? Claro, tem uns professores que são 

secões né, mais ríspidos, mas isso afasta os alunos de você. Então, você tem que ser uma pessoa que tem [...] 

facilidade de lidar com outras pessoas. Porque ser professor é isso (+), você lida com outras pessoas (+) é:: 

Ah! Tem que ter jogo de cintura né, tem que::/ você não pode estourar. Porque o pior professor é aquele que 

grita, que é explosivo. Os alunos não te respeitam, (++) independente de você ter 50 anos de profissão ou tá 

começando agora, se você for aquela pessoa ESCANDALOSA os alunos não te respeitam. Então, você tem que 

trazer os alunos pra perto de você, sabe? Se tem que ser amiga, mas assim, mantendo aquela relação de respeito. 

[...] 

 

Durante essa enunciação, Cristiane declara que o diferencial, o que faz a singularidade do 

trabalho do professor, é saber “lidar com outras pessoas”. O que consolida a diferença do 

trabalho do professor de outras profissões (como por exemplo, a fabril) é a natureza do seu 

“objeto de trabalho” (TARDIF, 2008, p.124), que é humano, individual e social, heterogêneo, 

ativo e capaz de oferecer resistência, e por último, comporta uma parcela de indeterminação e 

autodeterminação (liberdade). Outro marcador identitário expresso, diz respeito da 

necessidade de saber “ter jogo de cintura”. Possuir esse marcador é uma norma que a 

professora atribui aos professores, assim como o de  não “estourar” com os alunos em sala de 

aula. Como a classificação é feita a partir de um ponto de vista da identidade, a professora 

classifica como sendo o pior professor aquele que grita e que é explosivo. Este, por sua vez 

foge da norma e sua identidade é desviante, porque a identidade normalizada pela professora 

exige o “ter jogo de cintura” e o não “estourar”, como marcadores identitários. 

 Mais adiante, no turno 62 da entrevista, é possível perceber como os marcadores 

identitários destacados por Cristiane no turno discutido anteriormente, estão presentes em seu 

processo de configuração identitária.  
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62. Cristiane: [...] eu acho que eu sou muita tranquila, sempre fui muito calma. Eu tento passar isso nas 

minhas aulas sabe, uma serenidade assim, porque eu não gosto de tratar nada (+) com desespero. [...] E:: 
eu tento ser amiga deles sabe? Ainda mais que eu não sou tão mais velha que eles assim, então eu tento ser 

amiga deles e isso é um ponto for/ é um ponto positivo essa questão da idade, porque eles se acabam mais se 

abrindo mais comigo, sabe? “Ah Dona, aconteceu isso, isso e isso. Meu namorado é isso e aquilo” [...] Então, 

eu acho que sou calma, tento usar esse lance da amizade, é:: manter sempre (+) a paz na sala de aula, na medida 

do possível. [...] Sempre me atualizando,  principalmente no uso de redes sociais, facebook, blog e tal, (+) 

passando vídeos pra eles, eu tento tá me atualizando também.  

 

Ressaltamos também a multivocalidade (polifonia) presente na fala de Cristiane expressa pela 

voz de uma aluna: “Ah Dona, aconteceu isso, isso e isso. Meu namorado é isso e aquilo”. A 

voz dos alunos, mais uma vez, ressurge com forte influência sobre a identificação profissional 

de Cristiane, por esta ser a voz que inspira a professora trabalhar com calma e tranquilidade. 

Além disso, ela busca também sempre se atualizar no que diz respeito ao uso das NTICs. 

Acreditamos que o final desse turno mostra também uma apropriação da voz da formação 

continuada. 

 Possuir “uma senhora imaginação” e um “caráter investigativo” afirma a 

particularidade do professor de Química em relação aos demais professores, segundo 

Cristiane. Esses são outros marcadores identitários que a professora atribui como uma 

normalização. A expressão “tem que” em seu enunciado, outra vez surge como uma indicação 

de marcadores identitários que os professores precisam e devem ter. 

 

32. Cristiane: Ah, o professor de Química tem que ter uma senhora imaginação ((risos)) pra poder trazer 

(+) pra si e pra sala de aula aquele fio investigativo, sabe? Pra você deixar na cabeça dos alunos aquela 

vontade de investigar de saber/ “caramba, de onde que vem essa:: (+) matéria, de onde que vem esse/ sei lá, 

como é que faz essa liga de ferro que eu uso aqui pra fazer peças e esculturas” . Então, você tem que ter (+) 

você tem que ter esse caráter investigativo, e conseguir passar isso para os seus alunos. A partir/ acho que a 

partir do momento que os alunos (++) tiverem esse:: esse (+) esse “que” investigativo assim, suas aulas vão fluir 

sabe? (++) Eles vão começar a perguntar “mas porque que isto é assim?”. 

 

Estes marcadores identitários se fazem necessários em decorrência da voz dos alunos, pois a 

professora fala da necessidade e importância dos alunos desenvolverem essa competência 

investigativa. A polifonia neste enunciado, assim como em anteriores, se expressa outra vez 

pela voz dos alunos: “caramba, de onde que vem essa:: (+) matéria, de onde que vem esse/ sei 

lá, como é que faz essa liga de ferro que eu uso aqui pra fazer peças e esculturas”, “mas 

porque que isto é assim?”. O marcador identitário referente à capacidade investigativa do 

professor, tem a finalidade de despertar a curiosidade do aluno para as questões científicas, 

conforme indicado no turno abaixo. 
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34. Cristiane: Isso, despertar a curiosidade (+) o caráter mesmo investigativo dos alunos. “Porque o perfume X 

é mais caro, é mais cheiroso que o perfume Y?” Sabe?. Dá assim, sabe, essas coisas/ isso tem que ser típico 

principalmente do professor de Química (+), de Física né. Porque a Química e a Física estão tudo ligados/ 

 

Outra vez, a voz dos alunos ressoa nos enunciados de Cristiane: “Porque o perfume X é mais 

caro, é mais cheiroso que o perfume Y?”. A identidade não é somente a diferença, mas é 

também a pertença comum. Desse modo, a capacidade investigativa do professor não é apenas 

um marcador identitário que diferencia o trabalho do professor de Química do de outros 

professores. É um marcador identitário que diferencia, mas que também é uma pertença 

comum entre os professores de Física e Química. Cristiane demonstra isso quando diz: “isso 

tem que ser típico principalmente do professor de Química (+), de Física né”. Esse marcador 

está presente na configuração identitária da professora, provavelmente devido à influência da 

voz das experiências escolares anteriores à formação inicial: a voz de sua professora de 

Química no Ensino Médio. Cristiane conta que escolheu a docência em Química como 

profissão por causa dessa professora, que tinha como marcador identitário principal a 

capacidade de despertar o interesse e a curiosidade dos alunos. 

 

40. Cristiane: [...] eu tinha vontade de fazer Química por (+) por causa de uma professora de Química que eu 
tive no Ensino Médio e que era desse jeito. NOSSA, nas aulas dela eu saía de lá (+) com a cabeça fervendo, 

até quente de tanto que eu imaginava as coisas. [...] 

 

No Capítulo 3 discutimos como Bakhtin (1952-53/2000) pode nos proporcionar uma reflexão 

sobre as constituições identitárias, quando discute a ideia de que não podemos determinar 

nossa posição sem correlacioná-la com outras posições. A presença da voz de sua professora 

do Ensino Médio, na enunciação de Cristiane, mostra como esta vem determinando sua 

posição, sua configuração identitária, correlacionando com a identidade da sua professora. A 

voz des sua professora, de novo, é percebida no turno 96. 

  

96. Cristiane: [...] E quando eu tava no ensino médio, eu tive uma professora (+) [...]. Ela fazia a Química 

parecer mágica, então isso me despertou muito esse lado (+), é:: esse caráter investigativo, esse lado das 

ciências. [...] 

 

 O início da profissão de Cristiane também tem sido marcado pelo choque com a 

realidade, como veremos adiante, devido principalmente a uma série de conflitos no campo 

escolar. No turno apresentado abaixo, a professora destaca a existência de um distanciamento 

entre teoria e prática. 
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70. Cristiane: [...] quando eu tava na licenciatura eu achava as coisas muito bonitas, muito perfeitas sabe? E 

na sala de aula pude ver que isso era diferente e que a gente tem que se moldar a realidade. O professor 

tem que se moldar a realidade da turma, da escola (+) né. [...] 

 

Talvez esse distanciamento aconteça porque os problemas abordados em sua formação inicial 

podem ter sido “abstraídos das circunstâncias reais, constituindo-se em problemas ideais e que 

não se aplicam às situações práticas” (SCHNETZLER, 2000, p. 21).  

 No longo turno 76, depreendemos a tensão estabelecida entre várias vozes no campo 

escolar. Segundo a professora, a realidade escolar é assinalada por uma série de vozes 

conflituosas: conflitos entre as vozes dos alunos; conflitos entre a voz dos alunos e a voz dos 

professores; conflitos entre as vozes dos professores; conflitos entre a voz da escola e a voz da 

sociedade; e conflitos entre as vozes das famílias dos alunos. 

 

76. Cristiane: [...] Na realidade escolar tem conflitos, conflitos entre alunos, conflitos entre professor e 

alunos, conflitos entre os professores, conflitos entre a escola e a sociedade, conflitos entre as famílias, 

então quer dizer, conflitos sabe? Foram esses conflitos que eu consegui enxergar melhor. É:: (+) a realidade/ a 

escola, principalmente a escola onde eu tô dando aula, o público, o público da escola é um público mais (++) 

CARENTE. Carente (+) em todos os aspectos. Carentes afetivamente, carentes economicamente, carentes/ então 

assim, é:: (++) com esse público mais carente, os conflitos são mais (+) é:: os conflitos são mais (+)/ como é, me 

fugiu a palavra (+++) estão em maior evidência, sabe? Então assim, estão mais evidentes. Então (+), eu tive que 

me adequar (++) a essa realidade. Eu não posso chegar/ desculpe a expressão, como o pessoal fala, chegar 

querendo rodar a banca, sabe? Chegar bancando tudo lá, ah porque eu sou a maioral. Porque eles não vão 

respeitar, nem os professores mais velhos (+), nem os alunos, nem a direção. Então assim, você tem que chegar 

como os meninos falam, humilde. Você tem que ser humilde (+) entendeu? Porque eu tenho muito que 

aprender e tô começando agora (+), então, eu não posso chegar lá tipo saí agora da faculdade e sei muita 

coisa, o professor que tá lá há 20 anos não sabe nada, ele é ultrapassado. Tem que ter muito respeito (+), é 

outra palavra importante também, conflito e respeito. Então assim, se eu quero ganhar o respeito da escola (+), 

com os alunos e os professores, eu tenho que chegar mais mansinha, sabe? Eu tenho que chegar mais na minha, 

então assim (+) é/ e tudo isso me ajudou muito a:: a ver o que a gente tinha aqui e que eu aprendi aqui nas 

aulas, eles não tem um guia né, na faculdade não tem um guia de como ser um bom professor, entendeu? 

Você chegar lá na sala e você vê aluno brigando, você vê aluno usando droga antes de entrar na sala de 

aula, aluno quase transando no meio da sala de aula, o que você faz? Aluno que já me encarou sabe, me 

chamando de maluca (+) e querendo vim para cima de mim e me bater. Se eu fico quieta, ele monta em 

cima de mim. Então quer dizer/ eu não posso ter uma reação agressiva até mesmo porque (+) ele é uma 

criança, protegida/ ele é um adolescente protegido por lei [...]. Então quer dizer, você tem que ter muito 

jogo de cintura. [...] 

 

É importante destacarmos que essas vozes conflitantes têm uma influência muito grande sobre 

a configuração identitária da professora. Neste turno, ela indica alguns marcadores identitários 

que participam do seu processo de identificação profissional. São eles: ser humilde (“chegar 

mais mansinha”); “ter muito jogo de cintura”; e “ser um pouco psicóloga do aluno”. Este 

último aparece implicitamente nesse enunciado, porém, ele já foi indicado em enunciados 

anteriores. O conflito, existente entre essas vozes, faz com que Cristiane assuma esses 

marcadores identitários. Compreendemos que a professora vê a necessidade de “ser um pouco 

psicóloga do aluno”, por causa do conflito entre as vozes dos alunos, que de acordo com ela, 
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por ser um público mais carente os conflitos são mais intensos. O marcador referente à 

humildade é assumido devido ao conflito estabelecido entre a voz dos professores com maior 

tempo de carreira e a voz dos professores iniciantes. A humildade se torna um marcador 

necessário devido ao fato da professora estar em início de carreira e reconhecer que tem muito 

a aprender e que em momento algum, ela pode desrespeitar os saberes de quem tem mais de 

vinte anos de prática docente. A referência ao marcador relativo ao “ter muito jogo de 

cintura” diz respeito ao conflito entre a voz dos professores e a voz dos alunos, 

principalmente quando o professor em início de carreira se depara com situações inesperadas 

em sala de aula, conforme Cristiane relata no final do turno 76. Chamamos a atenção, neste 

momento, para o quanto essas vozes são normalizadoras, pois são elas que ditam o que a 

professora deve ser e o que deve fazer, em outras palavras, são vozes que ditam quais 

marcadores identitários que Cristiane deve assumir diante da realidade escolar.  

No fragmento abaixo, Cristiane descreve um conflito vivenciado na escola. 

 

80. Cristiane: [...] Eu queria levar os meninos lá (+) pra uma excursão lá no:: (+)/ como que fala, no:: sistema de 
água e esgoto ali na COPASA. Aí, não é que eu fui barrada, mas eu senti um (++), eu senti um certo desconforto 

sabe, da escola quando eu/ quando eu coloquei a minha ideia. Eu falei que era interessante, que eles estavam 

estudando esses sistemas de decantação, de floculação, esse lance de (+) proteção ambiental das águas, no livro 

deles mesmo/ no livro didático (+) que chega do estado pra eles, em cada capítulo é divido nisso. Um capítulo 

fala de proteção de águas e (+) é fala do tratamento de águas, o outro de energia. Então quer dizer (+), eu ia focar 
todo aquele conteúdo né, ia ser legal. Aí eu senti uma certa (+++) indisposição mesmo sabe, da:: da direção 

da escola quanto a isso. Então, começou a colocar um monte de problema na frente, começaram a colocar 

um monte de:: impecílios, entendeu? Mas (+), eu sou persistente, eu sou chata e então, em toda reunião eu 

ia lá e colocava/ sempre colocava isso na pauta. Passeio tal tal dia, passeio em tal tal dia. Fui colocando 

isso na pauta. Insisti tanto que eles tiveram que abrir uma brecha assim (+) no calendário para colocar lá. 

 

O conflito expresso por Cristiane indica uma disputa de poder entre a voz da direção escolar e 

a voz da Cristiane enquanto professora que atua na escola. A tensão entre essas vozes é 

evidenciada no final do turno 80 e é intensificada no turno 82. Neste turno, é possível 

perceber a movimentação da voz da direção escolar com o objetivo de apresentar argumentos 

com a finalidade de fazer Cristiane desistir de seu objetivo de levar os alunos na COPASA 

(Companhia de Saneamento de Minas Gerais). 

 

82. Cristiane: Ah! “Não tem dinheiro, não tem ônibus. Ah, você vai ter que fazer um memorando pedindo 

pra prefeitura um ônibus, você vai ter que fazer uma autorização pra cada aluno, pra cada pai. A gente 

tem que fazer um planejamento. Ah! Você consegue levar? A turma é grande, em que (+) ver a disposição 

de horário e dia de coordenadora pedagógica”. Sabe? Impecílios assim (+), mais técnicos mesmo, mais (+) é:: 

burocráticos, mais burocráticos. Eles queriam ver se me venciam pelo cansaço, mas eu sou chata e insistente, 

então eu continuei lá com a ideia. [...] 
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A tensão entre essas duas vozes fica mais clara quando a Cristiane diz “Eles queriam ver se 

me venciam pelo cansaço, mas eu sou chata e insistente, então eu continuei lá com a ideia”. 

Além desse conflito de vozes, nos turnos 80 e 82, podemos perceber também a influência da 

voz dos saberes pedagógicos por meio do discurso da educação em espaços não formais na 

sua configuração identitária, devido ao fato desta optar por uma prática de ensino em um 

ambiente não formal: a COPASA
37

. 

 O turno 84 demonstra o conflito entre a voz de Cristiane e a voz dos professores 

colegas de profissão. A voz desses professores tem cunho desestimulador no processo de 

configuração identitária de Cristiane. 

 

84. Cristiane: [...] Eu senti [...] essa DESESTIMULAÇÃO mesmo a docência. Eles falaram pra mim “Ah, dá 

tempo ainda de você sair. Ah, vai fazer outra coisa, vai ser professor não” Então quer dizer assim, tem uma 

resistência mesmo. Eu não sei (+) se eles pesam que a gente quer pegar o lugar deles, se eles vão perder espaço 

com isso. Eu não sei o que é, mas tem uma resistência dos professores mais antigos em relação aos professores 

mais novos, aos professores que estão começando agora. [...] Então quer dizer (+), eu não sei o que que passa, se 

é medo de ficar desempregado, desempregado todo mundo tem né? Eles tem essa resistência (+) ao novo, eles 

resistem bastante sabe? Isso eu acho que é maior fonte de conflito entre os professores (+) essa resistência, coisa 

boba né, mas/ 

 

Segundo Cristiane, a relação estabelecida entre ela e os professores mais experientes ocorreu 

de forma conflituosa na escola, pois os professores tinham resistência aos professores 

iniciantes. A voz dos professores mais experientes “Ah, dá tempo ainda de você sair. Ah, vai 

fazer outra coisa, vai ser professor não” se deu em um sentido de desestimular Cristiane.  

Tardif (2008) explica que existe uma  “hierarquia simbólica” entre os professores, e considera 

que a “docência é uma profissão dividida que luta muitas vezes contra si mesma” (p. 244). 

Segundo Tardif, essa hierarquia reina entre os professores dos diferentes níveis de ensino. 

Desse modo, acreditamos que essa hierarquia também é estabelecida entre os professores 

iniciantes e os mais experientes.  

Essas vozes conflituosas, apesar de terem feição desestimuladora na configuração 

identitária da professora, acarretam um marcador identitário importante: o sentimento de 

resistência perante as vozes desestimuladoras da docência. A presença dessa marca identitária 

é percebida no turno abaixo. 

 

                                                        
37 Conforme reitera Gohn (2006), a educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida” (p. 28), 

via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas. 

Há na educação não-formal uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou 

trocar saberes. 
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88. Cristiane: [...] Mas (+), a realidade da desvalorização do nosso país também, sabe? Ao mesmo tempo que 

isso revolta pro lado negativo, me mostra também a importância de nunca desistir sabe, de nunca (+) é aquele 
ditado mesmo, eu sou brasileiro e não desisto nunca né. Assim, tá certo, o país desvaloriza os professores, não 

é somente na educação pública, mas (+) nem por isso eu vou deixar/ eu vou fazer um serviço porco. Vamos 

dizer, nem por isso eu vou chegar lá e falar pra abrir o livro na página tal e pronto. Entendeu? EU, pelo 

menos eu Cristiane, por mais desvalorizado que seja eu tô trabalhando, eu sou uma profissional. [...] 

Então (+), eu pelo menos faço uma boa aula (+++). Eu sei que a desvalorização é uma coisa muito triste, é 

uma coisa (+) que é desmotivante. Mas, como eu expliquei sabe (+) eu acho que é desmotivante, mas eu 

vou fazer o que? Vou lutar com as armas que eu tenho. Se, desvaloriza de um lado, então eu vou dar o 

melhor de mim. Entendeu? Pra ver se isso muda um pouco, porque eu QUERO fazer a diferença. Quero ser 

aquele professor que o aluno diz assim “Puxa vida, tinha aquele professor X lá que me ajudou (+), que me 

motivou” [...]. 

 

Mais uma vez, a adoção desse marcador identitário se dá em função da voz do aluno: “Puxa 

vida, tinha aquele professor X lá que me ajudou (+), que me motivou”. A preocupação de 

Cristiane é o aluno. Fazer um trabalho adequado é a “arma” com que a professora luta contra 

a voz da desvalorização. Apesar das vozes conflituosas de desvalorização da docência estar 

presentes no seu processo de configuração identitária, estas não conseguem fazer a professora 

negar a sua profissão. Pelo contrário, vão na direção de fazer com que a professora resista e 

fortaleça sua pertença identitária à profissão docente.  

 Vozes como a da mãe, que é professora e a do pai, que também exerceu atividade 

docente, têm influências diretas sobre a configuração identitária da professora. 

 

96. Cristiane: Então, a minha família (+)/ a minha mãe é pedagoga e então isso já influencia bastante. Isso 

porque ela deu aula 13 anos da vida dela. Então, desde que eu me entendo por gente (+) eu tô inserida nesse 

mundo da educação. [...] E (+) mas, como eu te falei (++) é:: eu sempre tive/ eu sempre cresci nesse meio, 
nesse mundo da educação. Minha mãe é pedagoga (+), o meu pai é formado em (+) ciências da computação, 

mas ele deu aula muito tempo também (++) né, no curso técnico. Então assim, isso me influenciou. [...] 

 

Compreendemos que essas vozes contribuíram para aquilo que Tardif (2008) chama de 

saberes pessoais. Estes, por sua vez, têm como fonte social de aquisição “a família, o 

ambiente de vida, a educação no sentido lato, etc.” (p. 63), por meio de uma socialização 

denominada de pré-profissional. Nesse tipo de socialização, o futuro professor ao longo de 

sua história familiar e escolar interioriza conhecimentos, competências, crenças, valores, etc., 

os quais estruturam suas identidades profissionais docentes. Na mesma direção de Tardif, 

Rosa et. al. (2008) discute que os professores trazem consigo experiências em diferentes 

campos sociais (família, escola, campo profissional e outros). Segundo Rosa, as identidades 

profissionais docentes dos professores estarão permeadas pelos discursos constituidores de 

cada um desses campos. 

 Com base no GEGe (2009), podemos dizer que os processos de configurações 

identitárias, se constituem e se elaboram a partir das relações dialógicas estabelecidas com 
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outros sujeitos, opiniões e dizeres. Em outras palavras, compreendemos que o processo de 

identificação profissional da professora Cristiane  se constitui e se elabora  sob a influência de 

uma multivocalidade de discursos. As principais vozes normalizadoras que dialogicamente 

estimulam o processo de configuração identitária da professora Cristiane estão no Quadro 12. 

 

Vozes normalizadoras  

1. Voz dos saberes disciplinares; 

2. Voz dos saberes pedagógicos; 

3. Voz dos professores formadores (disciplinas pedagógicas e específicas da área de 

Química); 

4. Voz dos saberes experienciais; 

5. Voz da formação continuada; 

6. Voz dos vestibulares; 

7. Voz dos alunos; 

8. Voz de sua professora de Química do Ensino Médio; 

9. Voz dos professores da Educação Básica colegas de profissão com maior tempo de 

experiência; 

10. Voz da direção escolar; 

11. Voz da mãe; 

12. Voz do pai; 

Quadro 12: Vozes normalizadoras presentes no Processo de Identificação Profissional da professora Cristiane 

 

Essas múltiplas vozes estabelecem entre si várias relações dialógicas. As relações de conflitos 

são percebidas com maior clareza no processo de configuração identitária de Cristiane. Dentre 

esses conflitos destacamos: o conflito entre as vozes dos saberes experienciais e as vozes dos 

saberes oriundos da formação inicial; conflito entre a voz de Cristiane e a voz da direção 

escolar e, por último, o conflito entre a voz de Cristiane e a voz dos professores da Educação 

Básica colegas de profissão com maior tempo de carreira. 

 O Quadro 13 destaca as vozes que indicam marcadores identitários de feição positiva 

para a constituição das identidades docentes e as vozes que apresentam marcadores de cunho 

negativo. 
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Vozes Marcadores identitários (com o 

número do turno) 

Processo de definição dos 

marcadores identitários 

Voz dos saberes 

pedagógicos 

Saber ensinar Química (2) Normalização 

Voz dos saberes 

disciplinares 

Saber Química (2) Normalização 

Voz dos 

vestibulares 

Selecionar os conteúdos que são 

cobrados nos exames vestibulares 

(18) 

Normalização 

Voz do aluno Fazer com que o aluno saia com 

uma “visão diferente” (18, 22) 

Normalização (?) 

Voz dos saberes 

pedagógicos 

Planejar aulas contextualizadas 

(22) 

Normalização (?) 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Saber “lidar com outras pessoas” 

(28) 

Normalização/ 

Diferenciação 

Conflito entre a 

voz dos 

professores e a 

voz dos alunos 

“ter jogo de cintura”;  

Não “estourar” (28) 

Normalização/ 

Classificação/ Diferenciação 

Voz da formação 

continuada 

Atualizar-se sobre o uso das 

NTICs (62) 

Normalização 

Conflito entre a 

voz dos 

professores com 

maior tempo de 

Carreira e a 

Voz dos 

professores 

iniciantes 

Ser humilde (76) 

 

Normalização 

Voz da formação 

continuada 

Complementar os estudos; 

Estar sempre se atualizando (42) 

Classificação 

Voz dos saberes 

pedagógicos 

Realizar a didatização (18) Diferenciação/generalização 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Ser psicóloga do aluno (28) Diferenciação/ 

Generalização 

Voz dos alunos/ 

Voz de sua 

professora de 

Química do 

Ensino Médio 

Possuir “uma senhora 

imaginação” e um “caráter 

investigativo” (32) 

Diferenciação/Generalização 

Voz dos 

professores da 

Educação Básica 

com maior tempo 

Sentir-se desestimulada (84)  
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de carreira 

Voz dos alunos Não ceder ao desestímulo sentido 

no início da profissão (88) 

 

Voz dos saberes 

pedagógicos 

Trabalhar em ambientes não 

formais (80) 

 

Voz do pai Sentir-se estimulada para seguir a 

docência (96) 

 

Voz da mãe Sentir-se estimulada para seguir a 

docência (96) 

 

Conflito entre a 

voz  da direção 

escolar e a voz de 

Cristiane 

Ser insistente (82) 

 

 

Quadro 13: Vozes normalizadoras, marcadores identitários presentes na identificação profissional e os 

respectivos processos de definição: professora Cristiane 

 

As vozes que ditam os marcadores identitários referentes ao sentimento de desestímulo à 

docência estabelecem relações que são divergentes das relações das demais vozes, que por sua 

vez, caminham na direção de instituir marcadores de natureza positiva. 

A próxima seção destina-se à análise da configuração identitária do professor Fabiano. 

  

4.1.1.4  Professor Fabiano: em foco, as vozes provenientes da formação escolar anterior  

 

O professor Fabiano tem 23 anos. Cursou o Ensino Médio todo em uma escola 

estadual do município de São João del-Rei. Ele iniciou em 2004 e concluiu o Ensino Médio 

no ano de 2006. No ano seguinte, iniciou o curso de licenciatura em Química na Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) e concluiu a graduação no final de 2010. O professor 

Fabiano tem menos de dois anos de experiência como professor de Química, embora ele tenha 

começado a lecionar ainda durante a graduação. Ele teve a sua primeira experiência docente 

no ano de 2009, quando teve a oportunidade de assumir algumas aulas em uma escola da rede 

estadual. Atuou nessa escola durante três meses e trabalhou com quatro turmas da 1º ano do 

Ensino Médio, ministrando durante a semana duas aulas em cada turma. Também trabalhou 

com uma turma do 2º ano do Ensino Médio, com três aulas semanais. Durante o seu último 

ano da graduação, o professor Fabiano assumiu algumas aulas em outra escola da rede 

estadual. Durante dois meses, ele trabalhou com seis turmas de 1º ano ministrando duas aulas 

semanais em cada turma. Neste período também trabalhou com duas turmas de 2º ano, 

lecionando três aulas em cada turma. Depois de licenciado, Fabiano assumiu aulas durante 
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todo o ano letivo de 2011 na escola onde ele teve sua primeira experiência docente. Nesse 

ano, ele lecionou para três turmas de 1º ano, sendo ministradas duas aulas em cada turma. 

Neste mesmo ano, Fabiano também teve a oportunidade lecionar para alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Ministrou aulas para quatro turmas da 2º ano EJA, duas aulas em 

cada turma. Também lecionou para quatro turmas do 3º ano EJA, sendo duas aulas semanais 

em cada turma. Atualmente, o professor Fabiano trabalha em outra escola também da rede 

pública estadual, onde ministra aulas desde abril de 2012. Nessa escola, Fabiano está 

trabalhando com duas turmas do 1º ano (duas aulas em cada turma), uma turma de 2º ano (três 

aulas por semana), uma turma de 2º ano EJA (duas aulas por semanas) e uma turma do 3º ano 

(duas aulas por semana).  

Como mostraremos mais adiante, o processo de identificação profissional de Fabiano é 

fortemente influenciado pelas vozes provenientes da formação escolar anterior à graduação. 

Além dessa voz, as vozes dos saberes disciplinares e dos pedagógicos também exerceram 

influência sobre a sua configuração identitária. Nos turnos 2 e 6 é possível perceber as 

influências dessas três vozes. 

 

2. Fabiano: /.../ Eu sint/a minha dificuldade que eu tive no Ensino Médio, eu tentei trabalhar para não 

acontecer quando eu tivesse atuando. Então as medidas (+) que foram trabalhadas aqui na universidade, 

é:: eu posso dizer que foi BEM aproveitadas, principalmente nas disciplinas práticas né, das específicas pra 

(+) como se diz? Nas disciplinas de::/ 

 

6. Fabiano: Práticas /.../ para o ensino de Química. Então a gente trabalhou é:: trabalhamos com a parte da 

Química dentro da sala de aula, usando:: é:: a informática, os materiais alternativos/ os grandes problemas 

nas escolas são os materiais, os recursos que a gente não (+) não tem esses recursos. Então (+) foi nesse ponto 

com relação dos materiais, dos recursos que você tem pra trabalhar na escola, foi bem trabalhado aqui na 

universidade. A gente teve muito/ a gente teve várias práticas onde a gente poderia tá utilizando materiais 
simples e aplicando na escola. Muitos professores DEIXAM de estar fazendo (+) alguma prática por falta 

de recurso. Então, essas medidas de usar os materiais alternativos para trabalhar dentro da sala de aula é 

importante. Foi (+) foi construtivo. Porque o aluno se ficar só na parte teórica, até um certo momento ele 

aguenta, depois ele começa a dispersar. Então, você trabalhando isso dentro da sala de aula, no meu ponto de 

vista (+) é:: você prende a atenção dos alunos. Então, ao invés de você ficar/ e eu uso isso. Então, quando eu 

traço um planejamento dentro da sala de aula, eu tento (+) alternar sempre aula teórica, aula prática, aula 

teórica e aula prática. Lógico que não vai ser toda:: nem todos os conteúdos que a gente vai tá 

trabalhando vai ter uma prática adequada para aquele conteúdo, nem sempre dá. Mas, o:: que eu puder 

fazer (++) de modo que eu consiga prender a atenção do aluno (+) eu (+) eu faço. /.../ 

  

A influência da voz dos saberes escolares anteriores à graduação é percebida quando 

Fabiano, ao enunciar sobre as contribuições da formação inicial para a preparação para a sua 

vida profissional docente, conta que toma como base as experiências de quando ele era aluno, 

para que as dificuldades vivenciadas por ele não se repitam agora que ele é professor: “a 

minha dificuldade que eu tive no Ensino Médio, eu tentei trabalhar para não acontecer quando 
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eu tivesse atuando”. Ainda no turno 2, Fabiano destaca a influência positiva da voz dos 

saberes disciplinares e pedagógicos, quando diz: “Então as medidas (+) que foram trabalhadas 

aqui na universidade, é:: eu posso dizer que foi BEM aproveitadas”. Notamos também no 

turno 2, a presença de um processo de classificação entre a voz dos saberes pedagógicos e 

disciplinares. Para o professor, os saberes adquiridos na universidade foram “bem 

aproveitados”, principalmente os saberes pedagógicos. Tomando por base o turno 6, podemos 

destacar alguns marcadores identitários de Fabiano que foram constituídos sobre a influência 

da voz dos saberes pedagógicos. Dentre eles destacamos: saber utilizar a ferramenta 

informática e saber trabalhar com a experimentação no Ensino de Química utilizando 

materiais alternativos. A influência dessa voz sobre a constituição do marcador identitário que 

diz respeito ao trabalho com materiais alternativos pode ser melhor compreendido quando 

Fabiano fala sobre sua prática docente: “eu tento (+) alternar sempre aula teórica, aula prática, 

aula teórica e aula prática. Lógico que não vai ser toda:: nem todos os conteúdos que a gente 

vai tá trabalhando vai ter uma prática adequada para aquele conteúdo, nem sempre dá”.  

Acreditamos que a experimentação através de materiais alternativos aparece como uma 

normalização no processo de configuração identitária de Fabiano, por este dizer: “essas 

medidas de usar os materiais alternativos para trabalhar dentro da sala de aula é importante”. 

O uso de materiais alternativos é um marcador identitário dos professores de Química que 

Fabiano utiliza para classificar os professores em dois agrupamentos, duas identidades: o 

grupo dos professores que não possuem infraestrutura nas escolas onde trabalham 

(laboratórios, reagentes, vidrarias etc.) e optam por trabalhar com materiais alternativos e o 

grupo de professores que não possuem infraestrutura e optam por não trabalharem com a 

experimentação em suas aulas. 

 Além de expressar sua satisfação com relação aos saberes pedagógicos, que 

contribuíram para a configuração de marcadores identitários importantes, o professor faz uma 

ressalva com relação ao processo de aquisição dos saberes disciplinares. De acordo com 

Fabiano, o curso apresentou falhas com relação à didatização dos saberes disciplinares, para 

as salas de aulas de nível médio, que, na fala de Fabiano, aparece como norma  a ser cumprida 

pelos professores de Química. 

 

44. Fabiano: /.../ Então, eu acho que o que falta no curso é:: é essa (+) essa transição. O que você pega 

daquilo que se tá estudando no específico pra poder/o que você vai tirar daquele específico que se tá 

estudando pra trabalhar (+) na escola. /.../ Então, a gente tem que/ a gente não tem uma:: uma formação 

nisso, pra gente poder tá passando pro aluno. Então, o próprio (+) universitário, o próprio professor, o 

novo professor (+), então é ele que tem que CRIAR isso de uma maneira que eu posso tá passando de um 
jeito, você pode tá passando de outro, acho que nenhum/ ninguém trabalha igual a ninguém. Então, eu acho que 
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acaba caindo (+) pro professor, pelo método do professor. Mas (+), na:: na universidade eu não vi isso, não vi 

muito isso. 

 

A observação feita por Fabiano é discutida no trabalho de Brando e Caldeira (2009) como 

sendo um dos fatores que não favorecem a constituição identitária docente, porque muitas 

vezes a articulação entre as áreas específicas e as pedagógicas não existe. Assim, o exercício 

da didatização fica restrito a uma das áreas somente (pedagógica). Melo (2007) apresenta que 

o distanciamento entre os conteúdos acadêmicos e os conteúdos curriculares dificulta o 

desenvolvimento das identidades profissionais docentes. O processo de normalização dessa 

marca identitária pode ser compreendido quando Fabiano diz: “a gente não tem uma:: uma 

formação nisso, pra gente poder tá passando pro aluno. Então, o próprio (+) universitário, o 

próprio professor, o novo professor (+), então é ele que tem que CRIAR isso”. A expressão 

usada pelo professor “então é ele que tem que CRIAR isso” evidencia como este marcador 

identitário tem sido normalizado aos professores. 

 Segundo o professor, o que determina a singularidade daqueles que assumem as 

identidades docentes em comparação a outras identidades profissionais, é o fato de que as 

identidades docentes exigem como marcador identitário a preocupação com a educação dos 

alunos. O sentido que o termo “educação” adquire no enunciado de Fabiano, vai além do 

ensino dos conteúdos químicos. 

 

72. Fabiano: [...] PRIMEIRA coisa, eu acho que quando você (+), é:: o nosso próprio cargo diz PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Então, eu penso tanto na parte de educação mesmo dos alunos e na parte de 

conteúdo de Química. Então, eu tento trabalhar isso junto, a questão de:: de:: (+) de comportamento mesmo 

/.../. 

 

Em outro turno, Fabiano traz indício novamente desse marcador identitário que supera o 

ensino dos conteúdos químicos. Preocupar-se com psicológico do aluno aparece como sendo 

esse marcador identitário, além daquele já expresso por Fabiano e que se refere ao saber 

utilizar aquilo que ele chama de “recursos”: internet, materiais alternativos, etc. 

 

116. Fabiano: /.../ Apesar de você ter todos esses recursos, você tem que trabalhar também, ás vezes com os 

problemas dos alunos. Ás vezes a gente depara com os problemas dos alunos também. Então, além de a gente 

pensar em um recurso para melhorar, as vezes a gente tem que ter, acaba sendo um psicólogo (+++) dos 

alunos. Porque tem que trabalhar, dá:: dar alguns conselhos pros alunos. Então, o bom professor também é 

essa parte de:: de:: da preocupação com o psicológico do aluno, porque isso atrapalha o desenvolvimento 

do aluno também. /.../ 

 

Acreditamos que esse marcador (preocupar-se com o psicológico do aluno) se faz presente no 

processo de identificação profissional de Fabiano, devido ao próprio objeto de trabalho do 
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professor. Contrariamente ao operário de uma indústria, o professor não trabalha apenas um 

objeto, “ele trabalha com sujeitos em função de um projeto: transformar os alunos, educá-los 

e instruí-los” (TARDIF, 2008, p. 13). No final do turno apresentado acima, chamamos a 

atenção para o processo de classificação feito pelo professor. Fabiano classifica como sendo o 

bom professor aquele que possui como marcador identitário a preocupação com a saúde 

psicológica do aluno. Vimos que as classificações são sempre feitas a partir de um ponto de 

vista da identidade. No caso, Fabiano classifica como sendo o bom professor aquele que 

possui esse marcador, que acreditamos ser um marcador normalizado. Ele avalia e hierarquiza 

identidades com base neste marcador identitário. Esse marcador, no processo de identificação 

profissional de Fabiano, faz parte de um processo de normalização que a elege como a 

identidade normal, em relação ao qual as outras identidades docentes são avaliadas e 

hierarquizadas. O bom professor possui esse marcador identitário normalizado, os que não 

possuem esse marcador assumem identidades desviantes e que podem ser avaliadas de forma 

negativa. 

 O que define a pertença comum entre as identidades dos professores de Química para 

as identidades dos professores de outras disciplinas é “ter uma didática boa”. Esse é o 

marcador identitário apresentado por Fabiano que define o ponto comum entre as identidades 

profissionais docentes.  

 

94. Fabiano: Eu acho que TODO professor, não somente o da (+) Química é:: tem que ter uma didática 

boa né. Você conseguir né, o conhecimento que você tem, você conseguir passar pro aluno de uma maneira que 

ele possa tá aprendendo. /.../ porque eu acho que todo o professor tem essa obrigação, apesar de que nem 

todos conseguem. /.../ 

 

Chamamos a atenção para o final do turno, quando Fabiano diz: “todo o professor tem essa 

obrigação, apesar de que nem todos conseguem”. Ter boa didática também é um marcador 

identitário normalizado para Fabiano, por este apresentar que todos os professores têm essa 

obrigação. Pensamos que a identidade docente normal para Fabiano exige a presença desse 

marcador identitário. O que o professor Fabiano compreende ter boa didática está apresentado 

no turno abaixo.  

 

102. Fabiano: Ter várias formas de trabalho, não ficar só naquela parte teórica né, ficar trabalhando só com 
teoria, teoria, teoria. (+) Deveria trabalhar com aulas prática (+) aulas é:: é:: com filmagens, vídeos, é:: (+) 

textos. Fazer tornar aquela aula didática. Quando eu falo didática é tipo assim/.../ o aluno conseguir com aquela 

didática, com um (+) com um trabalho diferente, métodos alternativos que prende a atenção do aluno para ele/ 

para que dessa forma o aluno consiga aprender muito mais/ não ficar naquela aula teórica, teórica. Então, 

quando eu falo em didática, é porque tem professores também que dominam muito o:: o conteúdo (+), 
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mas não consegue passar pro aluno. /.../ eu acho que um bom professor de Química né tem boa didática e 

a gente pode ter um perfil ruim de um professor de Química também /.../ 

 

Na configuração identitária de Fabiano, a marca identitária “ter uma didática boa” está 

entrelaçada à presença de outros marcadores, já apresentados em turnos anteriores: trabalhar 

com a experimentação utilizando materiais alternativos, trabalhar com filmes, vídeos  e textos 

durante as aulas de Química. A identidade é sempre produzida em relação a uma outra que é 

diferente da primeira. Fabiano, no turno acima, com base em uma normalização e a definição 

de um marcador identitário (ter boa didática), novamente classifica e divide as identidades 

profissionais docentes. O trecho “porque tem professores também que dominam muito o:: o 

conteúdo (+), mas não consegue passar pro aluno. /.../ eu acho que um bom professor de 

Química né tem boa didática e a gente pode ter um perfil ruim de um professor de Química 

também” evidencia esse processo de classificação feito por Fabiano, que, com base nesse 

marcador identitário, classifica os professores a partir de um ponto de vista da identidade, que 

é considerada normal. Os professores classificados como bons têm boa didática e os 

professores ruins não possuem esse marca identitária. O professor Fabiano ao fixar uma 

determinada identidade como norma (esta identidade exige do professor a boa didática) acaba 

hierarquizando as identidades profissionais docentes. 

 Como dito anteriormente, o processo de configuração identitária de Fabiano tem forte 

influência das vozes provenientes da formação escolar anterior. Em vários turnos percebe-se a 

intensa influência dessas vozes que também se torna normalizadora. 

 

104. Fabiano: Eu me espelho, eu me julgo como sendo aluno, eu. Eu vejo isso mesmo. Porque o que faltou 
pra mim quando eu estudava (+), pra os alunos de hoje não sentirem isso, entendeu? Então é uma mistura, 

porque eu olho isso lá no passado, que eu até já te falei isso no início que eu julgo muito isso, quando eu era 

estudante, com a minha formação e com a minha (+), pode-se dizer, a minha (++) fugiu a palavra/ (+) com 

minha experiência. 

 

136. Fabiano: /.../ Eu falo que eu entrei na universidade (+) eu entrei na universidade né, eu tô estudando pra 
aquilo (+), então eu BUSCO lá no passado é:: como aluno, o que eu senti falha /.../ daquele professor. Que é 

o que eu citei também, pelo fato de não ter aulas práticas (+), não ter é:: é:: recursos alternativos. E:: era só muito 

na teoria, só ficava dentro de sala. Então, quando na universidade, quando você tá na universidade (+) foram 

apresentados vários recursos que a gente poderia tá trabalhando dentro de uma sala de aula, que são as práticas 
de Química Geral aplicadas no Ensino Médio, esses essas disciplinas que a gente teve. Então, quando foi 

apresentado esse método, então OPA, isso é bacana. Eu não tive isso, eu me via como professor. Oh, eu 

tenho esse recurso agora/ 

 

138. Fabiano: É. Quando eu era aluno, meu professor não apresentou isso. Então, eu como professor tenho 

isso em mãos, então vou para aplicar, vou fazer isso, vou fazer diferente, não vou fazer igual aquele/ É 

importante, porque o aluno consegue aprender quando a gente consegue né (+) prender a atenção dele né? /.../ 
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Tardif (2008) discute que o saber herdado da experiência escolar anterior é muito forte, ele 

pode persistir através do tempo e a formação universitária pode não conseguir transformá-lo e 

nem abalá-lo. Em suma, o autor apresenta que por causa de toda a sua história escolar 

anterior, os professores antes mesmo de começarem a lecionar oficialmente já sabem de 

várias maneiras o que é o ensino. As experiências escolares anteriores são necessariamente 

formadoras e constituidoras de identidades profissionais. Com os fragmentos anteriores 

podemos perceber a presença da voz desse saber herdado da experiência escolar no processo 

de identificação profissional de Fabiano.  

 A voz do saber experiencial também oferece contribuições para o processo de 

configuração identitária de Fabiano, segundo podemos observar no turno abaixo.  

 

106. Fabiano: Isso. Porque a gente vai vendo, a gente vai aprendendo com a gente mesmo dentro da sala de 

aula, cada dia (+) a gente aprende com o aluno. /.../ 

 

Além da voz do saber experiencial, chamamos a atenção também para a voz dos alunos que 

aparece na enunciação de Fabiano com feição formadora. 

 O turno 132 foi estimulado dialogicamente por várias vozes normalizadoras que 

determinaram e influenciaram o que Fabiano é hoje como um profissional professor. 

 

132. Fabiano: /.../ Então, eu vejo quando eu fui aluno na educação básica, no ensino médio, quando a gente 

tá na graduação, a gente percebeu isso também/eu percebi isso quando a gente durante o estágio, quando 

a gente tava é:: analisando (+) o trabalho do nosso/ do outro professor, vendo o outro professor e também 

hoje como profissional como professor. Então, aí é que a gente para (+) é:: que utiliza mais esse recurso. Então 

você, de acordo com a nova geração que vem, não posso dizer que o que eu trabalhei o ano passado eu posso 

trabalhar igualzinho (+) esse ano. Então, isso vai depender também esse (+) essa construção, de acordo com 

os alunos também/.../ 

 

Depreendemos neste turno as influências da voz dos saberes provenientes da formação escolar 

anterior, a voz dos saberes adquiridos durante a graduação (pedagógicos e disciplinares), a 

voz do professor com quem Fabiano fez estágio e,  por último, a voz dos alunos. 

Fabiano também apresenta uma generalização de marcadores identitários. No turno 

104, são definidos pontos comuns compartilhados por todos os professores. 

 

160. Fabiano: /.../. Querendo ou não, é:: algumas características são comuns pra todos os professores né? 

 
161. Aline: O que seriam? 

/.../ 

164. Fabiano: Domínio né, você tem que impor (+++). Se você teve o domínio o domínio daquela turma e agora 

você começa a trabalhar (++) é:: o seu método de trabalho. Você vai aplicar o seu método de trabalho, você 

fez um bom planejamento né, pra trabalhar (+). Pode ser que seja aula teórica né, depois você trabalha 
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com a prática/ depois (+)/ eu gosto de fazer isso apesar da gente não (+) é:: não tem como fazer isso, porque 

como eu trabalho mais a noite, durante o dia eu acho que ficaria mais fácil pros professores fazerem aula fora da 

escola, é importante. Só que pelo fato de eu trabalhar a noite, não tem como a gente fazer esse tipo de trabalho 

que é importante também, levar eles pra realidade, mostrar pra eles a aplicação, visitas (+) visitas em (+) 

em/mostrar também a aplicação (+). Então, eu acho que envolve isso, fazer aulas/ ter aulas dinâmicas, ter 

o domínio da turma, é:: ser amigo também da turma /.../. Eu procuro ser amigo dos alunos pra poder né (+), 

porque muitos alunos, o professor sendo rígido não dando espaço para o aluno, ele fica com medo de fazer 

perguntas. Aí ele não consegue (+) é::/se tem alguma dúvida ele deixa passar porque ele não consegue/ então, eu 

tento deixar, abrir esse espaço pra eles sentirem (+) é:: sentir (+)digo assim né, não ter esse medo de 

perguntar/.../. 

 

Os marcadores identitários normalizados por Fabiano e que devem ser a pertença comum dos 

professores ter o domínio da turma, fazer planejamentos das aulas, utilizar os espaços não 

formais, fazer contextualizações, preparar aulas dinâmicas e ser amigo dos alunos. 

 Outro marcador presente na configuração identitária de Fabiano se relaciona a não ter 

a preocupação de trabalhar todo o conteúdo programado para o ano letivo. 

 

174. Fabiano: /.../ Quando a gente inicia o ano letivo a gente faz planejamento pedagógico, certo? O que você 

vai trabalhar durante o ano todo. /.../ eu não preocupo de ter que dar aquele conteúdo todo. Porque ás vezes 

você quer trabalhar (+) aquele conteúdo todo e aí você corre com a matéria. Você não consegue (+) é:: 
fazer um bom trabalho. Então, uma/ eu não tenho essa preocupação de dar todo o conteúdo. Até mesmo 

(+), isso eu aprendi durante o estágio com a experiência de outros professores. “Não preocupa em dar todo 

o conteúdo programado” (+), não tenho essa preocupação. Então isso, eu não tenho. Eu aprendi a não ter essa 

preocupação. /.../ Então, quando a gente começa a definir os conceitos, eu trabalho tipo assim (+), aquele 

conteúdo eu tento relacionar o máximo com o dia-a-dia dos alunos, pra no final eles não falar assim, “pra 

que eu estudei Química?”. Porque na época que eu estudei eu ouvia muito isso. Porque estudar Química? 

Então, eu tento sempre relacionar com o dia-a-dia/ ás vezes uma prática simples durante a explicação da matéria 

(+) é:: uma coisa simples que você levar pra tá tornando a aula dinâmica, mesmo sendo uma aula teórica, uma 

representação simples dali, eu faço. Eu faço porque eu acho importante. /.../. 

 

Fabiano assumiu essa “não preocupação” como marcador identitário sob a influência da voz 

normalizadora dos professores que ele acompanhou durante a realização do estágio 

supervisionado: “Não preocupa em dar todo o conteúdo programado”. Fabiano se apropria 

dessas palavras alheias e assume o que essa voz normalizadora diz como uma marca 

identitária. Bakhtin (1934-35/1998, p.139-140) discute que os enunciados estão repletos de 

transmissões e interpretações das palavras dos outros, porque é possível perceber nos 

enunciados “uma citação” ou “uma referência” àquilo que disse uma determinada pessoa. 

Para Bakhtin, a maior parte das informações e opiniões não é transmitida em forma direta, 

originária do próprio locutor. Pelo contrário, elas referem-se a uma fonte geral que é 

indeterminada: “ouvi dizer”, “consideram”, “pensam”, etc. Na sequência de turnos 

apresentados abaixo podemos perceber a existência dessa palavra alheia na fala do professor 

Fabiano, quando este conta das dificuldades que os professores em início de carreira se 

deparam nas escolas. 
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198. Fabiano: /.../ O:: (+), não foi nas escolas que eu trabalhei, não aconteceu isso não, mas eu já ouvi que isso 

também/ ás vezes /.../ você não pode trabalhar da sua forma. Tem escolas que eu sei que os professores são 

obrigados a passar o aluno. /.../ 

 

200. Fabiano: É, que tipo assim, você tem que fazer o que a direção e a supervisão pede. /.../ 

 

204. Fabiano: /.../ você nu::m poder puxar né, (+++) é:: puxar, como eu posso dizer? Cobrar né, aquele 
conteúdo, cobrar mais dos alunos. Tem escola que pede pra você dar o básico, ou ás vezes você quer fazer 

uma aula diferente e a ás vezes a escola não permite (++). Isso eu (+)/ é porque eu ouvi falar que tem 

escolas assim. /.../. Você /.../ coloca uma meta, “ah, eu quero cobrar até esse ponto, é::: tal tal tal”, mas você 

exige um pouquinho mais do conhecimento, expor um pouquinho mais do aluno pra poder tá pegando. Então, a 

escola vai lá, sabe que o aluno não vai dar conta (+) e te barra. Eu acho que pode ser bem por esse lado. /.../ 

Porque é o que eu ouço de alguns profissionais. /.../ 

 

A presença dessa palavra alheia é compreendida quando Fabiano diz: “eu já ouvi que isso 

também”, “eu ouvi falar que tem escolas assim”, “Porque é o que eu ouço de alguns 

profissionais”. Cabe realçarmos também como a voz da escola é normalizadora, no sentido de 

que ela é quem direciona o que o professor deve ser e como ele deve agir no ambiente escolar: 

“Tem escolas que eu sei que os professores são obrigados a passar o aluno”, “você tem que 

fazer o que a direção e a supervisão pede”, “Tem escola que pede pra você dar o básico, ou ás 

vezes você quer fazer uma aula diferente e a ás vezes a escola não permite, a escola vai lá, 

sabe que o aluno não vai dar conta (+) e te barra”. Há que se levar em consideração aqui essa 

situação de desconforto entre a voz da escola e a voz dos professores em início de carreira. 

Nos termos apresentados por Tardif (2008), a aquisição dos saberes curriculares, segundo 

Fabiano, também deveriam ser trabalhados durante a formação inicial. 

 O início da profissão para Fabiano também tem sido marcado pelo choque com a 

realidade. Nos turnos 194 e 208, o professor enuncia que o impacto sentido no início da 

carreira é “BEM FORTE”, além da própria insegurança sentida pelo professor iniciante “será 

que eu vou ficar, será que eu vou conseguir ficar, trabalhar nessa área?”.  

 

194. Fabiano: /.../ Eu acho que é assim, ele/ é o IMPACTO, é aí que o:: professor fala, “será que eu vou ficar, 

será que eu vou conseguir ficar, trabalhar nessa área?”. Eu acho que a maior preocupação é isso. Porque se 

você não tem o controle e a segurança, como você consegue dar aula? Você não consegue dar aula, você 

fala, fala, fala e o povo tá conversando. Tem sempre aquele grupo dos alunos interessados, né, que mesmo com 

bagunça, eles próprios chamam a atenção dos colegas, porque eles estão interessados. /.../ 

 

Diante das dificuldades do início da profissão, Fabiano expressa como norma, como marcador 

identitário, a necessidade do professor ter domínio da turma: “Porque se você não tem o 

controle e a segurança, como você consegue dar aula? Você não consegue dar aula, você fala, 
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fala, fala e o povo tá conversando”. Este é um marcador normalizado, pois segundo Fabiano 

não é possível dar aula se o professor não possuir essa marca identitária. Para conseguir ter o 

domínio da turma, Fabiano teve que ir admitindo aos poucos outros marcadores identitários, 

que são notados no fragmento abaixo. 

 

208. Fabiano: /.../ Então, ás vezes ali o impacto É BEM FORTE, porque pra você trabalhar ali, até você 
conseguir dominar aquela turma (+) tentar né, fazer um bom trabalho, você vai gastar um tempinho. Não é de um 

dia pro outro. Então, quando eu iniciei (+) foi (+) foi assim. Eu peguei turmas repetentes, com um 

comportamento muito difícil de lidar, mas ali né, fui criando métodos diferentes né, fui aos poucos (+) 

adquirindo a confiança deles, /.../ Daí, eu tento expor a:: as minhas experiências também, aí eu passo pra 

eles pra mostrar né, que não é fácil, que é importante a gente tá estudando. Eu converso muito com eles 

pra poder tá (+) incentivar. Então é isso, eu acho que um bom contato com aluno, com a turma, você 

consegue fazer um bom trabalho. É isso. 

 

Para conseguir ter o domínio da turma, outros marcadores identitários foram adotados por 

Fabiano. São eles: trabalhar com métodos diferentes, estabeler diálogo e uma boa relação com 

os alunos. Compreendemos que a voz dos alunos ocupa um lugar importante na configuração 

identitária de Fabiano, pois é em função desta voz que Fabiano adota esses marcadores 

identitários. 

 O processo de identificação profissional de Fabiano é dialogicamente estimulado pelas 

seguintes normalizadoras apresentadas no Quadro 14. 

 

Vozes normalizadoras  

1. Vozes provenientes da formação escolar anterior; 

2. Voz dos saberes disciplinares; 

3. Voz dos saberes pedagógicos; 

4. Voz dos saberes experienciais; 

5. Voz de seu professor supervisor dos estágios; 

6. Voz dos alunos; 

7. Voz da escola; 

8. Voz dos professores da Educação Básica em início de carreira 

Quadro 14: Vozes normalizadoras presentes no Processo de Identificação Profissional do professor Fabiano 

 

Com exceção da tensão estabelecida entre a voz dos professores em início e carreira e a voz 

da escola, parece-nos que as demais vozes vão à direção de indicar marcadores identitários 

positivos para constituir as identidades profissionais docentes. O quadro abaixo mostra essas 

vozes e os marcadores identitários. 
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Vozes Marcadores identitários (com o 

número do turno) 

Processo de definição dos 

marcadores identitários 

Voz dos saberes 

pedagógicos 

Usar a informática (6) 

 

Normalização 

Voz dos saberes 

pedagógicos 

Utilizar a experimentação com 

materiais alternativos (6) 

Normalização/Classificação 

Voz dos saberes 

disciplinares 

Fazer a didatização (44) Normalização 

Voz dos 

professores 

supervisores dos 

Estágios  

Não ter a preocupação de trabalhar 

todo o conteúdo programado (174) 

Normalização 

Voz dos alunos Trabalhar com metodologias 

diferentes (208) 

 

Normalização 

Voz dos alunos Estabelecer uma relação baseada no 

diálogo (208) 

 

Normalização 

Voz dos alunos Estabelecer uma boa relação com 

os alunos (208) 

Normalização 

Voz proveniente 

da formação 

escolar anterior 

Levar em consideração as 

experiências vividas enquanto 

aluno na Educação Básica (104) 

(136) (138) 

Normalização 

Voz da escola 

 

“Passar” os alunos; 

Dar o conteúdo “básico” (198) 

(204) 

Normalização 

Voz dos saberes 

pedagógicos (?) 

Preocupar-se com a “educação” 

dos alunos (72) 

Diferenciação 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Preocupar-se com a saúde 

psicológica dos alunos (116) 

Classificação/ Diferenciação 

Voz dos saberes 

pedagógicos (?) 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

“Ter uma didática boa” 

(trabalhar com a experimentação, 

filmes, vídeos) (94) (102) 

Generalização/ Classificação 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Ter o domínio da turma (164) 

 

Generalização/Normalização 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Fazer o planejamento das 

aulas(164) 

 

Generalização 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Usar os espaços não formais de 

ensino(164) 

 

Generalização 



    169 

 

 

 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Realizar aulas dinâmicas 

(164) 

Generalização 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

 

Ser amigo dos alunos (164) 

Generalização 

Voz dos saberes 

experienciais 

Aperfeiçoar gradativamente a 

prática docente dentro das salas de 

aulas, no convívio com os alunos 

(106) 

 

Quadro 15: Vozes normalizadoras, marcadores identitários presentes na identificação profissional e os 

respectivos processos de definição: professor Fabiano 

 

 O processo de identificação profissional do último professor colaborador dessa 

pesquisa é analisado na próxima subseção. 

 

4.1.1.5  Professor Ronaldo: a Química no cotidiano 

 

 O professor Ronaldo tem 27 anos. Cursou todo o Ensino Médio em uma escola da rede 

pública Estadual. Iniciou o Ensino Médio no ano de 2000 e finalizou esse nível de ensino em 

2002. Iniciou a graduação em licenciatura em Química no Centro Universitário de Lavras 

(UNILAVRAS). Diferentemente dos outros professores colaboradores dessa pesquisa, 

Ronaldo é o único que teve formação acadêmica em uma instituição privada. Além disso, 

cursou a licenciatura em um período também diferente dos demais. Enquanto os outros 

professores cursaram a licenciatura entre os anos de 2007 e 2012, Ronaldo iniciou a 

graduação no início de 2004 e finalizou no final de 2007. Apesar da diferença relativa ao 

tempo de formação, Ronaldo também se encontra em início de carreira, por também possuir 

pouca experiência docente. Entre 2007 e 2011, ele teve esporádicas experiências como 

professor da Educação Básica. No ano de 2008, trabalhou durante dois meses em uma escola 

da rede pública estadual, lecionando três aulas semanais para uma turma de 2º e 3º ano do 

Ensino Médio. Em 2009, também trabalhou nessa mesma escola durante dois meses 

lecionando duas aulas semanais para uma turma de 1º ano e uma aula semanal para uma turma 

de 1º ano EJA. Nos anos de 2010 e 2011, Ronaldo não atuou como professor. Em 2012, 

assumiu aulas durante o ano todo em outra escola também da rede pública Estadual de ensino. 

Nessa, lecionou duas aulas para uma turma de 1º ano, três aulas para uma turma de 2º ano e 

duas aulas para uma turma de 3º ano. Apesar do tempo de formação diferente, Ronaldo 

também se enquadra no grupo de professores que se encontram em início de carreira. Outra 
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peculiaridade do professor Ronaldo, para esta pesquisa, foram respostas mais breves e 

superficiais durante a entrevista. 

Assim como a professora Cristiane, o professor Ronaldo também classifica a formação 

recebida na universidade como “boa”. Compreendemos que essa classificação decorre da 

influência das vozes dos saberes disciplinares e pedagógicos, principalmente por Ronaldo no 

enunciado do turno 6, relatar que “aprendeu muito” e que em “questão de conteúdo” a 

formação recebida “foi muito boa”. A lacuna, sentida pelo professor, se refere ao 

distanciamento da formação inicial dos afazeres docentes relacionados ao dia-a-dia na escola. 

 

2. Ronaldo: Ela foi muito boa (+++). 

/.../ 

6. Ronaldo: Uai, assim (+) em questão de conteúdo foi muito boa, a gente aprendeu muito. É:: (+) agora a 

prática assim do dia-a-dia eu acho que ficou um pouco a desejar, nessa questão de mexer com diário, essas 
coisas assim ficou um pouco a desejar, a gente teve que aprender mesmo na prática. 

/.../ 

10. Ronaldo: /.../ Mas, em questão de conteúdo, de como você deve ensinar (+) foi muito boa. 

 

Ronaldo destaca que em sua formação faltou aprender como fazer o preenchimento do diário 

de classe. Saber preencher um diário é um marcador originado de um saber proveniente de 

sua experiência na profissão e na escola, por ser adquirido por meio da prática de seu ofício 

na escola (TARDIF, 2008). No turno acima o professor coloca que esse foi um saber que ele 

teve “que aprender mesmo na prática”. O saber experiencial também é  uma voz que tem 

influência na configuração identitária do professor, assim como a voz dos saberes 

pedagógicos, que conforme destacamos abaixo, foi a responsável, durante a formação inicial, 

pela inserção da temática da experimentação. 

 
16. Ronaldo: /.../ Foi muito boa assim essa questão da experimentação, muito experimento que a gente viu lá 

e que poderíamos estar fazendo no dia-a-dia da sala de aula. 

 

A voz do CBC também esteve presente na constituição do processo de identificação 

profissional de Ronaldo durante a sua formação inicial. A contribuição dessa voz foi 

considerada um aspecto satisfatório pelo professor. 

 

20. Ronaldo: Assim, quando a gente estudou/ quando a gente estava no sétimo período (+) foi quando saiu o 
CBC. A gente já teve contato direto com a proposta do CBC novo. Isso foi tudo estudado em sala de aula na 

faculdade (+). Aí quando a gente chega no Estado já não dá de cara igual (+)/ muita gente hoje não tem 

costume com o CBC. A gente teve essa prática antes mesmo de sair da faculdade. Isso eu acho (+) muito 

bom, porque eu vejo professores nas escolas com vinte anos de serviço que não (+) não sabem planejar 

uma aula de acordo com o CBC. 
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Neste turno, o professor classifica e divide as identidades dos professores de Química em dois 

grupos em função de um marcador identitário: conhecer o CBC. Então, há aqueles professores 

que conhecem e sabem planejar suas aulas com base na proposta do CBC e há aqueles que 

não conhecem e não sabem. A identidade normal considerada por Ronaldo necessita desse 

marcador identitário, tanto que ele descreve a aquisição desse marcador com um aspecto 

satisfatório. No final do turno, o professor revela sua satisfação quando diz: “Isso eu acho (+) 

muito bom, porque eu vejo professores nas escolas com vinte anos de serviço que não (+) não 

sabem planejar uma aula de acordo com o CBC”. Segundo ele, a aquisição desse marcador 

ainda na formação inicial é importante para não ser pego desprevenido quando isso for 

cobrado em sua atuação profissional. Ronaldo quando fala: “muita gente hoje não tem 

costume com o CBC”, também demonstra que a ausência dessa marca identitária é o que 

define o ponto comum das identidades de muitos professores de Química que não conhecem 

esse documento curricular oficial. 

 Para Ronaldo, o contato humano no trabalho docente é o que faz a singularidade das 

identidades docentes para outras identidades profissionais. Esse processo de diferenciação é 

observado no turno 24. 

 

24. Ronaldo: Assim (+), o professor tem contato com pessoas né, então tem essa questão de contato 

humano mesmo (incompreensível)  contato com pessoas. Eu acho que essa diferença assim/ mas aí também 

depende de qual profissional né. 

 

No turno 36, o professor expõe outra diferenciação demonstrando nesta o que 

determina a singularidade dos professores de Química em relação aos professores de outras 

disciplinas escolares. Trata-se de atividades experimentais no Ensino de Química. 

 

36. Ronaldo: Uai ((pausa longa)). Na minha visão assim é:: cada (+) cada disciplina é importante pro aluno, 
entendeu? Por exemplo, a história, ele precisa tá entendendo o contexto histórico (+) é muito bom. Mas, a 

química está presente em tudo no nosso dia-a-dia. Então eu acho que em questão de experimento pra você 

poder tá mostrando para o aluno é bem mais fácil do que as outras. 

37. Aline: /.../ 
38. Ronaldo: A Química é importante e é mais (+) mais fácil trabalhar por ser uma ciência experimental. (++) 

Ela é mais fácil de tá ensinando. 

 

Compreendemos que essa diferenciação apresentada pelo professor decorre de influências da 

voz da experimentação e da voz dos saberes pedagógicos. Leal apresenta com base em 

pesquisa realizada, que juntamente com a abordagem de temas do dia-a-dia, “a realização de 

atividades experimentais é recorrentemente associada pelos professores do Ensino Médio com 

a ideia de inovação no Ensino de Química”(LEAL, 2009, p. 28). Ampliando essa reflexão, 
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Leal (2009) utilizando-se da pesquisa de Donnelly (1998) apresenta que convergente com o 

prestígio da experimentação entre os professores, a atividade experimental é uma das marcas 

constitutivas das identidades dos professores da área. 

A voz dos saberes pedagógicos exerce importante influência no processo de 

identificação profissional de Ronaldo. Segundo ele, o que determina a singularidade do 

professor de Química para o professor de outras disciplinas escolares é a maior facilidade que 

o professor de Química tem ao contextualizar determinadas temáticas em aula. Ronaldo 

compara o trabalho do professor de Química com o trabalho do professor de Matemática no 

enunciado apresentado abaixo.  

 

42. Ronaldo: Vou falar matemática. Você vai ensinar função/ (+) então é:: trigonometria (+) é uma coisa muito 
distante do contexto dos alunos. Agora, se você for ensinar eletroquímica (+) é:: tem a questão de pilhas (+) são 

coisas do dia-a-dia deles. 

 

O professor considera que a possibilidade de abordar os conteúdos em situações cotidianas é 

maior na Química do que na Matemática.  

 O marcador identitário que delimita uma pertença comum entre os professores na 

opinião de Ronaldo se refere à necessidade de “preparar o aluno para a vida”. 

 

54. Ronaldo: Na minha visão, eu acho que o professor deve preparar o aluno pra vida né. Isso é função de 

todo mundo (+), do professor de Química, de Matemática, de Português. 

55. Aline: Hum hum. Quando você fala preparar pra vida/ 
56. Ronaldo: Preparar pra outras situações tipo (+) tipo um serviço. O aluno vai para uma empresa, aí tem a 

questão de ética, questão de:: de responsabilidade, horário, regras (+). Isso é função de todo mundo essa 

parte. 

 

Acreditamos que esse marcador identitário se faz presente na identificação profissional de 

Ronaldo, por que os próprios objetos do trabalho docente são sociais. Os professores não 

trabalham apenas um objeto, eles trabalham com “sujeitos em função de um projeto: 

transformar os alunos, educá-los e instruí-los” (TARDIF, 2008, p. 13) 

O professor Ronaldo, destaca novamente a importância da contextualização, da 

abordagem da Química no cotidiano dos alunos. Nos turnos destacados abaixo, percebe-se a 

influência da voz dos professores das disciplinas pedagógicas e dos alunos. 

 

58. Ronaldo: Assim, os professores da parte pedagógica trabalharam muito com a gente a questão do (+) 

cotidiano da gente em relação aos conteúdos da Química, entendeu? /.../ 

59. Aline: Tem mais influências. 

60. Ronaldo: ((pausa longa)) E assim (+), e os próprios alunos também (+), ás vezes a gente tá dando matéria 

que não tem relação com o dia-a-dia eles perguntam “porque que eu vou usar isso?” /.../ 
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Durante o processo de configuração identitária de Ronaldo, a voz dos professores formadores 

foi a mediadora da apropriação do discurso da contextualização no Ensino de Química e a voz 

dos alunos surge como uma voz que incentiva a adoção do marcador identitário relativo à 

necessidade de trabalhar com a contextualização nas aulas de Química. 

No Quadro 16, estão apresentadas as vozes normalizadoras que dialogicamente 

estimulam o processo de identificação profissional de Ronaldo. 

 

Vozes normalizadoras  

1. Voz dos saberes disciplinares; 

2. Voz dos saberes pedagógicos; 

3. Voz dos saberes experienciais; 

4. Voz do CBC; 

5. Voz dos professores formadores das disciplinas pedagógicas; 

6. Voz dos alunos. 

Quadro 16: Vozes normalizadoras presentes no Processo de Identificação Profissional do professor Ronaldo 

 

Analisando o quadro abaixo, compreendemos que as vozes normalizadoras que influenciam o 

processo de identificação profissional de Ronaldo parecem estabelecer uma relação dialógica 

de harmonia, por ditarem marcadores que favorecem e estimulam a constituição das 

identidades profissionais docentes. 
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Vozes Marcadores identitários (com 

o número do turno) 

Processo de definição dos 

marcadores identitários 

Voz dos saberes  

experienciais 

Preencher diário de classe (6) Normalização (?) 

Voz dos saberes 

pedagógicos 

Trabalhar com a experimentação 

(6) 

Normalização (?) 

Voz dos professores 

formadores das 

disciplinas 

pedagógicas 

Abordar a Química no cotidiano 

(58) 

Normalização (?) 

Voz dos alunos Sentir-se estimulado a trabalhar 

com a abordagem da Química no 

cotidiano (59) 

Normalização (?) 

Voz do CBC Conhecer e saber planejar aulas 

com base na proposta do CBC 

(20) 

Classificação 

Voz dos saberes 

experienciais (?) 

Estabelecer uma boa relação 

com os alunos (24) 

Diferenciação 

Voz  dos saberes 

pedagógicos 

Realizar atividades 

experimentais (36) 

Diferenciação 

Voz dos saberes 

pedagógicos 

Fazer contextualização durante 

as aulas (Química no cotidiano) 

(42) 

Diferenciação 

Voz dos saberes 

experienciais 

“Preparar o aluno para a vida” 

(54) (56) 

Generalização 

Quadro 17: Vozes normalizadoras, marcadores identitários presentes na identificação profissional e os 

respectivos processos de definição: professor Ronaldo 

 

No discurso de Ronaldo, não identificamos marcadores associados à aspectos negativos da 

identificação profissional docente. 

 

4.2 Síntese 

 

Neste capítulo procedemos a análise das enunciações de cada professor entrevistado. 

Direcionamos o olhar para a influência das vozes normalizadoras, para os marcadores 

identitários expressos pelos professores e, para as normalizações, diferenciações, 

classificações e generalizações feitas por eles. O próximo capítulo é destinado às 

considerações finais.  
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 “Constituir-se professor é um processo que ocorre  

 ao longo da vida” 

(Roseli Pacheco Schnetzler) 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE QUÍMICA E IMPLICAÇÕES DA 

PESQUISA PARA O ENSINO DE QUÍMICA 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: OS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL DE PROFESSORES E IMPLICAÇÕES DA PESQUISA PARA O 

ENSINO DE QUÍMICA 

 

 Nestas considerações finais, nos deteremos a aspectos que dizem respeito ao 

fechamento da presente pesquisa. A primeira seção consiste numa síntese dos resultados 

apresentados ao longo do capítulo anterior. A segunda, foca numa discussão sobre as 

implicações dessa pesquisa para o Ensino de Química e os desdobramentos e as perspectivas 

para novas pesquisas sobre as constituições identitárias docentes. 

 

5.1 As vozes normalizadoras e os marcadores identitários presentes nos processos de 

identificação profissional dos professores de Química  

 

 Vimos em Bakhtin (1934-35/1998), que em todos os domínios da vida, a nossa fala 

contém em abundância palavras de outrem que são transmitidas com todos os graus variáveis 

de precisão e imparcialidade. Assim, por meio das análises realizadas, no domínio que diz 

respeito aos processos de identificação profissional dos professores que colaboraram com essa 

pesquisa, também pudemos perceber uma abundância de palavras de outrem em situações de 

multivocalidade. A presença e a influência dessas vozes nos processos de identificação 

profissional se faz presente porque as identidades dos professores estão diretamente 

relacionadas à uma diversidade de discursos e práticas discursivas de procedências diversas. 

As identidades dos professores são vistas, por nós, como resultados de uma articulação dos 

professores ao fluxo de vozes normalizadoras com quem os professores estabeleceram 

relações ao longo de suas experiências escolares anteriores à graduação, durante a formação 

inicial e nas condições de trabalho e expectativas encontradas na escola. Essas identidades 

não são dadas, elas são constituídas e reconstituídas no decorrer da vida dos professores e ao 

longo de sua profissionalidade docente, por meio das socializações estabelecidas com essas 

vozes. As identidades profissionais dos professores são resultados dessas sucessivas 

socializações e as relações estabelecidas com essas vozes têm um papel fundamental nas 

constituições identitárias docentes e na demarcação e aquisição de marcadores identitários. As 

posições que os professores assumiram perante as vozes que os interpelam(ram) constituíram 

suas identidades profissionais. Estão apresentadas no Quadro 18, abaixo, as vozes que, em 

nossa percepção, influenciam(ram) os processos de identificação profissional dos professores 

de Química em início de carreira, que colaboraram com essa pesquisa. 
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Vozes normalizadoras 

Professores 

M 

A 

Y 

M 

O 

N 

C 

R 

I 

F 

A 

B 

R 

O 

N 

Voz dos saberes pedagógicos x x x x x 

Voz dos saberes disciplinares x x x x x 

Voz dos alunos x x x x x 

Voz dos professores formadores (das disciplinas pedagógicas e 

específicas da área de Química) 

x  x  x 

Voz dos saberes experienciais   x x x 

Voz da mãe x x x   

Voz do PIBID x x    

Voz dos professores da Educação Básica em início de carreira (colegas 

de profissão) 

x   x  

Voz dos professores da Educação Básica (colegas de profissão) x  x   

Voz proveniente da formação escolar anterior x   x  

Voz de seus professores na Educação Básica (experiência escolar 

enquanto aluno/a) 

x  x   

Vozes do estágio supervisionado   x x  

Voz da escola/ direção escolar   x x  

Voz do pai   x   

Voz da formação continuada   x   

Voz dos vestibulares   x   

Voz do CBC      x 

Quadro 18: Vozes normalizadoras que participam do processo de identificação profissional dos professores de 

Química 

 

Em decorrência da diversidade de vozes que participam do processo de identificação 

profissional dos professores, podemos dizer que as constituições identitárias docentes 

acontecem nos espaços sociais, onde são estabelecidas múltiplas relações entre as pessoas. 

Concordamos com Nuñez e Ramalho (2005), quando estes apresentam que a socialização de 

saberes, valores, atitudes, normas, necessidades e expectativas, entre outros, é necessária para 

a constituição das identidades profissionais docentes.  

 As vozes referentes a socializações durante a formação inicial (voz dos saberes 

pedagógicos e disciplinares, voz dos professores formadores, voz do PIBID, vozes do estágio 

supervisionado, voz da educação não formal e voz do CBC) e no exercício de sua atividade 
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profissional (voz dos professores em início de carreira, voz dos professores colegas de 

profissão, voz dos alunos, voz dos saberes experienciais, voz da formação continuada, voz dos 

vestibulares, voz do CBC, e voz da escola/ direção escolar) ditaram marcadores identitários 

que, são importantes para o exercício da docência. A formação inicial e o exercício da prática 

docente forneceram, por meio dessas vozes, ações formativas de grande relevância para as 

identidades profissionais dos professores. 

 Anteriores à formação inicial, a voz proveniente da formação escolar anterior, a voz 

dos professores que participaram da trajetória escolar dos professores colaboradores dessa 

pesquisa, a voz da mãe e a voz do pai, também atribuíram importantes marcadores 

identitários. A socialização com essas vozes são necessariamente formadoras, pois levaram os 

professores a adquirirem marcas identitárias relacionadas diretamente a prática do ofício 

professor. 

 As identidades dos professores surgem e se modificam por meio das relações 

estabelecidas entre as vozes oriundas desses diferentes espaços sociais, em face das 

necessidades sentidas pelos professores ao longo de suas práticas profissionais.  

 Dentre esses espaços sociais, chamamos a atenção para o período da formação inicial. 

É durante a formação inicial que se adquire com maior profundidade uma cultura profissional, 

através da apropriação de normas e valores inerentes à profissão. Concordamos com 

Nascimento (2002, 2007), quando discute que a formação inicial é o espaço onde se integram 

as “representações que se foram desenvolvendo ao longo da vida e envolve a aprendizagem 

de comportamentos e atitudes adequadas à integração num novo grupo social, antes de a 

integração nesse grupo se realizar” (p.217). Na mesma direção de Monteiro (2011), 

acreditamos que a formação inicial 

 

é apenas um primeiro passo de um processo que será povoado por uma 

multiplicidade de discursos e ações constitutivas deste ambiente profissional. Na 

construção de suas identidades docentes, os futuros professores terão que articular 

suas experiências de vida, suas concepções sobre ensino aprendizagem, o papel 

atribuído à ciência, suas reflexões, crenças e seus valores (p. 61). 

 

 Com relação às experiências familiares e escolares anteriores à formação inicial, 

Tardif (2008) explica que os saberes herdados, e consequentemente, os marcadores adquiridos 

mediante essas experiências, persistem através do tempo e que nem a formação universitária 

consegue transformá-los. No que diz respeito ao papel que os professores que participaram da 

trajetória escolar dos jovens professores têm sobre suas identidades em constituição. A esse 

respeito, Quadros et al. (2005) discutem que mesmo que a formação inicial enfatize 
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perspectivas mais modernas de ensino e aprendizagem, os professores acabam assumindo a 

posição de seus antigos professores. Diferentemente de outras profissões, os professores antes 

mesmo de se tornarem professores, já possuem uma representação sobre a docência, devido as 

suas experiências enquanto alunos. 

 A escola, ou seja, o espaço onde se consolida a prática profissional, é um espaço 

importante em que os professores ressignificam e julgam os saberes adquiridos durante a 

formação inicial e desenvolve os saberes experienciais. Assim como compreende Tardif 

(2008), acreditamos que a prática profissional pode ser vista como um espaço através do qual 

os professores podem retraduzir os marcadores identitários adquiridos durante a formação 

inicial e adaptá-los às condições reais de sua prática docente. 

 Dentre as vozes normalizadoras, apresentadas no Quadro 18, aparece a voz dos 

professores formadores das disciplinas pedagógicas e específicas da área de Química. Essa é 

uma voz que também compõe a voz dos saberes pedagógicos e disciplinares. No entanto, em 

algumas enunciações, os professores entrevistados se referiram de forma direta aos 

professores formadores. Assim, optamos em apresentar essa voz desmembrada da voz dos 

saberes disciplinares e pedagógicos, o que não elimina a presença dessa voz quando nos 

referimos em outros momentos as vozes dos saberes disciplinares e pedagógicos. 

 A voz dos saberes pedagógicos, a voz dos saberes disciplinares e a voz dos alunos 

estiveram presentes nas enunciações dos cinco professores entrevistados. No outro extremo, a 

voz do pai, a voz do CBC, a voz da formação continuada e a voz dos vestibulares apareceram 

uma única vez cada uma. 

 Feitas estas considerações, pudemos ver que a constituição das identidades 

profissionais docentes se dá durante toda a sua vida escolar anterior à graduação, durante a 

licenciatura e após a sua formação, na própria prática profissional docente. A presença das 

vozes oriundas desses diversos espaços mostra a influência desses nas configurações 

identitárias. Fazendo uma retomada ao que já foi apresentado no Capítulo 2, nesta mesma 

direção, Rosa et al. (2008) afirmam que 

 

o professor traz consigo experiências em diferentes campos sociais – a família, as 

instituições escolares, o campo profissional e outros –, podemos afirmar que sua 

identidade profissional docente estará permeada pelos discursos constituidores 

de cada um desses campos de disputa (p. 146, grifo nosso). 

 

 A formação em Licenciatura em Química contribuiu de forma significativa para a 

preparação para a vida profissional dos professores. Vários marcadores identitários 
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mencionados foram adquiridos por intermédio de vozes oriundas desse campo social. Estes 

marcadores estão apresentados no quadro abaixo. 

 

Marcadores identitários 

 

 

F 

O 

R 

M 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

Saber Química 

Saber ensinar Química 

Saber utilizar o laboratório 

Trabalhar com a experimentação 

Trabalhar com as NTICs 

Ter o domínio dos saberes pedagógicos 

Ser prático-reflexivo 

Trabalhar com jogos e vídeos 

Explorar os conhecimentos prévios dos alunos 

Trabalhar com contextualização 

Complementar os estudos 

Estar sempre se atualizando 

Trabalhar em ambientes não formais 

Utilizar a experimentação com materiais alternativos 

Fazer a didatização 

Não ter a preocupação de trabalhar todo o conteúdo programado 

Abordar a Química no cotidiano 

Conhecer e saber planejar aulas com base na proposta do CBC 

Quadro 19: Marcadores identitários adquiridos durante a formação inicial 

 

Vários marcadores identitários apresentados pelos professores em suas identificações 

profissionais estão vinculados a abordagens e recursos metodológicos utilizados nas aulas de 

Química de nível médio. Os professores, em suas enunciações, destacaram: a experimentação; 

as novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC)/internet; contextualização; 

exibição e discussão de vídeos/filmes; visitações e excursões; uso de jogos; didatização da 

Química; exploração dos conhecimentos prévios dos alunos (perfil e mudança conceitual); 

reflexividade prática. Em termos mais amplos, os professores mencionaram a proposta 

curricular do CBC, a importância de não apenas saber Química, mas também de saber ensinar 

Química e a necessidade da formação continuada. Apesar dos professores indicarem 

marcadores identitários relacionados à essas abordagens e recursos, a ausência de outros 

marcadores na identificação profissional dos professores nos chamaram a atenção por serem 



    181 

 

 

 

marcadores oriundos também da formação inicial. Dentre os marcadores ausentes, destacamos 

aqueles relacionados a outras abordagens e recursos metodológicos como por exemplo, o 

trabalho com debates e argumentação, o trabalho com a História da Química, o uso de mapas 

conceituais, a metodologia de projetos, a resolução de problemas e os enfoques CTS (Ciência, 

Tecnologia e Sociedade) e CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente)
38

. 

 Além dos marcadores oriundos da formação inicial, os professores também 

enunciaram marcadores identitários procedentes da experiência familiar e escolar anterior à 

graduação e marcadores oriundos de suas próprias práticas docentes. Essas marcas identitárias 

estão apresentadas no Quadro 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 Para uma maior compreensão sobre as abordagens e recursos metodológicos para as aulas de Química, ver 

Leal (2009). 
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APÓS A SUA 

FORMAÇÃO (NA 

PRÓPRIA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

DOCENTE) 

 

 

Marcadores identitários 

Trabalhar todo o conteúdo proposto no CBC 

“Saber lidar com o aluno” 

Sentir-se inseguro e ter dúvidas em como trabalhar e chamar a 

atenção dos alunos 

Selecionar os conteúdos que são cobrados nos exames vestibulares 

Fazer com que o aluno saia com uma “visão diferente” 

Saber “lidar com outras pessoas” 

“Ter jogo de cintura”, não “estourar” 

Ser humilde 

Sentir-se desestimulada 

Ser insistente 

Não ceder ao desestímulo sentido no início da profissão 

Trabalhar com metodologias diferentes 

Estabelecer uma relação baseada no diálogo 

Estabelecer uma boa relação com os alunos 

“Passar” os alunos 

Trabalhar o conteúdo “básico” 

Aperfeiçoar gradativamente a prática docente dentro das salas de 

aulas, no convívio com os alunos  

Sentir-se estimulado a trabalhar com a abordagem da Química no 

cotidiano 

 

EXPERIÊNCIA 

FAMILIAR E 

ESCOLAR 

ANTERIOR À 

GRADUAÇÃO 

Ter uma prática docente semelhante à de professores que tiveram e 

gostaram 

Conhecer a importância da relação estabelecida entre professor e 

alunos 

Levar em consideração as experiências vividas enquanto aluno na 

Educação Básica 

Sentir-se estimulado para seguir na docência 

Quadro 20: Marcadores identitários adquiridos por meio das experiências familiares e escolares anteriores à 

graduação e após a formação, durante a própria prática profissional 

 

 Até o momento, nestas considerações finais, tratamos das vozes normalizadoras e dos 

marcadores identitários correlacionados às suas fontes. Nos ateremos agora a tratar dos 

marcadores identitários que diferenciam os professores de Química de outros profissionais, 

dos que diferenciam os professores de Química dos de outras disciplinas escolares e, 

finalmente, os marcadores identitários que são pertença comum entre os professores de 

Química e os professores de outras disciplinas escolares. 
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 Os três próximos quadros apresentam estes três grupos de marcadores. 

 

 

 

 

DIFERENCIAM OS 

PROFESSORES DE 

OUTROS 

PROFISSIONAIS 

 

 

 

 

Marcadores identitários 

Estabelecer uma relação de proximidade e continuidade com 

os alunos 

Ser pai, mãe e psicólogo dos alunos; e ser a base educacional 

Ter que trabalhar em casa 

“Ter o dom”, “gostar do que faz” 

Saber “lidar com outras pessoas” 

Realizar a didatização  

Preocupar-se com a saúde psicológica dos alunos 

“Ter jogo de cintura”; não poder “estourar” 

Quadro 21: Marcadores identitários que diferenciam os professores de Química de outros profissionais 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAM OS 

PROFESSORES DE 

QUÍMICA DOS 

PROFESSRES DE 

OUTRAS 

DISCIPLINAS 

ESCOLARES 

 

Marcadores identitários 

Sentir-se diminuído numa relação hierarquizada entre os 

professores 

Sentir-se desestimulado por causa do desinteresse dos alunos pela 

Química 

Ser visto “como um professor de matemática” 

Ter mais responsabilidade que outros professores (de outras 

disciplinas)  

Contornar e superar a antipatia que os alunos têm pela 

Química/Física 

Fazer contextualização  

Trabalhar com a experimentação  

Superar o desânimo e a frustração causada pelo desinteresse dos 

alunos  

Possuir “uma senhora imaginação” e “caráter investigativo” 

Quadro 22: Marcadores identitários que diferenciam os professores de Química dos professores de outras 

disciplinas escolares 
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PERTENÇA COMUM 

ENTRE OS 

PROFESSORES DE 

QUÍMICA E OS 

PROFESSORES DE 

OUTRAS DISCIPLINAS 

ESCOLARES 

Marcadores identitários 

Cumprir as metas estabelecidas  

Sofrer com dúvidas e dificuldades ao enfrentar a falta de 

recursos e infraestrutura nas escolas  

Ter compromisso com a aprendizagem dos alunos  

Ter o domínio da turma 

Fazer o planejamento das aulas 

Usar os espaços não formais de ensino 

Realizar aulas dinâmicas 

Ser amigo dos alunos  

“Preparar o aluno para a vida” 

 

Quadro 23: Marcadores identitários que são a pertença comum entre os professores de Química e os professores 

de outras disciplinas escolares 

 

 Os professores, no Quadro 21, ao acentuarem os marcadores identitários que os 

diferenciam de outros profissionais, se referenciaram na natureza humana do seu objeto de 

trabalho. Com relação a esse objeto, Tardif (2008) discute uma série de características que 

acreditamos serem as mais importantes singularidades do trabalho docente quando comparado 

a outras profissões. A primeira característica do objeto do trabalho docente é que se trata de 

indivíduos. Assim, apesar de ensinarem grupos, os professores não devem negar as diferenças 

individuais dos alunos. Outro atributo do objeto do trabalho do professor, é que este escapa 

constantemente ao controle do professor, porque o aluno sofre inúmeras influências sobre as 

quais o professor não tem nenhum controle. Uma terceira característica decorre da dimensão 

afetiva, pois se manifesta inevitavelmente uma componente emocional quando se trata de 

seres humanos. Outra característica apresentada por Tardif está relacionada a atividade, 

liberdade e controle. Os alunos são ativos e podem apresentar resistência às iniciativas do 

professor. E por último, discute que diferentemente do objeto material que pode ser analisado 

e reduzido aos seus componentes funcionais, não ocorre o mesmo com o objeto humano do 

trabalho docente que é, sem dúvida, muito complexo, por ser o único que possui uma natureza 

física, biológica, individual, social e simbólica ao mesmo tempo. 

 No Quadro 22, além da hierarquia e a superação do desinteresse dos alunos pela 

Química, os marcadores que diferenciam os professores de Química dos professores de outras 

disciplinas escolares se referem a abordagens e recursos metodológicos para as aulas de 

Química, como por exemplo, o trabalho com a contextualização e a experimentação.  
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Acreditamos que, esses marcadores, são apresentados pelos professores no sentido de superar 

a antipatia e o desinteresse dos alunos pela Química, de tornar o seu ensino mais próximo dos 

interesses e vivências dos alunos. 

 E por último, o Quadro 23 de certa forma, reforça o primeiro quadro apresentando 

marcadores identitários comuns a todos os professores de um modo geral, que acaba sendo os 

marcadores que diferenciam a profissão docente de outras profissões. No entanto, mantivemos 

os dois grupos, porque o primeiro foi definido pelos professores em um processo de 

diferenciação da docência em relação às outras profissões e, o terceiro, foi definido em um 

processo de generalização, onde se buscava apresentar os aspectos comuns dos professores 

em geral, que de certa forma, são os que os diferenciam de outros profissionais. 

 Podemos perceber também, no processo de identificação profissional dos professores, 

a presença de muitas vozes e marcadores identitários semelhantes. Concordamos com Dubar 

(2005), quando este defende que as identidades são denominações relativas a uma época e a 

um tipo de contexto social. Desse modo, com exceção do professor Ronaldo, acreditamos que 

a semelhança na identificação profissional dos professores, se deva ao fato dos professores 

terem formação acadêmica pela mesma instituição universitária e por terem cursado a 

licenciatura em períodos muito próximos. Além disso, acreditamos que esses professores 

vivenciam realidades muito parecidas por trabalharem em escolas da rede estadual e se 

encontrarem no início de suas carreiras docentes. 

 

5.2 Perspectivas e desdobramentos: implicações da pesquisa para a o Ensino de Química 

 

 Com base na pesquisa realizada, podemos afirmar que esta não atingiu uma 

compreensão inteira e total do fenômeno das configurações identitárias. Até mesmo, porque 

essa não era a finalidade dessa pesquisa. Buscamos compreender as influências de vozes 

normalizadoras e a aquisição de marcadores identitários, apresentados por um pequeno grupo 

de professores em início de carreira, que atuam na 34ª SER, sediada em São João del-Rei. 

Destacamos que esta pesquisa foi realizada sem uma orientação estatística. Assim como 

Nuñez e Ramalho (2008), acreditamos que as possibilidades de investigação das identidades 

profissionais docentes são múltiplas, devido a uma série de fatores, a saber: variedade das 

condições de formação e atuação profissional dos professores; diversidade de artefatos 

culturais e discursivos envolvidos na constituição das identidades; complexidade dos fatores 

que interagem nos processos de identificação dos docentes com o seu trabalho. Outra 

observação feita por esses autores, e que também gostaríamos de enfatizar, é que as pesquisas 
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sobre as constituições identitárias dos professores serão sempre parciais e restritas a alguns 

aspectos implicados nos processos de identificação profissional dos professores. Retomando a 

citação apresentada no final do Capítulo 1, concordamos que a perda da “ilusão de um 

conhecimento definitivo e de totalidade acerca dessa questão é uma precaução epistemológica 

importante se considerarmos a heterogeneidade da categoria docente e a própria instabilidade 

das identidades no mundo” (NUÑEZ e RAMALHO, 2008, p. 54). 

 Devido à multiplicidade de vozes e marcadores identitários oriundos da formação 

inicial, podemos perceber, com a realização dessa investigação, que a formação inicial 

proporciona uma contribuição importante na constituição identitária dos professores. Diante 

disso, chamamos a atenção para a necessidade da realização de pesquisas, que tenham a 

finalidade de compreender as dificuldades enfrentadas pelos cursos de formação inicial e 

apresentar perspectivas de superação para essas dificuldades, de modo que, esses cursos 

possam fornecer condições favoráveis para as constituições identitárias profissionais dos 

licenciandos em formação. Destacamos também à necessidade de pesquisas que tenham a 

finalidade de compreender o processo de aquisição dos saberes docentes durante a formação 

inicial, o processo de circulação de diversos discursos (experimentação, didatização, 

contextualização, entre outros) e as contribuições do PIBID no que diz respeito aos processos 

de socialização profissional dos licenciandos com os professores da Educação Básica. 

 Diante também da importância do exercício da atividade profissional para a 

constituição das identidades, ressaltamos a necessidade da realização de pesquisas que deem 

atenção a prática docente dos professores em sala de aula e do estabelecimento de parcerias 

colaborativas entre os professores universitários, licenciandos e professores da Educação 

Básica. Acreditamos que pesquisas que vão na direção de compreender a prática dos 

professores no dia-a-dia da sala de aula possam contribuir para que as incertezas, conflitos e 

desestímulos sentidos pelos professores possam ser amenizados, devido principalmente ao 

choque com a dura realidade vivenciado pelos professores nesta fase inicial de carreira. 

 É necessário também o desenvolvimento de pesquisas que busquem uma maior 

compreensão sobre a influência das experiências familiares e escolares anteriores à graduação 

para as constituições identitárias docentes. 

 Como as identidades dos professores são múltiplas e cambiantes, destacamos a 

importância e necessidade de sempre haver pesquisas que busquem uma maior compreensão 

do fenômeno da constituição identitária, uma vez que as identidades vão se (re)constituindo; e 

a medida que os discursos vão se (re)configurando em diversos espaços sociais. 
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 Cremos que os resultados que obtivemos podem fornecer algumas indicações para a 

elaboração de propostas investigativas futuras que, juntamente com essa pesquisa, contribuam 

para uma melhor compreensão do fenômeno das constituições identitárias dos professores. 
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Apêndice 01: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,______________________________________________________________,professor/a 

da Escola___________________________________________________________________ 

após receber explicações e esclarecimentos da  mestranda Aline de Souza Janerine, aluna do 

Programa de Pós-Graduação Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ), pesquisadora do projeto “As vozes normalizadoras 

presentes nos processos de identificação profissional de professores de Química em início de 

carreira”, estou ciente que: 

 

Objetivo da pesquisa 

 

A presente pesquisa constitui uma investigação que busca compreender as identidades 

profissionais docentes e os processos de constituição destas, a partir das vozes normalizadoras 

presentes nos enunciados de professores de Química do Ensino Médio em início de carreira. 

 

Procedimentos 

Os dados coletados consistirão em entrevistas individuais. No decorrer das entrevistas 

anotações manuscritas, gravações em áudio, ficarão sob a guarda e responsabilidade dos 

pesquisadores com a garantia de total sigilo. 

 

Riscos e desconforto 

Esta pesquisa não traz nenhum risco nem desconforto aos seus participantes. Os professores 

colaboradores da pesquisa terão garantia de que sua identidade será mantida em total sigilo 

durante todo o processo, tendo somente sua formação e atuação profissional mencionada nos 

textos que divulgarão os resultados da pesquisa. 

 

Garantia de recusa 

Caso eu não queira participar de qualquer parte da pesquisa comunicarei a pesquisadora do 

meu desejo de não participar e este será respeitado. 

 

Garantia de acesso aos resultados 

Os resultados da pesquisa serão explicados a mim, quando por mim solicitado. 

 

Garantia de acesso ao pesquisador 

Sempre que considerar necessário tirar dúvidas, recorrerei a pesquisadora Aline de Souza 

Janerine, por meio do endereço eletrônico alinejanerine@hotmail.com ou pelo telefone (32) 

9958-2877. Sendo assim, consinto participar da pesquisa como está explicado neste 

documento, respondendo dessa maneira a ficha de identificação proposta pela pesquisadora e 

participando da entrevista. 

 

___________________________ , _________ / ________ / 2012. 

 

 

____________________________________________________ 

Participante/Colaborador da pesquisa 

 

____________________________________________________ 

Aline de Souza Janerine/Pesquisadora 

 

mailto:alinejanerine@hotmail.com
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Apêndice 02: FICHA DE IDENTIFICAÇÃO (elaborado a partir de Siems (2008)) 

 

 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

1. DADOS PESSOAIS 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Sexo:________________________________Idade:__________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Telefone: (  )____________________________Celular: (  )___________________________ 

Email:______________________________________________________________________ 

Instituição:__________________________________________________________________

Cargo ocupado:______________________________________________________________ 

 

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

2.1 Ensino Médio 

Ano de início:________________________________________________________________ 

Ano de conclusão:____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________________________________________________ 

 

2.2 Graduação 

Ano de início:________________________________________________________________ 

Ano de conclusão:____________________________________________________________ 

Curso:______________________________________________________________________ 

Instituição:__________________________________________________________________ 

 

2.3 Especialização 

Ano de início:________________________________________________________________ 

Ano de conclusão:____________________________________________________________ 
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Curso:______________________________________________________________________ 

Instituição:__________________________________________________________________ 

Título da Monografia:_________________________________________________________ 

 

2.4 Outro/s curso/s:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Função:_____________________________________________________________________ 

Instituição:__________________________________________________________________ 

Período (mês/ano de início e fim da atuação):_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Séries e número de aulas por série:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Função:_____________________________________________________________________ 

Instituição:__________________________________________________________________ 

Período (mês/ano de início e fim da atuação):_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Séries e número de aulas por série:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Função:_____________________________________________________________________ 

Instituição:__________________________________________________________________ 

Período (mês/ano de início e fim da atuação):_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Séries e número de aulas por série:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 

 

Função:_____________________________________________________________________ 

Instituição:__________________________________________________________________ 

Período (mês/ano de início e fim da atuação):_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Séries e número de aulas por série:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA (com carga horária) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


