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RESUMO 

Esta pesquisa, vinculada à Linha de Pesquisa Discurso e Práticas Educativas, do Programa de 
Pós-Graduação- Mestrado em Educação- FURB, objetiva a compreensão de vozes sociais 
enunciadas por sujeitos/professores em relação a sua identidade docente. A pergunta de 
partida, que norteou o estudo, foi: quais as vozes sociais que perpassam os discursos dos 
professores em relação à sua identidade docente? Definiu-se como instrumento para a coleta 
dos registros uma entrevista narrativa, realizada com 5 professoras da região da AMVALI 
(Associação dos Municípios do Vale do Itapocu), profissionais da educação da rede municipal 
de 5 municípios da região de Jaraguá do Sul (SC) pertencentes a essa associação.  Elaborou-se 
uma pergunta norteadora, como proposta para a produção dos discursos dos professores: 
Como você se constituiu profissional? Os enunciados obtidos em resposta a essa questão da 
entrevista configuram o corpus da pesquisa. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, 
numa perspectiva sócio-histórica. A análise dos registros foi feita por singularidades e 
regularidades, tendo como aporte teórico a perspectiva da enunciação pelo viés do dialogismo 
bakhtiniano, na qual a linguagem, como meio de interação social e construção de identidades, 
é campo de discussão. A educação é compreendida enquanto contexto de saberes profissionais 
dos professores construídos nos tempos de formação.  As singularidades depreendidas dos 
dizeres foram: os tempos e espaços de formação pessoal e profissional dos sujeitos, em que a 
infância, o período escolar, com a presença dos colegas e os professores são marcadas, a fase 
do ingresso no magistério, como também os espaços das escolas e universidades, que 
propiciaram a construção de saberes deles. As aproximações de sentidos que configuram as 
regularidades e aparecem como resultados para as compreensões são: as vozes sociais e os 
saberes da experiência. A identidade docente é construída pelo viés da discursividade. 
Quando inserido num grupo social organizado, o sujeito/professor constrói saberes por meio 
das interações, advindos de diferentes fontes sociais. Ao usar os saberes no exercício da 
função docente, o sujeito considera as ações e falas de outros, pessoas que convivem no 
mesmo contexto do trabalho docente e assim atravessado pelos discursos do outros nos 
espaços e tempos da formação profissional, o professor constrói novas identidades, a partir de 
sentidos que circulam nos espaços sociais em que interage.  
 
Palavras-Chave: Identidade. Saberes Docentes. Profissão. Enunciação. 
 
 



 

ABSTRACT 

This research, linked to the Line of Speech Research and Educational Practice, of the Post-
graduate Program-Master in Education-FURB, objective understanding of social voices 
enunciated by subject / teachers in relation its teaching identity. The question of departure 
that, guided the study was: what are the social voices that permeate the discourses of teachers 
in relation to its identity teachers? It was defined as instrument for the collection of the 
registers the narrative interview, realized with 5 teachers in the region of AMVALI 
(Association of Municipalities of Vale do Itapocu), professionals of the education of the 
municipal net of 5 cities in the region of Jaraguá do Sul (SC) belonging to this association. It 
was elaborated a question to be a guided, as proposed for the production of the speeches of 
teachers: How did you if constitute professional? The enunciations obtained in response of 
this question of the interview configure the corpus of the research. One is about a study of 
qualitative character, in a socio-historical perspective. The analysis of the registers was made 
by singularities and regularities, having as theoretical contribution the perspective of the 
enunciation by the dialogism bakhtinian bias, in which the language, as a means of social 
interaction and construction of identities, it is discussion field. The education is understood 
while context to know professionals of the teachers constructed in time for training. The 
singularities inferred of saying had been: the times and spaces of personal training and 
professional of the subjects, in which childhood, the school period, with the presence of 
colleagues and teachers are marked, the phase of entry into teaching, as also the spaces of 
schools and universities, that they had propitiated the construction of knowledge of them. The 
approximations of senses that configure the regularities and appear as results for the 
understandings are: the social voices and the knowledge of the experience. The teacher 
identity is constructed by the discursive bias. When inserted into a social group organized, the 
subject / teacher build knowledge through the interactions, coming from different social 
sources. By using the knowledge in exercising teacher, the subject considers the actions and 
speeches of others, people who live in the same context of teaching and, thus,  through the 
speeches of other in the spaces and times of the professional formation, the teacher builds new 
identities, from the senses that circulate in social spaces in which interacts. 
 
Key-Words: Identity. Teaching  Knowledge. Profession. Enunciation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 “O fato de que projetamos a nós 
próprios nossas identidades culturais, 

ao mesmo tempo em que internalizamos 
seus significados e valores, tornando-

os parte de nós, contribui para alinhar 
nossos sentimentos subjetivos com os 

lugares objetivos que ocupamos no 
mundo social e cultural”.  

 
(HALL, 2003, p. 12)  

A palavra identidade é o eixo das discussões dessa pesquisa. Como as trajetórias de 

vida pessoal e profissional dos professores, sujeitos dessa pesquisa serão abordadas como 

constitutivas de sentidos à profissão docente, penso ser pertinente apresentar minha identidade 

de pesquisadora e de profissional, pois, como afirma Freitas (2003), o pesquisador é parte 

integrante da investigação e sua compreensão se constrói a partir do lugar sócio-histórico no 

qual se situa.  

Estou em processo de construção de minha identidade de professora, de formadora, de 

pesquisadora. Digo em processo, pois a cada situação nova, nos diversos espaços de formação 

de minha vida pessoal e profissional, as aprendizagens acontecem e as transformações em 

meu jeito de pensar e agir também se transformam. Dessa forma, ao falar das identidades 

profissionais dos professores e analisar de que forma os saberes, as experiências da profissão 

foram sendo construídas nas interações sociais no trabalho docente, me faz voltar ao tempo 

das brincadeiras de escolinha com minha irmã e primos e, de certa forma, perceber que aquele 

tempo e espaço de minha vida pessoal contribuíram para minha formação profissional. 

O período da infância marca minha identidade com o magistério, pois desde pequena, 

ao dar aulinhas e fazer atividades de escolinha, eu já tinha o desejo de ser professora. Na 

escola sempre tive admiração pelas minhas professoras, pensava em ser como elas quando 

crescesse. Cresci e me tornei professora, comecei a dar aulas quando ainda cursava o 

magistério. Nunca esqueci minha primeira experiência, foi em 1996, eu tinha 17 anos e 

comecei a dar aula para uma turma de jardim de infância. Em 1997, ingressei na graduação, 

curso de Pedagogia e, em 2000, me formei professora. Durante esses anos de estudo, eu 

continuei lecionando, tive várias experiências: jardim de infância (crianças de 3 a 6 anos), 

também trabalhei com classes multisseriadas. Lembro-me muito de meus colegas de 
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profissão, que sempre me auxiliaram com dicas em sala de aula e também com sugestões de 

atividades pedagógicas.  

No ano de 2001, a minha identidade de formadora começa a se construir de forma 

mais estabilizada, quando ingresso como coordenadora pedagógica na secretaria municipal de 

educação do município de Guaramirim, contexto em que estou inserida até hoje. Nesse 

período de coordenação, desenvolvo o trabalho de formação com os professores e, é a partir 

desse espaço de formação, que observo, discuto questões curriculares e pedagógicas com eles, 

por meio de um outro olhar, diferente daquele quando estava no espaço da sala de aula. Nas 

observações e reflexões no campo de formação docente, algumas inquietações em relação aos 

professores, nas suas práticas e discursos no contexto da escola, configuram uma outra 

identidade que começa a se desenvolver, a de pesquisadora. Por essa razão, ingressei no ano 

de 2007, no mestrado em Educação. 

A partir desse momento, minha narrativa de vida pessoal e profissional, ganha uma 

dimensão maior, pois, ao inserir-me num grupo de pesquisa, com colegas que discutem 

questões educacionais de diversas áreas, as minhas idéias iniciais de pesquisa começam a ser 

reconstruídas e, não sou mais “eu” que falo, escrevo, e sim o “nós”. As vozes de meus colegas 

de pesquisa e professores atravessam meu discurso, e me dão fundamentos para, a partir de 

agora, no texto, escrever na primeira pessoa do plural. 

Ao apresentarmos a trajetória de vida pessoal e profissional e ao considerarmos que a 

cultura, os valores, os sentimentos contribuem para a formação de nossa identidade, 

utilizamos a epígrafe de Hall, apresentada no início desse texto, para situar a temática desta 

pesquisa, a constituição da identidade docente, na área da formação de professores. Já que a 

questão da formação dos professores abrange situações políticas, sociais, educacionais, que 

são discutidas com maior ênfase a partir da LDB, a qual institui mudanças na formação inicial 

e continuada do professor, normatizando propostas de exercícios à docência. Nesse sentido, 

utilizando as palavras de Hall, pensamos no professor que internaliza valores da cultura 

educacional, estabelecendo relações subjetivas e objetivas com o mundo social, cultural e 

educacional no qual se insere e se relaciona. 

A partir do que expusemos, é pertinente situar o contexto educacional, o qual o 

professor está inserido e traz como elementos centrais de discussões para a formação dos 

professores, aspectos como: as competências educacionais da profissão, o papel do professor, 

o currículo, a didática. Porém, nem sempre isso é mais significativo na formação do próprio 

professor, pois ele traz muitas vezes, em seus discursos, o não sentir-se valorizado por seus 

saberes e experiências construídas na sala de aula e na troca com seus colegas. Assim, com as 
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múltiplas transformações educacionais, por meio de leis, regulamentos, decisões e outras, a 

profissão docente vem sofrendo mudanças, as quais acabam influenciando a vida pessoal e 

profissional do professor, o que contribui para novas posturas do profissional em relação à sua 

profissão e ao seu contexto de trabalho. 

Imerso nesse campo de transformações burocráticas e educacionais, encontra-se o 

trabalho pedagógico dos professores em suas salas de aulas, desenvolvido a partir da bagagem 

que o professor traz de sua formação pessoal, acadêmica inicial e/ou continuada, a qual reflete 

também saberes construídos pelo professor nas suas experiências com a educação. Mas, como 

a sociedade do conhecimento está em constantes mudanças, os professores estão sempre num 

processo de desenvolvimento profissional em busca de mais conhecimentos para 

aprimoramento da profissão, bem como, a satisfação da sociedade pós-moderna.  

Diante do exposto, esta pesquisa adentra nesse campo de discussões da formação dos 

professores, considerando o professor um ser social, um sujeito em construção, em 

movimento, e não apenas reprodutor de conhecimentos aprendidos institucionalmente, mas 

sim conhecimentos construídos e apreendidos num espaço e tempo social. Assim, situamos 

nossa investigação na linha de pesquisa Discurso e Práticas Educativas, no eixo Educação, 

Cultura e Sociedade, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Regional de Blumenau 

– FURB, por percebermos esta pesquisa inserida num espaço educacional e por ser discutida a 

partir de situações e contextos exteriores relacionados à cultura e à sociedade de um sujeito ou 

de um grupo socialmente organizado. 

Inserimo-nos, num grupo profissional e social, que possui bases históricas de 

formação, a partir da idéia de missão ou vocação. Parafraseando Nóvoa (1995), a concepção 

da profissão do professor tem lugar no seio de algumas “congregações docentes”, nas quais 

jesuítas e oratorianos, ao longo dos séculos XVII e XVIII, foram progressivamente 

configurando um conjunto de saberes e de técnicas, bem como de normas e valores 

específicos da profissão docente. No entanto, os saberes e técnicas precisavam ser 

aperfeiçoados, devido à presença cada vez mais ativa dos professores no campo educacional; 

a introdução de novos métodos de ensino e o alargamento dos currículos escolares 

dificultaram o exercício do ensino como uma atividade secundária ou acessória. O trabalho 

docente então, diferenciou-se como conjunto de práticas, tornando-se assunto de especialistas. 

Ao final do século XVIII, com a intervenção do Estado, por meio de uma licença ou 

autorização, o professor foi instituído como profissional. A criação daquela licença ou 

autorização é o momento decisivo do processo de profissionalização da atividade docente, 
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uma vez que facilitava a definição de um perfil de competências técnicas, que serviriam de 

bases ao recrutamento dos professores, bem como o delineamento de uma carreira docente. 

Diante da histórica concepção da profissão docente, percebemos que a constituição 

profissional do professor se deu por muitas intervenções sociais, outros espaços e sujeitos 

histórico-sociais, naquele contexto entendido como: as bases religiosas, os produtores de 

conhecimentos, teóricos, filósofos, políticos. Nesse sentido, podemos considerar que o 

professor vem sendo historicamente permeado pelos discursos dos outros que, 

consequentemente, podem refletir em sua prática pedagógica e em sua identidade profissional. 

Porém isso que expomos são pressupostos construídos a partir de leituras, discussões, 

conhecimentos que temos dessa realidade. Mas o que pensam e falam os professores sobre 

isso? Assim, trazemos para a pesquisa a seguinte questão norteadora: Quais as vozes sociais 

que perpassam os discursos dos professores em relação à sua identidade docente? Nossa 

atitude investigativa se insere no campo pessoal do professores, o que pensam, refletem por 

meio de sua subjetividade. Consideramos a história de formação pessoal, profissional e social 

dos docentes, inseridos num contexto de complexas relações.  

Escolhemos a voz dos professores, partindo do pressuposto de que são eles os agentes 

ativos que acabam reproduzindo em ações no seu trabalho as mudanças que vêm ocorrendo na 

educação. Também, por entendermos que, por meio dos discursos, os professores trazem 

histórias de sua vida e profissão que, muitas vezes, são esquecidas nas pesquisas 

educacionais. Buscamos em Goodson (1995, p. 71), fundamentação para nossa discussão:  

Ouvir a voz do professor devia ensinar-nos que o autobiográfico, a vida, é de grande 
interesse quando os professores falam de seu trabalho. E, a um nível de senso 
comum, não considero este fato surpreendente. O que considero surpreendente, se 
não francamente injusto, é que durante tanto tempo os investigadores tenham 
considerado as narrativas dos professores como dados irrelevantes.  

Neste sentido, essa pesquisa objetiva compreender as vozes sociais que perpassam os 

discursos dos professores em relação a sua identidade docente. Vale salientar que tratamos o 

conceito de identidade num viés social, considerando as discussões de Woodward (2006) que 

entende a identidade como um “tornar-se”, um construto realizado por meio das interações 

sociais. Assim, situar a profissão docente num contexto de espaço e tempo, e refletir sobre os 

saberes que envolvem a formação dos professores, são objetivos específicos dessa pesquisa. 

Como também definir e relacionar ao sujeito/professor e sua profissão os conceitos de 

identidade, heteroglossia, saberes docentes, por meio do viés teórico enunciativo de Bakhtin 
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(2004), que compreende o sujeito em situação de interação com o outro, o qual constitui 

enunciados, que são atos de fala e de natureza social.  

Ao garimparmos os trabalhos científicos sobre a identidade e profissionalização nos 

últimos dez anos, percebemos que esses temas não são explorados pelo viés enunciativo. 

Escolhemos esse recorte temporal por ser o período da vigência da LDB, na qual a formação 

de professores é discutida com maior profundidade.  

Apresentamos a seguir os trabalhos científicos como: teses, dissertações e artigos que 

mais se aproximam do nosso, a fim de que possamos revelar o que nossa pesquisa apresenta 

de diferencial. Objetivamos também anunciar como vamos discutir e interpretar a constituição 

da identidade docente dos professores. Garimpamos pelas proximidades com outras 

produções, por meio das palavras-chave: identidade docente, constituição docente e profissão 

docente; buscamos no banco de dados de dissertações desta Universidade, FURB, na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, e em artigos da ANPED (GT 8 - formação de 

professores) e outros artigos encontrados no google acadêmico. 

Na FURB, existe um trabalho que discute a identidade docente. A pesquisa é de 

Silveira (2006) e tem como título: Processo identitário docente na educação infantil: entre 

constituições e prescrições. A autora realiza seu estudo com base teórica na Análise do 

Discurso, a qual objetiva refletir sobre os nichos de sentido que compõem a identidade dos 

professores de educação infantil. As reflexões sobre identidade se dão pelo viés das relações 

sociais, nas revisões das tradições e práticas consagradas, as quais a autora discute por meio 

de três nichos de sentido: o professor pessoal, profissional e polivalente, dos quais surge a 

identidade do professor de educação infantil na indissociabilidade da inconclusão e 

inacabamento dos elementos identitários. 

Um outro trabalho que encontramos é da Universidade Nacional de Brasília- UNB, de 

Barbosa (2007), intitulado: Os professores e a constituição de sua identidade profissional, e 

que objetiva identificar o processo de constituição de identidade do professor a partir das 

concepções e representações sobre si e seus colegas de trabalho. A autora discute a temática 

da identidade como eixo central, por meio da teoria das representações sociais, e traz a 

identidade como construção social, dinâmica, pelo pertencimento e desligamento dos 

professores aos grupos de referência. Barbosa compreende que os professores buscam, no 

interior da escola, preservar a sua identidade pessoal ao mesmo tempo em que se afirmam em 

uma identidade coletiva em torno da profissão exercida. 

Encontramos também uma dissertação na Universidade Metodista de São Paulo. O 

trabalho é de Ferreira (2006) e tem como título: Ser-Professor: construção da identidade em 
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processo autoformativo. Objetiva analisar e compreender como o sujeito ser-professor se 

descreve e interpreta-se como sujeito na profissão. A autora usa as narrativas de professores 

de diferentes tempos no magistério para discutir a identidade pelas categorias: a escolha da 

profissão; o ser e estar na docência e as condições de se sujeitar para se auto-afirmar. Ferreira, 

para compreender a identidade dos professores, usa bases teóricas da psicologia e da 

sociologia para refletir por meio dos próprios sentimentos dos professores. 

Ao garimpar artigos publicados na ANPED, GT 8 - formação de professores, 

encontramos um trabalho que estuda a identidade como processo contínuo de significação, na 

qual o sujeito inserido num contexto social se desenvolve enquanto ser humano e profissional. 

O artigo tem como título: Identidades de professores e redes de significações-configurações 

que constituem “nós, professores”. A autora, Gentil (2006), usa como base teórica para 

análise, a Rede de Significações, a fim de compreender a significação do desenvolvimento 

humano através do estudo das interações em que as pessoas se envolvem e suas relações 

dialógicas.  

Encontramos outros trabalhos científicos que discutem a identidade, porém delimitam 

o grupo de professores de um determinado curso, de um determinado lugar, como a pesquisa 

de Santos (2004), que investiga, por meio de narrativas e documentos, a identidade 

profissional dos professores do “cursinho Garra” de Goiânia e objetiva distinguir esse 

professor que ministra aulas em um tipo de escola não-formal. É um estudo de caso em que o 

autor usa o materialismo dialético para discutir a identidade dos professores, por meio das 

relações históricas e sociais daqueles sujeitos num espaço específico de exercício da 

profissão.  

Contudo, vale salientar que nossa pesquisa tem como objetivo compreender as vozes 

sociais que constituem os discursos dos professores em relação a sua identidade docente, na 

qual buscamos, pelo viés discursivo, com base na teoria enunciativa, analisar os dizeres dos 

professores sobre sua identidade profissional. As enunciações constituem o nosso corpus de 

pesquisa, que serão interpretadas a partir do meio social em que o sujeito interage. Nesse 

sentido, não encontramos em nossas buscas pesquisas equivalentes. 

Para nortear o objetivo e possibilitar compreensões e reflexões a partir das questões 

orientadoras dessa pesquisa, definimos quatro capítulos no trabalho. O primeiro capítulo é 

este em que narramos a história da pesquisadora e apresentamos a estrutura teórica e 

metodológica de nossa pesquisa, como também justificamos a relevância da pesquisa para 

área da educação.  
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No segundo capítulo, são discutidos os conceitos norteadores desta pesquisa, no qual 

apresentamos a revisão de literatura de bases teóricas que servirão para leitura e 

aprofundamento dos registros. A teoria da enunciação é um dos conceitos que discutimos, 

fundamentada no dialogismo, no qual buscamos entender os enunciados dos professores, num 

movimento dialógico, a partir das condições de produção dos dizeres evocados pelos sujeitos 

da pesquisa. Não no sentido de apenas interpretar o espaço e dizeres, mas sim pensar os 

sujeitos/ professores nesse espaço de produção, permeado pelo dizer do outro, onde 

constroem discursos com sentidos diferentes. Essa teoria traz, em seus estudos, conceitos 

como a linguagem, a heteroglossia, a alteridade (BAKHTIN, 2004) que são elementos 

constitutivos da discursividade do sujeito. Outros conceitos que serão tratados também no 

segundo capítulo são os saberes docentes, definidos por (TARDIF, 2006) como um conjunto 

de saberes construídos no processo de formação e aprendizagem dos indivíduos, provenientes 

de diversas fontes sociais. São construídos socialmente e destinados a instruir os membros da 

sociedade, com base nos seus próprios saberes.  

Outro conceito que também será abordado é o de identidade. Hall (2003) e Silva 

(2006) entendem a identidade construída no plural, a partir dos diversos contextos de relação 

do sujeito. Por essa razão são várias identidades em construção, as quais são dinâmicas e 

relacionais e estão localizadas no espaço e tempo simbólicos. Esses conceitos serão 

aprofundados no segundo capítulo, por serem bases teóricas de nossas discussões  e por serem 

tratadas pelo viés da enunciação, nas relações com as vozes sociais, considerando o outro, que 

os saberes docentes são construídos, contribuindo para o desenvolvimento da identidade do 

professor. No viés das idéias de Hall, pensamos a identidade do professor, constituída a partir 

de seus espaços de formação (instituições, família, colegas de trabalho) e tempos de 

experiência, em tempos históricos diferenciados. 

O terceiro capítulo é composto pelas questões metodológicas, o qual apresenta o 

caminho escolhido para a coleta dos registros. Discutimos as definições da pesquisa na área 

das ciências humanas e sociais.  O perfil dos sujeitos de nossa pesquisa é evidenciado, bem 

como o campo sócio-histórico de inserção deles.  

O último capítulo traz o referencial de análise, no qual buscamos, pela leitura em 

profundidade dos registros, numa abordagem qualitativa e por meio de gestos interpretativos, 

compreender os dizeres dos professores à luz das teorias discutidas em nossa pesquisa. No 

capítulo de análise, apresentamos os enunciados de nossos sujeitos que são estudados 

primeiramente pelas singularidades e, num segundo momento, buscamos as regularidades, a 

fim de aproximarmos os dizeres dos professores e buscarmos elementos constitutivos da 



  17 

 

identidade docente. A reflexão sobre os sentidos que a docência tem na vida pessoal e 

profissional do professor e como eles contribuem para a área da formação de professores é o 

tema central desta pesquisa. 

A partir das justificativas apresentadas aqui, que revelam a importância de discussão 

da temática de formação de professores, como também ao considerar a estrutura textual de 

nossa pesquisa, damos continuidade à nossa escritura trazendo no próximo capítulo as bases 

teóricas que irão nortear nossas inferências aos registros obtidos por meio dos dizeres dos 

professores.  
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2 À LUZ DE TEORIAS: EM BUSCA DE SENTIDOS ÀS VOZES 

Nas palavras de Amorim (2004, p. 21) entendemos a importância da teoria, “pois é a 

teoria, com o conjunto de suas proposições, que confere precisão e univocidade a uma 

significação e permite assim que se extraiam todas as conseqüências do que é dito”. Para 

nortear nossas discussões escolhemos alguns teóricos com seus embasamentos 

epistemológicos pertinentes ao nosso estudo, pois entendemos que, à luz de teorias, 

poderemos desvelar os sentidos emergentes dos discursos que circulam num determinado 

contexto social. 

A escolha dos conceitos e autores que serão apresentados nesse capítulo deu-se por um 

movimento de interação, o qual as bases teóricas escolhidas são imbricadas em práticas 

sociais que possibilitam diferentes relações entre os sujeitos. Pois ao entendermos a educação 

corroborando com Brandão (2001), que esta existe no imaginário das pessoas e na ideologia 

dos grupos sociais, e que por meio dos discursos, a educação tem a missão de transformar 

sujeitos e mundos em alguma coisa melhor, de acordo com as imagens que se tem de uns e de 

outros. 

A partir desse movimento da educação que privilegia o sujeito num campo de 

discursividade apontaremos na seqüência concepções teóricas que se articulam dando 

fundamentos às nossas discussões em relação às vozes sociais que perpassam os discursos de 

nossos sujeitos. 

2.1 O DIÁLOGO 

Ao considerar a fala em movimento e o sujeito em interação, nossos estudos se 

fundamentam no dialogismo, constituído, portanto, pelas relações dialógicas nesse sentido 

lato ´mais amplas´, ´mais variadas´ e ´mais complexas´. Não se trata aqui de uma conversa 

simples, no sentido estrito de termo de conversação que se estabelece entre pessoas numa 

situação de fala, mas sim da dimensão da interação verbal entre sujeitos emaranhados numa 

teia social, ligados por fios do ininterrupto fluxo da comunicação humana (FARACO, 2003). 

O dialogismo é o conceito fundante do Circulo de Bakhtin, que compreende um grupo 

multidisciplinar de intelectuais que se reunia regularmente para debater idéias. Referenciamos 

o Círculo porque proposições de reflexões sobre a linguagem não é privilégio de Bakhtin, 
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dentre outros autores que o constituem, centralizamos a atenção em Voloshinov e Bakhtin, já 

que é em obras assinadas por ambos ou somente por Bakhtin que se encontra propriamente 

uma teoria enunciativa da linguagem. O dialogismo é o modo de funcionamento real da 

linguagem e permite considerar a observação numa perspectiva discursiva, dialógica, 

polifônica, compreendendo que o campo nos confronta com eventos de linguagem marcados 

pela interlocução. 

A linguagem rege o pensamento bakhtiniano justamente porque é concebida de um 

ponto de vista histórico, cultural e social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a 

comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos. Vale salientar que a linguagem 

por ser de natureza dialógica é, portanto, heterogênea, na medida em que não existe um 

discurso fundador, aquele que deu origem a todos os outros; ao contrário, todo discurso é 

construído a partir do discurso de outrem, e é de alguma forma atravessado pelo discurso de 

outrem, no âmbito de uma cadeia contínua e ininterrupta. Para Flores e Teixeira (2005, p. 54):  

Bakhtin introduz a idéia de comunicação dialógica, dizendo que a linguagem vive 
na comunicação dialógica daqueles que a usam. Essa concepção é básica, pois a 
partir dela o autor argumenta que o diálogo não pode ser reduzido à descrição 
lógico-semântica. Por um lado, as regularidades lógicas são fundamentais para as 
relações dialógicas (pois tudo que é dito possui regularidade interna), mas por 
outro, não se reduzem a elas, dada sua especificidade. A condição para que as 
relações lógico-semânticas se tornem dialógicas é que sejam materializadas em 
discurso (enunciado) e assumidas por um autor de quem as regularidades 
expressam uma posição. 

Por considerar nossos sujeitos/professores da pesquisa, como profissionais em 

movimento, em interações nos mais diversos espaços sociais, a linguagem surge como 

elemento de relações dialógicas e de comunicação, numa abordagem enunciativa, a qual pela 

interação os sujeitos trazem aspectos axiológicos de sua constituição. Nas interações os 

sentidos são discursivamente construídos, por meio do outro e numa determinada esfera de 

atividade humana. Para Bakhtin (2004) o sentido é significado contextual. O sentido se define 

no ato de materialização das relações lógicas em relações dialógicas, o que implica 

reconhecer que a semantização da língua ocorre na enunciação. A compreensão ativamente 

mais complexa é uma ação do ouvinte em relação ao sentido, pois além de decodificar, o 

ouvinte relaciona o que está sendo dito com o que ele presume e prepara uma resposta ao 

enunciado. Compreender, não é, portanto, decodificar e sim uma relação recíproca entre 

ouvinte e falante, uma relação entre os ditos e os presumidos. 

A linguagem é concebida como um conjunto de práticas socioculturais, concretizadas 

em diferentes gêneros do discurso e atravessadas por diferentes vozes sociais. Portanto, não se 
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pode pensar a linguagem sem considerar o valor simbólico e avaliativo, imbuído da 

subjetividade e da posição ocupada pelo sujeito no meio social, pois é por meio das relações 

sociais que o sujeito pode ser constituído e a linguagem compreendida. “A situação e os 

participantes mais imediatos determinam a forma e o estilo ocasionais da enunciação” 

(BAKHTIN, 2004, p.114). Assim, o sujeito é o elemento fundamental no estudo da 

linguagem, pois é ele que usa a língua em discursos, e interage com outro na atribuição de 

sentidos aos seus enunciados. Então toda a realização da linguagem se dá numa relação de 

alteridade ´eu´ e o ´outro´. Este outro é o interlocutor real, ou representado por um grupo 

social ideológico e que determina as reais condições da enunciação.  

Conceituamos o sujeito no viés bakhtiniano como constitutivo numa atmosfera 

heterogênea, mergulhado nas múltiplas relações e dimensões da interação socioideológica, vai 

se constituindo discursivamente, assimilando vozes sociais (FARACO, 2003). Por essa razão 

o sujeito é dialógico, por seu mundo interior se constituir de diferentes relações de vozes, e 

por estar sempre em relação com o outro, o mundo exterior se apresenta sempre inacabado, 

um constante vir a ser. O sujeito é deslocado de seu centro e passa a habitar uma determinada 

“periferia” coletiva, onde dialoga as diferentes vozes sociais de seus pares. Trata-se de um 

sujeito concreto e real que, contextualizado em seu espaço-tempo social-histórico e 

ideológico, localiza-se no mundo e se constitui socialmente. É consciente, pois traz para a 

interação com o outro os signos, que atribuídos de sentidos e atravessados ideologicamente, 

se tornam a materialização da comunicação entre os sujeitos (BAKHTIN, 2004). Em Sobral 

(2005) o círculo de Bakhtin destaca o sujeito não como fantoche das relações sociais, mas 

como um agente, um organizador de discursos, responsável pelos seus atos e responsivo ao 

outro. Na perspectiva do dialogismo o sujeito na e pela linguagem desenvolve uma atividade 

mental de re(significação) pois se apropria de discursos de outros e constrói novos discursos a 

partir do pessoal e social, cognitivo e empírico, universal e singular. 

Os discursos que circulam na realidade social em que se insere o sujeito são advindos 

de múltiplas e heterogêneas línguas, entendidas como compósitos verbo-axiológicos, como 

expressões de uma determinada interpretação do mundo, e compõem a esfera heteroglótica, 

composta por inúmeras vozes sociais. Para Faraco (2003, p. 81) “nenhum sujeito absorve uma 

só voz, mas sempre muitas vozes. Assim, ele não é entendido como um ente uno, mas como 

um agitado balaio de vozes e seus inúmeros encontros e entrechoques”.  

Nesse contexto, se dá o entrecruzamento das múltiplas verdades sociais, a 

confrontação das mais diferentes refrações sociais, que são os diferentes valores, sentidos, que 

o sujeito atribui ao mundo, ao espaço heterogêneo. Em Faraco (2003, p. 50) refração “é o 
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modo como se inscrevem nos signos a diversidade e as contradições das experiências 

históricas dos grupos humanos”. 

No campo da discursividade as vozes sociais são responsáveis pela cadeia de 

responsividade: os enunciados, como espaços de luta entre vozes e, consequentemente, as 

relações dialógicas tanto podem ser contratuais ou polêmicas, de divergências ou de 

convergências, de aceitação ou de recusa, de acordo ou desacordo, de desentendimento ou 

desinteligência, de avença ou desavença (FARACO, 2003). O enunciado se caracteriza pela 

réplica de um diálogo, pois cada vez que o sujeito produz um enunciado, participa de relações 

dialógicas.  

O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é impossível 
entender até o fim o estilo de um enunciado. Porque a nossa própria idéia – seja 
filosófica, científica, artística - nasce e se forma no processo de interação e luta com 
os pensamentos dos outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu reflexo 
também nas formas de expressão verbalizada do nosso pensamento. (BAKHTIN, 
2003, p. 298). 

O enunciado se configura como unidade da comunicação discursiva (BAKHTIN, 

2003, p. 276). E está ligado a uma situação material concreta, bem como uma esfera mais 

ampla que constitui o conjunto das condições de vida de uma comunidade lingüística. No 

enunciado as palavras adquirem expressividade, contato entre a significação e a realidade 

concreta, se caracterizando por seu conteúdo e seu sentido. Diante disso, trazemos o conceito 

de palavra que entendida no nível do discurso vem carregada de sentidos atribuídos pelo 

sujeito num tom valorativo emergente de um determinado campo social, no qual então, se 

forma o enunciado. 

[...] 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 entre mim e os outros [...]. (BAKHTIN, 2004,  p. 113).  

As palavras são alimentos da consciência individual (discurso interior), que reflete a 

lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo social. A imagem, a 

palavra, os gestos significantes constituem o abrigo da consciência. Portanto “a palavra é um 

fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 2004, p. 36), constituindo o modo mais 

puro e sensível de relação social. É na palavra que se revelam as formas básicas e ideológicas 

gerais da comunicação semiótica.  
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Nesse sentido, trazemos a discussão sobre palavra em nossa pesquisa, por partirmos 

dela enquanto sinal e objeto técnico para lançarmos um olhar discursivo e compreendermos as 

vozes que constituem as palavras enunciadas pelos nossos sujeitos/ professores. Em Bakhtin 

(2003, p. 290): “As palavras não são de ninguém, em si mesmas nada valorizam, mas podem 

abastecer qualquer falante e os juízos de valor mais diversos”.  Por essa razão as palavras são 

neutras, não pertencem a ninguém, ficam a espera de um novo sujeito para pegá-la e carregá-

la de sentidos, de acordo com o contexto da enunciação. 

Dessa discussão, surge um outro conceito imbricado no dialogismo, o de signo, estes 

que são criados entre indivíduos num meio social (BAKHTIN, 2004). O signo é constituído 

como uma atitude responsiva ativa de um determinado sujeito em relação a algo, os elementos 

ideológicos de sua vida social, cultural e histórica, que para ser compreendido exige também 

uma atitude dialógica de um outro sujeito, o qual produz signos, como produtos de criações 

ideológicas.  Nos estudos de Faraco, a partir de Bakhtin (2003, p. 48) “os signos são 

intrinsecamente sociais, isto é, são criados e interpretados no interior dos complexos e 

variados processos que caracterizam o intercâmbio social. Os signos emergem e significam no 

interior de relações sociais; estão entre seres socialmente organizados”.  

Todo signo recebe um “ponto de vista”, pois representa a realidade a partir de um 

lugar valorativo, revelando-a como verdadeira ou falsa, boa ou má, positiva ou negativa, o 

que faz o signo coincidir com o domínio do ideológico. Assim, todo signo é signo ideológico. 

Em Miotello (2005), o ponto de vista, o lugar valorativo e a situação são sempre determinados 

sócio-historicamente. E seu lugar de constituição e materialização é na comunicação 

incessante que se dá nos grupos organizados ao redor de todas as esferas das atividades 

humanas. Os signos refratam e refletem outras realidades, por isso são vivos e móveis, 

necessários à existência da ideologia. 

Por ser constituída de signos, a ideologia em nossa pesquisa se caracteriza como um 

conjunto de manifestações englobando a ciência, ética, filosofia, arte, religião (FARACO, 

2003). Nesse sentido, pelo viés bakhtiniano, a ideologia é entendida como o sistema sempre 

atual de representação de sociedade e de mundo construído a partir das referências 

constituídas nas interações e nas trocas simbólicas desenvolvidas por determinados grupos 

sociais organizados. 

Diante de todos os conceitos apresentados nessa seção pelo viés dialógico, salientamos 

que nossas discussões têm bases na teoria enunciativa do Circulo de Bakhtin, pois esta estuda 

as marcas do sujeito no enunciado e não no próprio sujeito, se remetem à instância que os 

enunciados foram produzidos. Promove a enunciação como centro de referência do sentido 



  23 

 

dos fenômenos lingüísticos, vendo-a como evento, sempre renovado, pelo qual o sujeito se 

constitui na interação viva com vozes sociais (FLORES e TEIXEIRA, 2005). A enunciação 

constitui o meio neutro no qual se opera a transformação das formas da língua. A língua é 

concreta, viva e em uso real, com propriedades dialógicas, e constituem as palavras, que 

formam os enunciados, advindos das falas dos sujeitos, carregados de sentidos que são 

figurados pelos signos e atravessados por sua ideologia. Desta forma, a enunciação é resposta 

a alguma coisa e é produzida para ser compreendida no contexto da vida do sujeito e no 

processo ideológico no qual ele faz parte, ou seja, num contexto que se define como auditório 

social, espaço e situação que determina a forma da enunciação. 

Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma 
coisa e é construída como tal. Não passa de um elo da cadeia dos atos de fala. Toda 
inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma polêmica com elas, conta 
com as reações ativas da compreensão, antecipa-as. (BAKHTIN, 2004,  p. 98).  

A enunciação em Bakhtin é a unidade fundamental não mais de estudo da língua 

(sistema), mas da comunicação (processo) como um todo, que se dá no e pelo social, 

manifestando-se com a linguagem. Bakhtin (2004, p. 125) faz uma analogia “a enunciação 

realizada é como uma ilha emergindo de um oceano sem limites, o discurso interior. As 

dimensões e as formas desta ilha são determinadas pela situação da enunciação e seu 

auditório”. Enunciar para Bakhtin é colocar a vida em movimento, ou seja, transformar as 

situações cotidianas em situações comunicacionais, a vida dialógica das enunciações estará 

dependente e interligada ao contexto social da qual emerge e para onde se insere.  

Apresentaremos na próxima seção um dos conceitos estudados por Bakhtin, o de 

heteroglossia, e por ser uma das regularidades presente em nossa pesquisa, discutiremos com 

enfoque na identidade do professor. 

2.1.1 Heteroglossia 

Aprofundaremos nesta subseção o conceito de heteroglossia, entendido como a 

tessitura das vozes sociais que constitui o espaço enunciativo-discursivo. É um dialogismo 

incorporado no discurso, como uma dinâmica entre as vozes sociais engendradas em um 

espaço inter-relacional. Estas diferentes vozes sociais aparecem nos discursos narrativos dos 

professores, sendo campo de estudo para nossa pesquisa. 
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A heteroglossia caracteriza-se pela diversidade de linguagem e de vozes que entram 

em um campo de tensões e interconexões a partir das situações contextuais dos enunciados 

emergentes dos sujeitos. Segundo Bakhtin (2004), este conceito consiste na existência de um 

outro discurso no interior de um discurso, de vozes que permeiam a voz que enuncia. 

Este conceito apresentado aqui se torna imprescindível para nossa pesquisa, pois é no 

campo das diversas vozes sociais que a linguagem se forma, são vozes entendidas neste 

contexto, como as instituições de formação dos professores e a presença de outras pessoas na 

constituição da vida profissional dos sujeitos desta pesquisa. É na concepção das inter-

relações sociais e na interação comunicativa mediada pela produção de sentidos entre 

interlocutores que ocupam diferentes lugares sociais, que o sujeito/professor, em uma dada 

situação e em um contexto sócio-histórico e ideológico, pode se constituir pela fala do outro.  

Os discursos são produzidos a partir de um dizer anterior e influenciados pela situação 

social e contexto nos quais estão inseridos os sujeitos da enunciação, que marcados pelo 

outro, no sentido alteritário, são levados a produzir um enunciado que possui em sua essência 

as vozes de outros sujeitos participantes da enunciação. 

É nessa atmosfera heterogênea que o sujeito, mergulhado nas múltiplas relações e 
dimensões da interação socioideológica, vai se constituindo discursivamente, 
assimilando vozes sociais e, ao mesmo tempo, nas suas inter-relações dialógicas. É 
nesse sentido que Bakhtin várias vezes diz, figurativamente, que não tomamos 
nossas palavras do dicionário, mas dos lábios dos outros. (FARACO, 2003, p. 80-
81).  

Em nossa pesquisa não podemos deixar de analisar os discursos dos professores, 

considerando a heteroglossia, afinal é nas situações de enunciações, que os dizeres dos 

professores vêm cerceados de vozes de outros sujeitos (colegas de trabalho, seus professores 

de graduação, diretores, família, entre outros).  As palavras escolhidas, os dizeres 

contextualizados, enunciados pelos sujeitos/professores vêm carregados de sentido, 

constituídos a partir de discursos inferidos pela situação contextual do sujeito em suas 

relações.  Para a compreensão do discurso não existe um sentido a priori, mas um sentido que 

é construído, produzido por processo de interlocução, por isso deve ser referido às condições 

de produção (contexto histórico-social, interlocutores) do discurso. Os sujeitos/ professores, 

por meio de suas palavras, que para Brait (2005) a estas reúnem em si as vozes de todos 

aqueles que a utilizam ou a têm utilizado historicamente, expressam suas vozes, a espera de 

outras palavras que atualizem os sentidos de sua enunciação. 
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As palavras estão prontas para serem utilizadas pela comunidade e incorporam-se ao 

vocabulário de gerações posteriores com o mesmo significado, mas remetendo-se a sentidos 

variados de acordo com os interesses do novo grupo ao qual o sujeito vai se inserindo. Esta 

multiplicidade e o embate sofridos pelo significado reforçam a concepção da heteroglossia em 

Bakhtin, apresentada por Brait (2005) como a superação das concepções que tornam o 

significado como parte de um sistema indispensável ou tratam-no como aleatório e 

diversificado indicando aberturas possíveis somente no âmbito do texto.  

A heteroglossia em Bakhtin é a superação desse encerramento estático e invariante dos 

significados, para responder às cobranças da própria linguagem quando, no ato 

individualizado de fala, o sujeito falante responde às exigências heteroglóticas. 

Para esta pesquisa, as palavras são usadas em diferentes momentos da vida pessoal e 

profissional de um sujeito em transformação e em reflexão à sua identidade. Desta forma, 

sentir-se parte deste meio e inserir-se no mundo da discursividade requer do sujeito atribuir 

um determinado sentido ao seu dizer, atravessado pelo dizer do outro. 

Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é uma orientação 
nesse mundo; é a 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, 2003,  p. 379). 

O conceito de heteroglossia busca cobrir a multiplicidade de vozes sociais e a extensa 

variedade de relações e inter-relações, orquestrada dialogicamente, onde forças centrípetas 

(que unificam e centralizam o mundo verbal-ideológico) e as forças centrífugas (processos 

ininterruptos de descentralização e diferença, “desunião”), em todo enunciado concreto se 

(des)encontram. Assim, a heteroglossia possibilita perceber o que está na margem, 

incorporando as formas vivas de linguagem. 

Desta forma, precisamos evidenciar o sujeito nestas múltiplas vozes, já que esse é 

parte importante em nosso trabalho. Nessa perspectiva bakhtiniana o sujeito ocupa uma certa 

posição verbo-axiológica (ele se materializa como a refração de uma certa voz social) a partir 

da qual reflete e refrata a heteroglossia, isto é, não a reproduz mecanicamente, mas apresenta, 

num todo estilístico, o modo de perceber, experimentar e valorar a voz social.  De acordo com 

Bakhtin (2003), o sujeito, nesse discurso, faz parte de uma tríade de ideologias, interações e 

novas vozes que se configuram na tessitura de novas vozes sociais. O sujeito nesse processo, 

carregado de ideologias, interage com o “outro”, dando vida a novas vozes e, assim, constrói 
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um novo enunciado que, carregado de subjetividade do “eu” e do “outro”, expressa novas 

formas de linguagem. 

Nesta pesquisa as vozes sociais aparecem num campo de conflitos, de existência de 

um sujeito/professor que narra sua vida profissional, e traz em seus dizeres a presença de 

várias outras vozes, que exprimem opiniões, poderes, negações, acordos. Desta forma, as 

vozes dos outros, constituídas por signos ideológicos formam um conjunto de vozes que 

revelam um novo olhar do sujeito/professor que traz para si um sentido para sua vida pessoal 

e profissional. 

Neste sentido, o que Bakhtin (2004) considera é que “nos constituímos pelo outro”, é 

elemento discutido em nossa pesquisa, afinal é a voz do outro que contribui para a 

constituição da identidade do professor. Afinal os discursos de acordo com Gonçalves (2008) 

são constituídos em relações dialógicas, ou seja, existe uma inter-relação de enunciações, nas 

quais as falas surgem a partir do discurso do outro, para o discurso do outro e com o discurso 

do outro.  

Buscamos, pela voz do professor, compreender as vozes que constituem seus 

discursos em relação à profissão docente. Conforme Bakhtin a voz é a representação de um 

discurso subjetivo, que emite enunciados de um determinado contexto social. E é do contexto 

da profissão do professor, nas suas narrativas de docente inserido num espaço de relações 

dialogizadas, que compreenderemos seus dizeres. 

2.1.2 A presença do outro: alteridade 

Na perspectiva Bakhtiniana o conceito de alteridade é definido com um movimento 

discursivo entre sujeitos que se mobilizam e se formam na e pela linguagem. É por ela que 

expressam suas interações sociais e constroem suas significações, seus discursos. Desta forma 

salientamos a importância da alteridade ser apresentada e discutida imersa nas discussões 

sobre linguagem, afinal nos instrumentaliza para compreendermos de que maneira o sentido é 

construído socialmente. É por esse processo de constituição do sentido, no qual a presença do 

interlocutor é insdispensável, que as pessoas se tornam conscientes de que são e constroem 

suas identidades sociais a partir da linguagem (AMORIM, 2004). Acrescentamos nessa 

discussão o dizer de Moita Lopes (2003, p. 19):  

Todo uso da linguagem envolve alteridade e situacionalidade. Assim, é impossível 
pensar o discurso sem focalizar os sujeitos envolvidos em um contexto de produção: 
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todo discurso provém de alguém que tem suas marcas identitárias específicas que o 
localizam na vida social e que o posicionam no discurso de um modo singular assim 
como seus interlocutores. 

Nossa pesquisa busca pela alteridade compreender como o outro contribui para a 

construção de sentidos do professor em relação à sua profissão, afinal as diferentes vozes, os 

diferentes contextos em que as identidades são construídas, os colegas do seu cotidiano 

familiar e escolar, supervisores, interlocutores de seus discursos e que apresentam vozes 

heterogêneas na comunidade discursiva, permeiam seus dizeres. Nesse sentido, o outro se 

apresenta em diferentes espaços e traz pela linguagem sua ideologia, que se articula de modos 

diversificados à vida do sujeito. Para Charaudeau e Maingueneau (2004), a alteridade deriva 

da noção da filosofia, que tinha como função construir uma relação fundada sobre a diferença: 

o eu não pode tomar consciência do seu ser-eu a não ser porque existe um não-eu que é outro, 

que é diferente. Assim, a alteridade é a capacidade de conviver com o outro que é diferente e 

de se proporcionar um olhar para este outro a partir das diferenças em relação ao meu eu. 

O outro é aquele em relação ao qual não há adesão e que assim se constitui como um 
objeto de pesquisa para mim. E se a construção do objeto se faz por objetivação do 
sujeito, isto é, pelo que em mim se desloca e não adere, pode-se dizer que a 
alteridade procede de mim. (AMORIM, 2004, p. 69). 

Ao considerar um contexto de interações em que a linguagem é usada para a 

construção de sentidos, que configuramos nossa pesquisa, pois nos diversos espaços 

discursivos em que os professores se situam, são permeados pelas vozes dos outros. Um outro 

que se caracteriza diferente do eu/ professor, mas que o completa a partir de suas experiências 

e contextos heterogêneos. O outro se apresenta na concepção desse profissional professor com 

uma grande bússola, muitas vezes direcionando suas ações e reações a partir de vivências 

observadas e até experimentadas.  

Assim, procuramos refletir sobre a importância do outro na concepção da profissão 

docente, de que forma as práticas do outro, suas experiências, vivências, falas interferem na 

formação profissional do professor. Pois é por meio das relações sociais, que percebemos o 

outro quando o olhamos, internalizamos seus dizeres e externalizamos nossas percepções em 

relação àquele enunciado, e nesse movimento que a alteridade vai sendo definida. O 

sujeito/professor se percebe em meio a um emaranhado de vozes, ativas e passivas, mas que 

demonstram um grau de atitude em relação a ele. Assim, é com o entendimento dessas vozes 

sociais, das atitudes e ações dos outros que vamos compreender e perceber os diferentes 

saberes, as experiências pessoais e educacionais que envolvem esse círculo de enunciados, 
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atravessadas nos discursos das pessoas que convivem num tempo e espaço de formação 

profissional dos professores. 

O professor em suas relações constrói uma identidade profissional quando atribui um 

sentido próprio aos momentos de relacionamentos na sua vida pessoal e profissional, que 

carregados de uma subjetividade transpõem elementos para uma coletividade que se configura 

como grupo de aprendizagens mútuas. Neste sentido podemos entender a identidade 

profissional docente como um processo contínuo que se vincula à identidade pessoal, ligada à 

uma categoria social (docentes), pessoal (familiares, amigos) possibilitando construir, 

desconstruir e reconstruir algo que permita dar sentido à sua vida e ao seu trabalho. Assim, a 

experiência do outro, imbricada com a experiência do sujeito histórico e social vai se 

configurando em novos princípios, orientações e inspirações para a produção de novas 

referências para a concepção de novas identidades profissionais. 

De acordo com Bakhtin (2003), o sujeito se constitui como tal à medida que interage 

com os outros, seus interlocutores e suas produções discursivas resultam deste mesmo 

processo no qual o sujeito internaliza a linguagem e constitui-se como ser social. Isto implica 

que não há um sujeito pronto, que entra em interação, mas um sujeito que se completa e se 

constrói nas suas falas e nas falas dos outros, por meio de uma relação interdiscursiva em que 

o mundo semiótico do sujeito é construído com os outros. 

 Na perspectiva bakhtiniana o sujeito se constitui imerso na sua cultura, nas 

experiências construídas historicamente e coletivamente, como também nas práticas sociais. 

Assim, tratar da constituição de identidades docentes nos instiga analisar, observar a partir de 

espaços coletivos, como também a necessidade de identificar os diferentes discursos em 

relação às práticas pedagógicas de sujeitos/professores  histórico-sociais que circulam nos 

espaços e tempos de formação, considerando as diferentes interações que acontecem num 

movimento alteritário.  

2.2 IDENTIDADE 

O conceito de identidade se caracteriza como o conjunto de caracteres próprios e 

exclusivos com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados, 

uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes. Sua 

conceituação interessa a vários ramos do conhecimento (história, sociologia, antropologia, 
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direito, etc.), e tem, portanto diversas definições, conforme o enfoque que se lhe dê, podendo 

ainda haver uma identidade individual ou coletiva, falsa ou verdadeira, presumida ou ideal, 

perdida ou resgatada. 

Trask (2004) no dicionário de Linguagem e Lingüística conceitua a identidade como 

psicossocial dita “externa”, a do sujeito comunicante, que consiste em um conjunto de traços 

que o definem segundo sua idade, sexo, estatuto; isso tudo numa “relação de pertinência com 

o ato da linguagem”; Identidade Discursiva, dita “interna”, a do sujeito enunciador, que pode 

ser descrita com a ajuda de categorias locutivas, de modos de tomada de palavras, de papéis 

enunciativos e de modos de intervenção. Da articulação e do jogo entre traços de identidade 

externos e internos resultam as estratégias discursivas. 

Em nossa pesquisa a identidade é discutida pelo viés social, em que a linguagem 

aparece para problematizar, dialogar nos espaços e tempos sociais, históricos dos sujeitos. 

Estas identidades emergem de uma construção social e não do natural, do genético herdado. 

Ora, a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no ato do nascimento: 
constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao longo da vida. O indivíduo 
nunca a constrói sozinho: ele depende tanto dos julgamentos dos outros como das 
próprias orientações e autodefinições. A identidade é um produto de sucessivas 
socializações. (DUBAR, 1997,  p.13). 

A identidade é construída pelo sujeito, a partir das diferentes formas que este é 

representado pelo outro; daí a importância de buscarmos aprofundar este conceito por meio de 

compreensão dos discursos, afinal como salienta Hall (2006), é justamente porque as 

identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las 

como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e 

práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. 

Para Silva (2006), a identidade não pode ser concebida simplesmente como 

autocontida, auto-suficiente ou um fato autônomo. Da mesma forma, não se pode conceber a 

diferença como auto-referenciada. Deve-se perceber que a identidade e diferença estão em 

uma relação de estreita dependência e são resultantes de um mesmo processo. “[...] Assim 

como a identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade. Identidade e 

diferença são, pois inseparáveis” (SILVA, 2006, p. 75).  

Além de serem interdependentes, identidade e diferença partilham uma importante 
característica: elas são o resultado de atos de criação lingüística. Dizer que são o 
resultado 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 
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que ser ativamente produzidas. Elas são criaturas do mundo cultural e social. Somos 
nós que as fabricamos, no contexto das relações culturais e sociais. (SILVA, 2006, 
p. 76).  

As diferentes formas de linguagem são meios que possibilitam a constituição do 

sujeito moderno, definido pelo conceito de identidade na pós-modernidade, como alguém que 

se identifica por meio das representações da vida cultural, como também pelos sistemas 

simbólicos de sua subjetividade, ou seja, é pelas relações sociais, pelas diferenças em relação 

ao outro que construímos nossa identidade, através do uso da língua em diferentes contextos 

sociais, num espaço de interação verbal e social. 

Não podemos discutir a identidade, sem falar da subjetividade, pois esta implica na 

percepção que temos de nós mesmos. Afinal, esta subjetividade é discursiva e é construída 

num contexto social, a qual tem a linguagem como ferramenta mediadora entre o eu e os 

outros. É pela linguagem, então, que assumimos nossa identidade social. 

Segundo Woodward (2006, p. 55): 

A subjetividade envolve nossos sentimentos e pensamentos mais pessoais. 
Entretanto, nós vivemos nossa subjetividade em um contexto social no qual a 
linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós 
mesmos e no qual nós adotamos uma identidade. 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 
ao discurso 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.  

Em nossa pesquisa a identidade é discutida considerando o sujeito/professor no seu 

contexto de formação profissional, como também em seu espaço de vivências individuais e 

coletivas. Daí a necessidade de pensar nesse sujeito, conforme sua inserção no mundo 

globalizado, afinal como Hall (2003) afirma, estão surgindo novas identidades, e 

fragmentando o indivíduo moderno, que até então era visto como um sujeito único, e que 

agora com a modernidade este se constitui a partir das “identidades culturais”, de acordo com 

seu “pertencimento” as diferentes culturas, etnia, raça, lingüística, religiosa. 

Podemos pensar, então, nos diferentes meios culturais aos quais pertencem nossos 

sujeitos/professores que, por meio das relações sociais, acabam fragmentados por sua 

identidade, pelo fato de estarem inseridos em vários grupos, como colegas de profissão, 

universidade, família, trabalho. Diante disso Laclau, em Woodward (2006) cita o 

deslocamento, que devido aos diferentes lugares em que o sujeito se posiciona, novas 

identidades podem emergir e a partir dos quais novos sujeitos podem se expressar. 
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Os discursos existentes nestes diversos espaços de vivências dos sujeitos/professores, 

são constitutivos das suas diferentes identidades, afinal é pelas enunciações, como ato da fala, 

que a subjetividade do sujeito aparece, e enovela as múltiplas vozes sociais existentes neste 

meio de relações. Trazemos para essa discussão Bakhtin (2004, p. 66) com seu dizer “em toda 

enunciação, por mais insignificante que seja, renova-se sem cessar esta síntese dialética viva 

entre o psíquico e o ideológico, entre a vida interior e a vida exterior”.  É, portanto, através 

das interações verbo-axiológicas que o sujeito social atribui sentidos ao seu agir e falar, 

identificando-se enquanto sujeito pertencente a um grupo social, cultural, construtores de 

identidades e diferenças, afinal essas são criações sociais e culturais. 

Desta forma, a identidade está sempre em processo, é algo que se forma ao longo do 

tempo, e não algo inato, mas está sempre incompleta, a ser formada. E por ser relacional, 

depende muito do sujeito inserido num contexto de relações subjetivas, na qual o outro, pela 

sua alteridade é indispensável para a construção da identidade. Pois, como afirma Hall (2003, 

p. 39): “A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 

como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é preenchida a partir de nosso exterior, 

pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros”. 

Como a identidade profissional do docente é o nosso centro de discussões, precisamos 

entender como o professor se constitui profissional, a partir de significações sociais de sua 

profissão; ou seja, como ele se situa enquanto docente, por meio de suas histórias de vida, de 

suas representações, de seus saberes, de suas relações, e do sentido que a identidade de 

professor tem para sua vida pessoal e profissional. 

De acordo com os conceitos de Hall (2006), discutimos o nosso tema em questão a 

identidade profissional docente como um processo contínuo, subjetivo, que conflui às 

trajetórias individuais e sociais da profissão, possibilitando a construção/desconstrução/ 

construção de sentidos ao exercício do trabalho. O professor centra sua imagem e auto-

imagem de profissional e legitima sua função a partir da relação de pertencimento a uma 

determinada profissão, no caso, o magistério. 

Assim, na seqüência apresentaremos historicamente a concepção da profissão 

professor, bem como o tempo no magistério, como momentos profissionais e pessoais que  

podem contribuir para a identidade do professor. 
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2.3 OS PROFESSORES 

Abordamos nesta seção os professores que historicamente foram se constituindo 

profissionais a partir das interferências da sociedade. Consideramo-os agentes de 

transformação, pois, com a pós-modernidade, a educação e, consequentemente, os professores 

(res)significam suas produções de saberes e suas construções de identidades. Para Ramalho et 

al (2003) o professor é construtor de sua identidade profissional, segundo os contextos 

específicos de produção dessa identidade. Os saberes não são regras pré-estabelecidas para 

sua execução, e sim referências para a ação consciente sob determinados princípios éticos.  

E por discutirmos em nossa pesquisa os sujeitos/professores como histórico-sociais e 

em busca de um tornar-se profissional pelas identidades construídas, mapeamos o caminho da 

profissionalização docente, desde a Antiguidade até os dias de hoje. Fundamentamos-nos em 

Ramalho et al (2003) para apresentar quatro modelos de professor nesse tempo histórico-

social.  O primeiro modelo era o professor improvisado, existente até o século XVI, qualquer 

pessoa podia ser professor, quem sabia ler, escrever e contar. O ensino não era formalizado já 

que nenhuma exigência era feita para que alguém se convertesse num professor, sendo 

limitado a um público restrito e o conhecimento não era avaliado. Naquele contexto não se 

podia falar do ensino como profissão.  

O segundo modelo era o professor artesão, que nasceu no século XVII, período da 

Reforma Protestante, da Contra-Reforma Católica, no qual surgiu problemas com a educação 

e aí foi concebido o professor artesão para a resolução dos problemas da época, ficando a 

igreja responsável pelo ensino, quase que totalmente nas mãos dos padres. Os professores 

trabalhavam como artesãos, construindo suas próprias regras de trabalho, seu método de ação. 

O método de ensino se baseava na ordem, ensinar tudo a todos de forma mais rápida e 

eficiente. Essa tradição pedagógica perdurou até o século XX e, nesse tempo, o professor 

passou a tomar consciência de que, para ensinar, não bastava apenas dominar o conteúdo, 

também era necessário o conhecimento de método e estratégias para desenvolver a função, 

marcando as idéias de formação dos professores. Configurou-se numa pedagogia tradicional, 

uma maneira artesanal e uniforme de ensinar, que prevaleceu até o começo do século XX. 

O terceiro modelo de professor era o técnico, o ideal que não funcionou e se 

apresentou no período da Escola Nova, que surgiu início do século XX, naquele tempo era 

necessário um novo profissional para atacar a pedagogia tradicional, um profissional 

sustentado pela pedagogia, com suporte na psicologia. Assim, o professor rompeu com a 
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tradição e construiu argumentações com bases na ciência objetiva e experimental, que 

fundamentavam a pedagogia. Esse modelo de profissionalidade, baseado numa utopia 

científica universitária, mostrou suas limitações: a formação do professor era 

descontextualizada, fragmentada e havia uma impossibilidade de alguém executar os 

programas concebidos por outros. 

O quarto modelo era o professor profissional. Nesse período nasceu a legitimidade da 

profissão, anos 80 de século XX, em que surgiram as críticas aos processos de formação de 

professores, buscava-se romper com o tecnicismo marcado no modelo anterior. Esse modelo 

sinalizava o caminho para a profissionalização do ensino como alternativa para as reformas 

educacionais. O caminho era tornar o professor um profissional da educação. Pensava-se na 

formalização do saber, delimitar um conjunto de saberes que definem o perfil do professor; no 

status do professor, autonomia e valorização salarial. Em Ramalho et al (2003), esse modelo 

de docência surgiu como atividade democrática por sua natureza. Orientava-se para a 

socialização do saber e do conhecimento, e a profissionalização do professor, definiu-se em 

partes por características objetivas, sendo uma identidade, uma forma de representar a 

profissão, as suas responsabilidades, a sua formação contínua, a sua relação com os outros 

profissionais. 

A partir dessa contextualização histórica, percebemos como os professores, em busca 

de suas identidades profissionais, vêm, desde a constituição da história de sua profissão, 

sendo atravessados por discursos alheios, ideologias que cercearam seu desenvolvimento 

pessoal e profissional. Nesse sentido, surge a necessidade de compreender a vida do professor 

nas diferentes fases, etapas de sua carreira, considerando as influências históricas e sociais no 

exercício de sua função. Para discutir essa questão, buscamos aporte teórico nos estudos 

propostos por Hubermann (1995), levando em consideração os diferentes contextos de tais 

estudos1. 

Este autor faz referência aos “anos de carreira” docente, que são denominados como 

fases/tema da carreira”. Segundo o autor, de 1 a 3 anos de carreira, fase denominada como 

“Entrada Tacteamento”, é referente aos primeiros anos de ensino, os primeiros anos da 

profissão. Essa fase pode ser entendida sob dois aspectos, o da sobrevivência ou da 

descoberta. Fase de sobrevivência, pois é um momento de dúvidas e incertezas, com 

preocupações de conseguir sobreviver em meio a tantas mudanças, com exigências, agora não 

                                                 
1 Os estudos realizados por Hubermann investigam a história de vida de professores do ensino secundário suíços. 
Utilizamos esta fundamentação, pois nossa pesquisa, realizada no contexto brasileiro, acontece por meio de 
narrativas da trajetória da vida profissional dos professores. 
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mais como aluno, mas como professor. No entanto, para Hubermann (1995, p. 39) “em 

contrapartida, o aspecto da ‘descoberta’ traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a 

exaltação por estar, finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sua sala de aula, os 

seus alunos, o seu programa), por se sentir colega num determinado corpo profissional”. 

Para o autor, esse entusiasmo inicial, essa aproximação com a realidade da escola, dos 

alunos, essa responsabilidade de ensinar faz com que o professor consiga superar as 

dificuldades encontradas no início da carreira, podendo ter esse período inicial uma grande 

influência aos demais anos na carreira. É nessa fase de “exploração” da profissão que as 

escolhas, os diferentes papéis, vão sendo explorados dentro da instituição, porém essa 

exploração se restringe a poucas turmas, poucos papéis, além dos seus estabelecidos, até ser 

provado um comprometimento definitivo dentro da profissão. 

Outra fase estudada por Hubermann (1995) sendo a segunda a ser destacada, é a da 

“Estabilização” situada nos 4 a 6 anos da profissão. Após o período de dúvidas de início de 

carreira, de descobertas e explorações, o professor entra numa etapa que se estabiliza, se sente 

comprometido com a profissão, se define nas suas escolhas. Essa estabilização é encarada 

para Hubermann (1995) como “competência pedagógica”, fase em que o docente se sente 

confiante e seguro no seu trabalho, no ensino-aprendizagem. Nesse sentido, Hubermann 

(1995, p. 40) fundamenta:  

No caso do ensino a estabilização tem outros significados, como por exemplo, a 
pertença a um corpo de profissionais e a independência. Uns grandes números de 
professores falam mesmo de “libertação” ou de “emancipação”. Uma vez colocadas, 
em termos de efectivação, as pessoas afirmam-se perante os colegas com mais 
experiência e, sobretudo, perante as autoridades. Neste sentido estabilizar significa 
acentuar o seu grau de liberdade, as suas prerrogativas e o seu próprio modo de 
funcionamento. 

O professor se volta à suas práticas com mais segurança, sente-se envolvido e 

tranqüilo no corpo docente da instituição, deixando-se de se preocupar com a sobrevivência. 

Podemos dizer que ele age com naturalidade frente aos problemas e as diversas situações do 

cotidiano da sala de aula, buscando uma certa autonomia profissional. 

Dos 7 aos 25 anos de carreira, é o período que compreende a próxima fase proposta 

por Hubermann (1995) denominada como “diversificação”, quando os professores encontram-

se num período de buscas e experimentações. Essa fase não corresponde igualmente para 

todos os docentes.  Segundo o autor (1995, p. 40), uns “[...] lançam-se, então, numa pequena 

série de experiências, diversificando o material didático, os modos de avaliação, a forma de 

agrupar os alunos, as seqüências dos programas [...]”. Buscam novas idéias, sentem-se mais 
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entusiasmados às mudanças, diversificando suas práticas educativas, refletindo sobre a melhor 

maneira de ensinar, de motivar os alunos. Outros buscam uma promoção profissional 

voltando-se a outras atividades na profissão, como na direção e coordenação de escola, mas 

voltado a tarefas fora de salas de aulas.  

Nessa fase, mais precisamente entre os 15 e 25 anos de carreira, existem professores 

que se deparam com um período de “questionamento”. Para Hubermann (1995, p. 42), “a fase 

de diversificação dá lugar ao aparecimento de um grande número de casos de um período em 

que as pessoas se põem em questão [...]”, como docentes que começam a fazer o “balanço da 

sua vida profissional”, tornando-se comum os docentes escolherem uma profissão paralela e 

até a desistência da carreira. Para o autor, na fase da diversificação, ocorre para alguns 

professores um desequilíbrio de sua vida profissional, devido à rotina do cotidiano da sala de 

aula, enquanto que para outros ocorre pelos fracassos das tentativas de mudanças que 

acabaram não dando certo. Vale salientar que nos estágios de diversificação, as tentativas de 

inovações dos professores, de mudanças de cargos dentro da profissão, podem aliviar a 

sensação de rotina, buscando entusiasmo na profissão. 

Uma outra fase discutida por Hubermann (1995) corresponde ao período entre os 25 e 

os 35 anos de profissão docente, é a fase denominada de “serenidade e distanciamento 

efetivo”. Os professores nessa fase sentem-se mais serenos, menos preocupados, já começam 

a pensar no desinvestimento da profissão. Eles se tornam mais seguros e tranqüilos na 

profissão, encontrando-se menos afetivos com seus alunos, isso pela diferença de idade, num 

contexto de gerações com costumes diferentes. Imbricada nessa fase, aparece outra que 

Hubermann (1995) caracteriza como “conservantismo e lamentações”, situada mais ou menos 

entre os 50 e 60 anos de idade. Os docentes nessa fase apresentam-se mais resistentes às 

mudanças, mais conservadores, sendo comum reclamação de professores descontentes. 

Muitos se queixam da evolução dos alunos (menos disciplinados, menos motivados), da 

atitude (negativa) para com o ensino, da política educacional (confusa, sem orientação clara) 

dos seus colegas mais jovens. A rigidez e as lamentações são características paralelas à 

serenidade e o distanciamento afetivo desse período da carreira docente. 

A última fase do ciclo de vida profissional proposto por Hubermann (1995), 

compreende entre os 35 a 40 anos de profissão docente, denominada a fase do 

“desinvestimento” que para grande maioria dos professores encontra-se no fim da profissão. 

Esse desinvestimento pode vir a ser sereno ou amargo. Serenos pela certeza de que fizeram a 

escolha certa e que apesar das dificuldades, sentem-se satisfeitos tendo a profissão um papel 

importante em suas vidas. Enquanto que outros mostram-se amargurados pelo fato de estarem 
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exaustos pelos anos que trabalharam descontentes. Para o autor, nessa fase existe uma 

“focalização” mais intensa no desinvestimento. A partir dessa fundamentação teórica e 

contextualização histórico-social do papel do professor na complexidade das relações e 

poderes da sociedade, apresentaremos em seguida os saberes docentes, como elementos 

constitutivos da identidade profissional e que são construídos a partir das relações e espaços 

de vivência do professor. 

2.3.1 Os saberes docentes 

Um outro conceito que apresentamos e discutimos em nossa pesquisa é o de saberes 

docentes, os quais são considerados em Tardif (2006) como um conjunto de conhecimentos 

que os sujeitos/professores evidenciam em seus discursos, configurando-os como elementos 

constitutivos de uma prática docente e o legitimando-os como profissionais. 

 Objetivamos nesta seção apresentar os principais conceitos e, à luz de autores como 

Tardif (2006), Gauthier (1998) e Nóvoa (1995), entender social e historicamente como esses 

saberes contribuem para a vida profissional do professor, essa que vem sofrendo mutações 

pelo avanço das tecnologias e da  modernização. 

Atribuímos à noção de “saber” um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as 

competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi 

muitas vezes chamado de saber, saber-fazer e de saber-ser. Em Tardif (2006), o saber dos 

professores é social, pois ele é construído numa situação coletiva de trabalho. Esses saberes 

são partilhados por todo um grupo de sujeitos, apesar das diferenças, dos níveis de formação, 

de discursividades conflitantes que circulam entre eles, de crenças e singularidades que 

individualmente os identificam, mas que os distinguem de outros grupos de profissionais por 

suas características pessoais e profissionais. 

O saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos, definidos de 
uma vez por todas, mas um processo em 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 interioriza por meio de regras 
de ação que se tornam parte integrante de sua “consciência prática”. (TARDIF, 
2006, p.14). 

Gauthier (1998, p. 20) usa a sentença de Sócrates “conhece-te a ti mesmo”, do oráculo 

de Delfos, para dizer que ainda se sabe muito pouco a respeito dos fenômenos que são 

inerentes ao ensino. Argumenta que, ao “contrário de outros ofícios que desenvolveram um 
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corpus de saberes, o ensino tarda a refletir sobre si mesmo”. Segundo o autor, avançar na 

pesquisa de um repertório de conhecimentos sobre o ensino possibilita-nos enfrentar dois 

obstáculos que historicamente se interpuseram à pedagogia: de um ofício sem saberes e de 

saberes sem ofício.  

O primeiro diz respeito à própria atividade docente que é exercida sem revelar os 

saberes que lhe são inerentes. Gauthier (1998) explica que, apesar de o ensino ser uma 

atividade que se realiza desde a Antiguidade, ainda se sabe muito pouco a seu respeito, e que 

convivemos com certas idéias preconcebidas que contribuem para o “enorme erro de manter o 

ensino numa cegueira conceitual” Idéias que ainda são preservadas nos discursos dos 

professores, defendem, por exemplo, que ensinar consiste apenas em transmitir 

conhecimentos, bastando, portanto, conhecer o conteúdo objeto de ensino, ou que é uma 

questão de talento, bom senso, intuição, ou, ainda, que basta ter experiência e cultura.  Para o 

autor, os saberes referentes ao conteúdo, à experiência e à cultura são essenciais no exercício 

da atividade docente, mas tomá-los como exclusivos é mais uma vez contribuir para manter o 

ensino na ignorância e reforçar a perpetuação de um ofício sem saberes. 

O segundo obstáculo diz respeito aos saberes sem ofício, que têm sua origem nas 

Ciências da Educação, ou seja, são os conhecimentos produzidos nos centros acadêmicos. 

Muitos desses conhecimentos, segundo Gauthier, foram produzidos sem levar em conta as 

condições concretas do exercício do magistério. Saberes que não se dirigiram ao professor 

real, cuja atuação se dá numa sala de aula concreta onde estão presentes muitas variáveis que 

interferem no processo de ensino-aprendizagem e exigem tomadas de decisão, ou seja, “[...] 

buscou-se formalizar o ensino reduzindo de tal modo a sua complexidade que ele não mais 

encontra correspondente na realidade” (GAUTHIER, 1998, p. 25). Para o autor, esse 

obstáculo contribuiu para a desprofissionalização da atividade docente ao reforçar para os 

professores a idéia de que a pesquisa universitária não lhes podia fornecer nada realmente útil, 

e que, conseqüentemente, era muito mais pertinente que uns continuassem se apoiando na 

experiência pessoal, outros na intuição, outros no bom senso, etc.  

Para Gauthier (1998), o desafio da profissionalização docente é evitar esses dois erros: 

ofício sem saberes e saberes sem ofício. Ao admitir que as pesquisas já revelam a presença de 

um repertório de conhecimentos próprios ao ensino, propõe um ofício feito de saberes. Ele 

concebe o ensino como a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de 

reservatório que é utilizado para responder às exigências das situações concretas de ensino. 

Do ponto de vista tipológico, o autor classifica os saberes em: disciplinar, referente ao 

conhecimento do conteúdo a ser ensinado; curricular, relativo à transformação da disciplina 
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em programa de ensino; das Ciências da Educação, relacionado ao saber profissional 

específico que não está diretamente relacionado com a ação pedagógica; da Tradição 

Pedagógica, relativo ao saber de dar aulas que será adaptado e modificado pelo saber 

experiencial, podendo ser validado pelo saber da ação pedagógica; da experiência, referente 

aos julgamentos privados responsáveis pela elaboração, ao longo do tempo, de uma 

jurisprudência particular; da ação pedagógica, referente ao saber experiencial tornado público 

e testado. 

Para Gauthier (1998), reconhecer a existência de um repertório de saberes reflete um 

olhar re(significado) para o professor, que passa a ser visto como um profissional autônomo 

que delibera, julga e toma decisões.  

Tardif (2006) analisa a questão dos saberes profissionais e a sua relação na 

problemática da profissionalização do ensino e da formação de professores. Ele situa o saber 

do professor a partir de seis fios condutores. O primeiro diz respeito ao saber e trabalho - o 

saber do professor deve ser compreendido em íntima relação com o trabalho na escola e na 

sala de aula: são as relações mediadas pelo trabalho que fornecem princípios para enfrentar e 

solucionar situações cotidianas. O segundo fio condutor é a diversidade do saber, pois entende 

que o saber dos professores é plural, compósito e heterogêneo, por envolver, no próprio 

exercício da ação docente, conhecimentos e um saber-fazer bastante variados e, normalmente, 

de natureza diferentes. O terceiro é a temporalidade do saber - quando reconhece o saber dos 

professores como temporal, uma vez que o saber é adquirido no contexto de uma história de 

vida e de uma carreira profissional. O quarto fio condutor, denominado como a experiência de 

trabalho enquanto fundamento do saber, focaliza os saberes oriundos da prática docente no 

cotidiano escolar e da competência profissionais. É no contexto em que ocorre o ensino que o 

docente desenvolve o habitus, o que para Tardif (2006) são certas disposições adquiridas na e 

pela prática real. Para aprofundar nossas discussões, recorremos à Setton (2002, p. 65), que 

traz o conceito de habitus discutido por Bourdieu, o qual fundamenta, 

[...] é um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, 
apreciações e ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...].  

 O quinto fio condutor, saberes humanos a respeito de seres humanos, expressa a idéia 

de trabalho interativo, em que o trabalhador se relaciona com o seu objeto de serviço 

fundamentalmente por meio da interação humana. O último fio, saberes e formação 
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profissional, é decorrente dos anteriores, ou seja, expressa a necessidade de repensar a 

formação para o magistério, levando em conta os saberes dos professores e as realidades 

específicas de seu trabalho cotidiano. 

Tendo como referência esses fios condutores, Tardif (2006, p. 36) define o saber 

docente “[...] como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de 

saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais”. 

Nos registros deste autor, observa-se uma valorização da pluralidade e a 

heterogeneidade do saber docente, destacando-se a importância dos saberes da experiência. 

Apresentam-se também nos registros do autor, algumas características dos saberes 

profissionais segundo a definição de “epistemologia da prática profissional dos professores”, 

compreendida como o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais 

em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. 

Esses saberes são provenientes de diferentes fontes e que os professores estabelecem 

diferentes relações com eles, tipologicamente Tardif (2006) os classifica em: saberes da 

formação profissional, compreendido como o conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores;  saberes disciplinares, correspondentes aos diversos 

campos do conhecimento sob a forma de disciplina - são saberes sociais definidos e 

selecionados pela instituição universitária e incorporados na prática docente; saberes 

curriculares, que 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 e de formação para a cultura erudita; e, por fim, 

os saberes experienciais, que são aqueles que brotam da experiência e são por ela validados, 

incorporando experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de 

saber-fazer e de saber-ser. 

Trazemos para nossa pesquisa esses saberes docentes já apresentados, num movimento 

histórico, social, cultural, pois os professores constroem suas práticas ao longo do tempo, no 

exercício de seu trabalho, desvelando-as no espaço de formação pessoal e coletiva (escola, 

universidades), ou seja, é no social e pelo trabalho que o professor constrói sua identidade 

profissional, através de práticas significativas que configuram, no ser profissional, imerso 

num grupo social, com ideologias, atitudes que diferenciam os professores de outros, e os 

identificam como tal. 
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O sujeito/trabalhador/professor é hermenêutico, com a dimensão cognitiva de um 
trabalhador cujos conhecimentos estão ancorados nas situações de trabalho. No 
trabalho interativo as situações relacionais são principalmente sociais, marcadas por 
relações de poder, dilemas éticos, estratégias de negociação entre os atores, sedução, 
autoridade, persuasão, etc. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a cognição do 
ator no trabalho também é social: está a serviço da interação e é modelada por ela. 
(TARDIF , 2005, p. 288). 

Desta forma, buscamos compreender de que forma esses saberes aparecem na 

sociedade do conhecimento, local onde os professores, com seus saberes pessoais 

diferenciados e marcados historicamente, reconstroem suas práticas sociais e simultaneamente 

constituem suas identidades profissionais. 

As formas como os professores constroem os múltiplos processos de socialização, os 

quais lhes possibilitam interpretar e compreender sua realidade profissional podem ser 

elementos constitutivos de sua identidade, em que os saberes são tratados e construídos com 

racionalidade a partir de situações significativas do fazer pedagógico. 

Abordaremos, na próxima seção, a identidade docente, discutindo as características do 

profissional professor, por meio de situações sociais e pedagógicas nos espaços de formação. 

2.3.2 A identidade docente 

A identidade docente não pode ser entendida como algo que se adquire no momento 

em que se inicia uma determinada atividade de trabalho, mas como um longo processo de 

experiências vividas, de encontros com os outros e de reflexão sobre a própria prática, 

sobretudo, em uma época em que as mudanças na educação são permanentes.  

Para Wenger (1998), a identidade profissional é composta por diferentes dimensões e 

relações que precisam ser integradas: a experiência pessoal, o sentimento de pertencimento a 

uma comunidade, a trajetória de aprendizagem e os diversos pertencimentos a grupos 

diferenciados.  

Enquanto humano, o professor é um ser em movimento, que constrói valores, estrutura 

crenças, tem atitudes, age em razão de seu estilo de vida pessoal que o distingue de outros e 

de outras identidades. Assim, associadas à identidade estão as motivações, os interesses, as 

expectativas, como elementos multideterminantes dos modos de ser profissional. Todas essas 

condições apontam para a necessidade de se compreender com mais profundidade os 

contextos sociais, afetivos e culturais que permeiam o exercício do magistério, pois as crenças 



  41 

 

e valores pessoais do professor relacionam-se diretamente com seu modo de ser e estar com 

os alunos e na forma de atuar pedagogicamente. 

Para Wenger (1998, p. 145), “[...] construir uma identidade consiste na negociação dos 

significados da nossa experiência de membro em várias comunidades sociais [...]”. O conceito 

de identidade serve como pivô entre o social e o individual”. Assim, a identidade dos 

professores não pode ser reduzida somente às suas experiências de trabalho, nem às relações 

com seus colegas. Ela se constrói a partir das suas diversas experiências em diferentes 

contextos e com diversos atores, por meio do significado que uns e outros atribuem a essas 

experiências, considerando a forma como os professores interiorizam e compartilham esses 

significados ao longo de sua vida profissional. 

Um outro fator importante e que contribui para a formação da identidade docente é a 

questão do pertencimento a um grupo social. Marchesi (2008, p. 123) reforça que “o 

sentimento de pertencimento a um grupo contribui para a auto-estima e o equilíbrio pessoal. 

Ao contrário, o sentimento de isolamento e de ausência de referências sociais provoca 

insegurança e falta de confiança”. Destacamos a necessidade de inserção do professor no 

campo social, na coletividade, para que ele possa mostrar e expressar a sua individualidade e 

assim construir saberes para sua prática. Pois, como afirma Wenger (1998, p. 146), “mesmo 

os nossos pensamentos mais privados fazem uso de conceitos, imagens e perspectivas que nós 

compreendemos através de nossa participação em comunidades sociais”. 

Por essa razão, a atividade docente é abordada não apenas como organização da 

prática do professor, mas como também um processo ou desenvolvimento da carreira 

profissional. A experiência do trabalho contribui para a identidade do professor, pois, ao 

trabalhar, o docente cria e vive experiências que dão sentido à sua vida profissional e, 

consequentemente, à sua identidade docente.  

Vale considerar que a heterogeneidade sócio-cultural, a qual o professor está rodeado, 

a demanda de uma população, com níveis diversificados da qualidade de escolarização, o 

impacto de novas formas metodológicas de tratar o conhecimento e o ensino, a ausência de 

priorização político-econômica, são fatores fundantes que interferem nas relações dos 

professores com seus alunos, com colegas de trabalho, com diretores, com coordenadores. 

Pois são fatores externos ao professor que, ao relacionar com suas características pessoais, 

suas convicções, suas expectativas e habilidades em gerais, podem contribuir para uma 

mudança comportamental do professor e, assim, mudar as estruturas identitárias de sua 

profissão. As formas de trabalhar e desenvolver as habilidades pedagógicas, nesse sentido, são 

atravessadas pelos sentimentos dos professores, construídos nesse campo de transformações 
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na área da educação. Diante dessa realidade externa ao subjetivo do professor, a questão do 

equilíbrio emocional pode ser um fator que mereça atenção por desencadear novas atitudes 

por parte dos professores.  

Grande parte do equilíbrio emocional dos professores depende das condições de 
trabalho. [...] As experiências emocionais dos docentes estão estritamente vinculadas 
à sua competência profissional, que se manifesta no preparo para ensinar e na 
habilidade para manter relações positivas com os alunos e colegas de trabalho, para 
enfrentar, sem grande ansiedade as mudanças educacionais. (MARCHESI, 2008, p. 
122). 

A partir do autor, podemos destacar a atividade docente na sala de aula como uma 

primeira condição para garantir o equilíbrio emocional dos professores. Pois o professor, que 

ministra suas aulas, que administra com habilidade os conflitos que ocorrem com seus alunos 

e que incorpora algumas mudanças metodológicas em sua atividade docente geralmente é 

avaliado de maneira positiva por seus alunos e colegas de trabalho. Assim, o reconhecimento 

profissional oferece bases sólidas para a auto-estima do professor, para que ele possa viver um 

conjunto de emoções com alunos e colegas, e para enfrentar com segurança outros 

sentimentos que podem aparecer. 

Diante dessa realidade profissional e emocional, o professor, para ser reconhecido por 

suas competências profissionais, necessita de atualizações permanentes, grupos de estudos, 

atividades diversas de formação tanto inicial quanto continuada. Dessa forma, o discurso 

pedagógico que circula intervem na formação pessoal e profissional do professor. Todos os 

fatores apontados até aqui implicam, de forma direta ou indireta, na construção de uma 

identidade profissional e até na história de vida do professor. Pois, como discutimos em Silva 

(2006), a identidade não é dada, é construída. Ela é respaldada pela memória individual e 

social. As relações sociais são constitutivas do ser profissional dos indivíduos. 

No próximo capítulo, vamos apresentar os caminhos metodológicos, com intuito de 

evidenciar as escolhas teóricas e metodológicas para chegarmos ao campo empírico de nossos 

sujeitos/professores e, à luz das teorias apresentadas aqui, compreender as vozes que 

constituem seus discursos em relação à identidade profissional. 
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3 OS CAMINHOS EM BUSCA DA IDENTIDADE 

Nesse capítulo abordamos os caminhos percorridos que nos possibilitaram a 

textualização de nossa pesquisa, evidenciando ao leitor que nosso texto vem composto de 

múltiplas vozes que se encontram em acordos e desacordos. Assim, nesse campo de 

discursividade refletiremos com os teóricos, os sujeitos, os leitores como interlocutores que 

participam de nossas discussões interpretativas e reflexivas. 

Apresentamos, na seqüência, as bases teóricas da pesquisa, bem como seu campo e 

sujeitos. Mostraremos como se deu a escolha pelos instrumentos da coleta de dos registros, 

bem como a definição de meios para a leitura e compreensão da materialidade lingüística. 

3.1 A PESQUISA 

Situada na área das ciências humanas, especialmente no campo da educação, essa 

pesquisa considera as relações entre os sujeitos numa perspectiva sócio-histórica na qual as 

interações surgem como estudo essencial dos fênomenos humanos. A pesquisa “nas ciências 

humanas a partir da perspectiva sócio-histórica implica compreendê-la como numa relação 

entre sujeitos possibilitada pela linguagem” (FREITAS, 2003, p. 29). 

Assim, essa pesquisa segue os pressupostos da abordagem qualitativa, pois se 

preocupa com os significados que os sujeitos/professores atribuem à sua profissão, situada em 

espaços sociais diferentes, em diversos tempos históricos que refratam várias interpretações e 

desvelam outros sentidos. 

A pesquisa qualitativa requer do pesquisador uma postura investigativa: “os 

investigadores nesta abordagem se interessam mais pelo processo do que pelos resultados e 

tentam compreender o significado que os acontecimentos e interações têm para as pessoas 

vulgares em situações particulares” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 53). 

Diante disso, esta investigação busca compreender as vozes sociais que constituem os 

discursos dos professores em relação a sua identidade docente, configurando, assim, a 

materialidade linguística que será discutida em meio às interlocuções de sujeitos inseridos em 

vários contextos sociais. A mesma tem como ação principal a compreensão, entendida como 

diálogo e interação de enunciados que são construídos e compreendidos se colocados num 
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contexto, ganhando novos sentidos. Recorremos à Faraco (2003, p. 42), que a partir de 

Bakhtin, sustenta-nos quanto a questão da compreensão no processo de interações sociais: 

[...] compreensão é uma atividade dialógica que, diante de um texto, gera outro(s) 
texto(s). Compreender é uma réplica ativa, uma resposta, uma tomada de posição 
diante do texto [...] As ciências humanas constituem uma forma de saber dialógico 
em que o intelecto está diante de textos que não são coisas mudas, mas a expressão 
de um sujeito [...]. 

Assim, a percepção do processo de interações dos sujeitos entrevistados considera a 

construção social destes em sua vida pessoal e profissional. Neste sentido, entendemos que o 

nosso objeto de pesquisa são os professores com seus discursos, entendidos, nesse contexto, 

como enunciados. Pois, como discutimos nas bases teóricas apresentadas no capítulo anterior 

de fundamentação, o viés enunciativo de Bakhtin (2003), considera que os enunciados 

formam um conjunto coerente de signos, seja qual sua forma de expressão (pictórica, gestual, 

etc.). Os enunciados se apresentam como trocas verbais e extra-verbais, que se constituem em 

contextos heterogêneos. Dessa forma, as expressões do sujeito, por meio dos dizeres, relatam 

situações carregadas de sentidos, que permeados por outros sujeitos, constituem enunciados.  

A  textualização de nossa pesquisa é composta então, de enunciados que necessitam ser 

estudados dentro do contexto social, histórico pois emergem de  diferentes vozes sociais.  

Desse modo, as palavras pronunciadas pelos professores se configuram em enunciados 

pois constituem-se de signos ideológicos emergentes de cada realidade em que o professor se 

insere. Assim, o sujeito/professor entra numa cadeia discursiva e atravessado pelos dizeres de 

outras vozes sociais constrói sentidos em relação à sua profissão docente. Por esta razão, 

nossa pesquisa baseia-se no dialogismo, entendendo a linguagem como meio para o sujeito 

constituir-se enquanto pessoa e profissional. 

Vale aprofundar o conceito de sentido, já que este perpassa nossas discussões. 

Amorim (2004, p. 190) conceitua, “sentido é o produto da relação complexa que se tece entre 

o texto, objeto de estudo e de reflexão, e o contexto discursivo que o transmite e no qual se 

realiza o pensamento cognoscente”. Assim, são os sentidos dos professores, suas expressões 

concretas e únicas em relação a sua profissão, compostas por suas formas línguisticas, como 

também por elementos não-verbais da situação, do contexto de sua docência que serão 

interpretados num movimento dinâmico e complexo, em que se considera a consciência do 

sujeito/professor.  Pois para Bakhtin (2004), o sentido se apresenta como a expressão de uma 

situação histórica concreta, que considera o enunciado num contexto em que o sujeito, 

atravessado por discursos de outros, participa em situação real da enunciação. 
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Para desvelar os sentidos construídos pelos professores nos espaços e tempos de sua 

profissão, realizaremos gestos interpretativos dos registros, que se configuram pelos dizeres 

dos professores em relação à identidade docente. Parafraseando Amorim (2004), o objeto de 

pesquisa é o discurso, como uma matéria significante, e que se tem como especificidade 

também um objeto falante. 

3.2 O CAMPO DA PESQUISA E SEUS SUJEITOS 

O campo da pesquisa é a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu – AMVALI, 

uma entidade, com sede situada na cidade de Jaraguá do Sul, constituída por sete municípios: 

Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder, Corupá, Barra Velha e São João do 

Itaperiú, e também por outros municípios que vierem a ser criados por fusão, incorporação, 

adesão ou desmembramento.  

A AMVALI está federada à FECAM - Federação Catarinense dos Municípios e esta, 

por sua vez, à CNM - Confederação Nacional de Municípios. Associações que visam ampliar 

e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social dos municípios, prestando-lhes 

assistência técnica. 

A Associação do Vale do Itapocu – AMVALI tem como Visão: Ser referência 
estadual em integração microrregional, visando o desenvolvimento sustentável. E 
tem como Missão: Fomentar o desenvolvimento sustentável dos municípios 
da microrregião, através do fortalecimento da representatividade e de ações 
integradas de interesse público.2  

Os sete municípios apresentados no quadro de mapas a seguir fazem parte da 

AMVALI, região situada ao norte catarinense, nos quais dos sete, cinco são os municípios 

representados nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
2 Texto extraído da página: www.amvali.org.br/conteúdo 
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Quadro 01: Localização Geográfica da AMVALI e seus municípios 
Fonte: Site da AMVALI: www.amvali.org.br  

Na organização da Associação, existem os colegiados temáticos, grupo de 

profissionais das secretarias municipais que se reúnem para tratar assuntos de seus interesses 

municipalistas de acordo com as áreas afins de atuação. 

O foco da pesquisa e os parceiros desta, no contexto apresentado, é o colegiado da 

Educação, que faz parte da organização da AMVALI, onde são realizadas reuniões mensais 

com o objetivo de: organizar a rede de ensino na esfera microrregional, obtendo o 

conhecimento mais amplo de cada localidade dentro de sua realidade; enfatizar a 

programação de ações voltadas à área de Educação, por meio de parcerias, colaboração e co-

responsabilidade como forma de garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola. 

A princípio nossa intenção era a representação de todos os municípios dessa região, 

mas devido à limitação de tempo, a dificuldade em conseguir os sujeitos, e as demais 

condições de produção da pesquisa, restringimos o campo para o município de Guaramirim e 

outros 4 que participam efetivamente das reuniões do colegiado e também por serem mais 

próximos da sede da AMVALI. Totalizam 5 municípios representados na pesquisa: Corupá, 

Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder. 

Estes municípios da região possuem características comuns em relação ao contexto 

social, econômico, político e educacional, que são discutidos e repensados nos encontros do 

colegiado da educação. Essa realidade justifica a escolha de um sujeito/professor de cada 

MAPA DE SC REGIÃO DA AMVALI 
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município para compor a amostra desta pesquisa, já que a formação desses 

sujeitos/professores aconteceu nas mesmas fontes sociais e educacionais, instituições da 

região. 

Apresentamos, a seguir, um quadro que mostra a realidade educacional dos municípios 

participantes da pesquisa, situando também a grande população dos professores, dos quais 

foram convidados 5 para a representação em nossa pesquisa. 

MUNICÍPIO Nº. HABITANTES Nº. ESCOLAS Nº. PROFESSORES 
DA ED. INFANTIL 

Nº. PROFESSORES 
DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
Corupá 12.758 9 19 46 
Guaramirim 29.932 27 24 112 
Jaraguá do Sul 129.973 42 106 606 
Massaranduba 13.777 9 21 53 
Schroeder 12.776 8 14 33 

Quadro 02: Número de habitantes dos Municípios, Número de escolas e professores dos cinco 
municípios entrevistados da região da AMVALI 
Fonte: Secretarias Municipais da Educação e Site do IBGE 

Depois de situar a população dos sujeitos/professores no campo da pesquisa, é 

necessário apresentar os 5 sujeitos escolhidos deste contexto, representantes dos 5 municípios 

já apresentados. Elencamos alguns critérios para a escolha e definição dos sujeitos para 

fazerem parte da pesquisa. Os critérios foram:  

1) O tempo de serviço no magistério: ser professor atuante em sala de aula, pelo 

menos nos três últimos anos, ou seja, ter experiência mínina de três anos de 

exercício da docência. Buscamos fundamentação em Hubermann (1995) para 

justificar nossa escolha. Ele afirma que, a partir dos três anos de experiência, o 

professor entra numa fase chamada de estabilização, na qual ele se sente 

comprometido com a profissão e se define em suas escolhas. Essa estabilização é 

encarada por Hubermann como competência pedagógica, fase também que o 

professor se sente confiante e seguro em seu trabalho de ensino-aprendizagem. 

2) Ser funcionário ativo da rede municipal daquele município: acreditamos que, por 

ter um vínculo com o sistema educacional e também um processo de formação e 

experiência já consolidado no contexto de exercício da profissão, possa contribuir 

na narrativa desses professores. Por esta razão usamos a escrita sujeito/professor, 

por definirmos professores com experiências em sala de aula. 
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Com os critérios definidos, entramos em contato com as Secretarias Municipais de 

Educação, para que colaborassem conosco no sentido de informar o professor que estivesse 

dentro dos critérios por nós definidos. Informaram-nos o nome e contatos de um professor da 

sua rede de ensino, inclusive o seu local de trabalho. Assim, contatamos os professores e 

marcamos o local e horário para a realização das entrevistas. 

No quadro 3, apresentamos o perfil dos professores/sujeitos, que ilustra nossa amostra. 

Os professores são elencados em ordem alfabética, de acordo com os nomes fictícios, assim 

privamos suas identidades, pois nas entrevistas narrativas relataram histórias significativas e 

pessoais de suas vidas. 

NOME TEMPO DE 
MAGISTÉRIO 

FORMAÇÃO / 
ANO 

SÉRIE EM 
QUE ATUA 

MUNICÍPIO IDADE 

Ana 21 anos Pedagogia/1993 1ª série Jaraguá do Sul 39 anos 
Camila 10 anos Concluindo o curso 

de Pedagogia 
1ª série Massaranduba 30 anos 

Carmen 25 anos Pedagogia/2005 1ª  e  2ª série Guaramirim 39 anos 
Débora 4 anos Pedagogia/2005 1ª série Schroeder 23 anos 
Margarida 23 anos Letras/1996 5ª a  8ª série Corupá 50 anos 

Quadro 03: Perfil dos sujeitos entrevistados 
Fonte: Informações coletadas antes da gravação das entrevistas - registros do diário de campo. 

Cinco professoras foram selecionadas, dentre o perfil delas, destacamos algumas 

questões que nos chamaram a atenção por ser comum entre elas: o gênero feminino, a 

docência na alfabetização, quatro delas são alfabetizadoras e uma que trabalha nas séries 

finais do ensino fundamental com a disciplina de Língua Portuguesa, mas o início da carreira 

dessa professora também foi com classe de alfabetização. 

3.3 OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Nesta pesquisa nossos instrumentos foram os registros no diário de campo e as 

entrevistas semi-estruturadas, testadas no projeto piloto, no segundo semestre de 2007. 

O diário de campo, de acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 150), “é o relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo 

sobre os dados de um estudo qualitativo”.  
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Importante instrumento que serviu para complemento das informações das entrevistas 

gravadas, além de ajudar no entendimento de algumas expressões, caretas, risos, situações 

trazidas pelas professoras/sujeitos da pesquisa no ato da coleta dos dados. 

Dados desse instrumento nos ajudaram a compreender as condições de produção das 

vozes dos sujeitos que, preocupados com aquele momento de entrevista, escolheram o melhor 

local da escola (dizer de uma delas). Porém, isso não foi ao olhar da pesquisadora o melhor 

local, afinal barulhos externos dificultaram a escuta das entrevistas para o momento da 

transcrição. 

A entrevista semi-estruturada foi o outro instrumento escolhido para a coleta dos 

registros. Fundamentamo-nos em Freitas (2003) para essa escolha, pois ela sustenta que a 

entrevista se constitui como uma relação entre sujeitos, na qual se pesquisa com os sujeitos 

suas experiências sociais e culturais, compartilhadas com as outras pessoas de seu ambiente. 

Numa relação dialógica, são construídos enunciados, nos quais entrevistador e entrevistado se 

transportam a uma linguagem interna, expressa ao externo os sentidos dos enunciados ao 

contexto a que se fala. 

As enunciações acontecidas dependem da situação concreta em que se realizam, da 
relação que se estabelece entre os interlocutores, depende de com quem se fala. Na 
entrevista é o sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes, 
refletindo a realidade de seu grupo, gênero, etnia, classe, momento histórico e social 
[...]. (FREITAS, 2003,  p. 29).  

O instrumento para coleta de dados foi testado a partir da realização de teste-piloto no 

segundo semestre de 2007, no qual foram feitas entrevistas individuais, coletivas, narrativas e 

episódicas, para a observação do melhor encaminhamento ao tipo de instrumento para a 

realização da pesquisa, atividade desenvolvida na disciplina de Teoria e Prática de Pesquisa. 

O projeto piloto, que conforme Yin (2005, p. 104) “é um pré-teste, uma ocasião para 

um “ensaio” formal, na qual o plano pretendido para a coleta de dados é utilizado de uma 

forma tão fiel quanto possível como rodada final de testes”. Para esta pesquisa o projeto-

piloto foi de suma importância, pois muitos ajustes metodológicos, como também a escolha 

do campo e dos sujeitos da pesquisa, que foram repensados a partir das análises feitas no 

processo dos testes realizados com o projeto-piloto. 

Assim, o tipo de entrevista escolhido foi a narrativa, por ser uma forma de exposição 

através de fatos e relatos. Bauer e Gaskell (2002, p. 91) fundamentam a questão da escolha da 

entrevista: 
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[...] Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a 
experiência em uma seqüência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam 
com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social, contar 
histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares, 
acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal [...]. 

Utilizamo-nos das narrativas da vida pessoal e profissional das professoras, organizada 

por nós para que pudéssemos recorrer às informações de tempo e espaço de formação das 

professoras, com intuito de nos ajudar a compreender os sentidos dos dizeres a partir de seu 

contexto de vida e de profissão. 

As entrevistas narrativas foram realizadas no início do primeiro semestre de 2008, no 

local de trabalho das entrevistadas sujeitos/ professores que decidiram por este espaço para o 

encontro marcado pela pesquisadora no primeiro contato realizado por telefone. Para as 

entrevistas, organizamos um guia de perguntas, direcionando a entrevista ao comando chave: 

Como você se constituiu profissional?  

As falas das professoras foram gravadas em áudio com aparelho de MP3 e duraram em 

média 20 minutos. Todas elas foram transcritas para a realização das análises, permitindo-nos 

constituir a materialidade lingüística desta pesquisa. 

Marcuschi (1986, p. 09) nos direciona quanto ao processo de transcrições: 

Não existe a melhor transcrição. Todas são mais ou menos boas. O essencial é que 
o analista saiba quais os seus objetivos e não deixe de assinalar o que lhe convém. 
De um modo geral, a transcrição deve ser limpa e legível, sem sobrecarga de 
símbolos complicados. 

Nas transcrições, as identidades das professoras foram preservadas, pois foram 

utilizados nomes fictícios nas sistematizações da escrita. Como afirma Bogdan e Biklen 

(1994, p.77), “as identidades dos sujeitos devem ser protegidas, para que a informação que o 

investigador recolhe não possa causar-lhes qualquer tipo de transtorno ou prejuízo”. 

A materialidade lingüística compilada em média de cinco páginas de cada entrevista, 

foi organizada por regularidades, escolhidas pelas pistas lingüísticas dos dizeres para então, 

realizar a leitura dos registros.  
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3.4 A LEITURA DOS REGISTROS 

Os registros coletados constituíram o corpus de nossa pesquisa, formado a partir das 

transcrições das entrevistas realizadas com 5 sujeitos/professores já delimitados 

anteriormente. 

O foco de nossa análise é o enunciado, entendido no dialogismo de Bakhtin como “um 

tecido de muitas vozes”, ou de muitos discursos que se entrecruzam, se completam. O 

enunciado aqui é produto de uma enunciação, considera o contexto histórico, social, cultural, 

necessitando estar sempre em relação com o contexto para ser compreendido.  

Entendemos que os enunciados são conscientes, pois as palavras expressas nos dizeres 

vêm carregadas de signos ideológicos, ou seja, uma visão de mundo e de sociedade do 

enunciador e, como na enunciação, os atos requerem uma resposta, o interlocutor também 

exprime, em seus dizeres, os signos ideológicos de sua cultura e vivência e, desta forma, 

entrecruzam-se as múltiplas vozes, constituindo a heteroglossia, como a concepção 

axiologicamente estratificada da linguagem. 

Para compreender os enunciados e identificar a diversidade de vozes que atravessam 

os discursos dos sujeitos de nossa pesquisa, buscamos a idéia da compreensão fundamentada 

em Bakhtin, que considera o pesquisador ativo no processo de interpretação e significação das 

relações dialógicas dos enunciados. Entendendo-se que o pesquisador não é neutro em relação 

aos dizeres, pois esse atribui uma ação de sentido na leitura dos enunciados. 

A compreensão dos enunciados integrais e das relações dialógicas entre eles é de 
índole inevitavelmente dialógica (inclusive a compreensão do pesquisador de 
ciências humanas); o entendedor ( inclusive o pesquisador) se torna participante do 
diálogo ainda que seja em nível especial ( em função da tendência de interpretação e 
da pesquisa).  (BAKHTIN, 2003, p. 332). 

A leitura dos registros tem o objetivo de desvelar sentidos e compreender os dizeres 

dos sujeitos,  por meio das palavras e ações, expressas no corpus da pesquisa. E como elucida 

Bauer e Gaskell (2002, p. 85): “O que é realmente falado constitui os dados, mas a análise 

deve ir além da aceitação deste valor aparente [...] Ela depende de intuições criativas do 

pesquisador”. 

Em nossa pesquisa, os registros foram analisados por gestos interpretativos e 

separados por regularidades. Numa primeira leitura dos registros, usamos a estratégia de 

pintar as pistas lingüísticas de cores diferentes para evidenciar as principais palavras e frases 
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pertinentes ao nosso objeto de pesquisa. Evidenciamos a questão da identidade e da profissão 

do professor, numa leitura em busca de sentidos emergentes da discursividade. 

Organizamos os dados de nossa pesquisa de acordo com o que Bogdan e Biklen (1994, 

p. 221) fundamentam: 

O desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários passos: percorre os 
seus dados na procura de regularidades e padrões bem como de tópicos presentes 
nos dados, em seguida, escreve palavras e frases que representam estes mesmos 
tópicos e padrões. Estas palavras ou frases são categorias de codificação. As 
categorias constituem um meio de classificar os dados descritivos que recolheu, de 
forma a que o material contido num determinado tópico possa ser fisicamente 
apartado dos outros dados (grifos do autor). 

Numa segunda leitura dos registros, já organizados pelas regularidades, houve a 

necessidade de aprofundamento na análise, pois sabemos que os códigos expressos nos 

apontavam para vários sentidos. Então, necessitamos de bases teóricas baseadas na linguagem 

e nas interações, pois, a partir da leitura dos registros articulados à fundamentos teóricos é  

que conseguimos verticalizar nossa análise, com intuito de depreender e compreender as 

singularidades e regularidades sinalizadas nos enunciados. Enquanto pesquisadores entramos 

nessa comunidade discursiva, que retrata a vida profissional dos professores, para buscar 

pistas lingüísticas em relação à identidade docente. 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 
responsiva (embora o grau deste ativismo seja bastante diverso); toda compreensão é 
prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriedade: o ouvinte se 
torna falante. A compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas um 
momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e plena, que se 
atualiza na subseqüente resposta em voz real alta. (BAKHTIN, 2003, p. 271). 

Compreender as vozes sociais que perpassam os discursos dos professores, a respeito 

de sua identidade docente é o objetivo de nossa pesquisa. Desta forma, é pela enunciação que 

compreendemos os discursos, considerando o contexto, em que estão os interlocutores, 

evidenciando a questão temporal dos enunciados. Para Bakhtin (2004), a voz se refere à 

consciência falante presente nos enunciados e sua característica fundamental é que vem 

sempre carregada de um juízo de valor e de uma visão de mundo.  

Na seqüência apresentaremos os registros e suas análises, sistematizados por 

singularidades e regularidades, advindas de tempos e espaços da formação dos sujeitos, que 

enunciam sentidos construídos pela discursividade.  
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4 A DISCURSIVIDADE DOS PROFESSORES 

A discursividade dos professores composta por aspectos axiológicos da vida pessoal e 

profissional de cada um, forma as bases de discussão desse capítulo. Retomamos o conceito 

de sentido discutido nessa pesquisa, por ser a partir dos sentidos atribuídos pelos professores à 

profissão docente, que vamos refletir e compreender as bases da constituição da identidade 

docente dos sujeitos/professores. Para Bakhtin (2004) o sentido é significado contextual e se 

define no ato da materialização das relações lógicas em relações dialógicas. O sujeito por 

estar inserido no mundo da cultura, revive, percebe e reproduz experiências de outros, penetra 

em seus significados, e a partir disso ao considerar sua subjetividade atribuí sentidos aos 

significados postos no contexto em que se relaciona. 

Ao considerar o sujeito falante e expressivo como objeto de estudo em nossa pesquisa, 

os registros se formam a partir dos discursos dos professores, que enunciam experiências 

vividas enquanto pessoas e profissionais. Dessa forma, direcionamos nosso olhar a momentos 

da vida dessas pessoas, estabelecendo interlocuções contínuas, a fim de interpretarmos e 

construirmos outros sentidos além dos que são enunciados nos dizeres dos professores. Pois 

como afirma Faraco (2003, p. 40) a partir de Bakhtin: “o fazer científico nas ciências humanas 

se materializa por gestos interpretativos, por contínua atribuição de sentidos”.  

Objetivamos realizar gestos analíticos de interpretações e compreensões das 

singularidades e regularidades depreendidas dos dizeres dos sujeitos, a fim de construirmos 

sentidos que expressem o contexto de formação dos professores, o qual consequentemente 

contribuem para a construção da identidade profissional. Para atingir nosso objetivo e 

construir reflexões sobre a temática em questão que é formação de professores, vamos 

interpretar os registros e fazer inferências, a partir de uma atitude de compreensão sobre os 

dizeres. Recorremos à Faraco (2003, p. 43), que a partir de Bakhtin salienta: “A compreensão 

aponta para o possível, porque é uma operação sobre o significado que, sendo em grande parte 

efeito da interação, do encontro de cosmovisões e orientações axiológicas, envolve sempre 

uma dimensão de pluralidade”.  

Assim, a análise em nossa pesquisa será desenvolvida de forma discursiva, em que os 

signos ideológicos evocados pelos sujeitos serão interpretados no contexto das enunciações. 

Nosso olhar sobre os registros terá o que Bakhtin (2003, p. 396) chama de “uma visão do 

fenômeno internamente compreendido”. As diversas relações e construções do 

sujeito/professor no contexto da formação pessoal e profissional que vamos considerar. 
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4.1 AS SINGULARIDADES: ANÁLISE DA TRAJETÓRIA PESSOAL E PROFISSIONAL 

DE CADA PROFESSOR 

Nessa parte da pesquisa, apresentamos as análises organizadas primeiramente por 

meio de narrativas da vida pessoal e profissional dos sujeitos/professores, as quais apresentam 

e situam cada profissional. As narrativas que aparecem no início de cada seção de análise 

foram construídas e organizadas por nós, a partir dos registros de diário de campo e das 

respostas à entrevista. Constituem-se de elementos temporais, de espaços de formação das 

professoras, os quais elas evidenciam em seus dizeres. Recorremos às narrativas para buscar 

as singularidades de cada professora, como questões específicas que contribuem para a 

constituição da identidade profissional de cada uma. As narrativas complementam os dizeres 

das professoras e sinalizam palavras, datas, ações, expressões que situam os elementos 

constitutivos da identidade profissional delas. 

Os sentidos depreendidos dos enunciados dos 5 sujeitos: Margarida, Debora, Carmen, 

Ana e Camila serão analisados por nós, a partir do contexto exposto nas narrativas, bem como 

das contribuições de nossos interlocutores, autores, instituições, colegas, leitor, entre outros. 

Singular é o que é único, característica particular, que diferencia o sujeito, dessa 

forma, a partir desse momento, convidamos o leitor a adentrar nos momentos experienciados 

pelos professores e que trazem, em suas memórias, os sentidos construídos em cada vivência 

sua. 
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4.1.1 Margarida: enuncia sentidos religiosos e saberes 

 
 
Sou Margarida, tenho 50 anos de idade. Encontrei-me com a pesquisadora Patrícia na 

biblioteca da escola onde atuo neste ano (2008), espaço onde conversamos sobre minha 

vida profissional. Eu estava nervosa, com rosto avermelhado, mas estava feliz por falar de 

minha carreira. Resido no município de Corupá e tenho 23 anos de atividades no 

magistério. Trabalho que comecei no ano de 1976, quando eu tinha 18 anos de idade. 

Minha primeira experiência foi com o jardim de infância da comunidade Evangélica. 

Depois tive outras experiências como: professora substituta nas séries finais do ensino 

fundamental e professora de uma escola multisseriada no interior da cidade. Durante 

essas primeiras experiências eu tinha apenas a formação do magistério. Na seqüência 

desse período inicial de minha carreira fiquei um tempo fora da educação, fui trabalhar 

com minha mãe numa malharia. Depois de alguns anos voltei ao magistério e no ano de 

1996 concluí meu curso de graduação na área de Letras, na cidade de Presidente 

Prudente-SP, na UNOESTE. Eu estava naquela época lecionando para o ensino médio, 

disciplina de língua portuguesa. Durante minha vida profissional tive várias experiências 

significativas, como: trabalho com alfabetização de adultos, professora num centro de 

educação infantil, novamente voltei à escola multisseriada de início de carreira no interior 

do município. No ano de 2004, terminei meu curso de pós-graduação (lato-sensu) na ACE 

em Joinville, e naquele ano eu lecionava a disciplina de língua portuguesa nas séries finais 

do ensino fundamental, onde atuo até hoje. Logo vou me aposentar, mas quero continuar 

trabalhando, pois valorizo muito o ser humano, os alunos e quero continuar ajudando eles 

em sua formação. Sinto-me realizada profissionalmente e tenho a profissão como uma 

missão. 

Buscamos compreender, a partir da narrativa apresentada, os discursos da professora 

Margarida em relação a sua trajetória profissional.  Assim, recortamos uma passagem dos 

dizeres da dela, em resposta à pergunta realizada no momento da entrevista narrativa: Como 

você se constituiu profissional? Como foi sua carreira de professora? A professora disse: 
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“A minha primeira experiência foi com 18 anos de idade, aí eu fui professora de 

jardim de infância, trabalhei no jardim de infância da comunidade evangélica durante 

um ano e pouco”.  

Ao fazer uso de palavras como: “foi, fui, trabalhei”, Margarida, em seu discurso, 

produz sentidos atravessados pela sua experiência de início de carreira e que ficou na sua 

memória. Ela usa elementos do passado, lembranças de um tempo de ingresso no magistério 

para atribuir um significado à sua própria trajetória de vida pessoal e profissional. 

Analisamos esta volta ao passado, pelo uso da memória, como uma identificação com 

o magistério, pois, ao lembrar do ingresso na docência, sinaliza uma importância significativa 

à primeira experiência, como parte do seu constituir-se profissional. Moita (1995) conceitua 

que a profissão é um espaço de vida que é atravessado por processos de formação, todos os 

momentos da vida são influenciados pelas energias formadoras que se desenvolvem no 

interior do espaço profissional. 

A primeira experiência apresentada no dizer de Margarida aparece como um primeiro 

espaço de sua formação profissional, a qual juntamente com sua forma de vida e as situações 

do contexto escolar, mobiliza maneiras de atuar e assim desenvolve-se enquanto sujeito de 

uma profissão. Para Tardif (2006, p. 102), o tempo é um fator importante na edificação dos 

saberes que servem de base ao trabalho docente.  

Refletimos, a partir da narrativa da vida de Margarida, sobre o tempo histórico de seu 

ingresso no magistério. Hoje ela está com 50 anos de idade e iniciou sua carreira aos 18 anos. 

Sua primeira experiência aconteceu no ano de 1976 e, de acordo com as tendências 

pedagógicas, discutidas na história educacional, nessa época acentua-se um tipo de educação 

tecnicista. Para Saviani (2007) nessa tendência competia à escola elaborar o processo de 

aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os 

indivíduos integrassem-se na máquina do sistema social global. A escola atuava no 

aperfeiçoamento da ordem social vigente; na qual o professor administrava as condições de 

transmissão da matéria, de acordo com um sistema instrucional efetivo. De acordo com essa 

contextualização histórica, podemos depreender a possibilidade de Margarida, em sua prática 

docente, trazer elementos teóricos e práticos dessa tendência educacional. 

Ao enunciar sobre seu início de carreira, Margarida utiliza a palavra trabalhei, e 

depreendemos deste dizer as ações e funções de professora realizadas por ela na turma do 

jardim de infância, no qual o trabalho aparece com sentido do fazer pedagógico, o fazer da 

prática de professora. A palavra trabalho, no dicionário de língua portuguesa de Ferreira 
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(2000), significa aplicação das forças e faculdade humanas para alcançar um determinado fim. 

Porém, a palavra trabalho, proferida por Margarida no contexto de sua enunciação, produz um 

sentido a partir da palavra posta no dicionário, compreende o trabalhar como o praticar, dar 

aulas, desenvolver as ações pedagógicas de acordo com a instituição e as necessidades da 

turma. A palavra trabalho no movimento da discursividade passa a ser de Margarida, pois 

expressa uma relação valorativa com a realidade (BAKHTIN, 2003), ou seja, ganha sentido 

por estar no contexto da sua profissão, e por essa razão a palavra se torna um enunciado, pois 

vem carregada de valores, sentimentos, expressões do sujeito que enuncia, considerando o 

contexto da enunciação. 

A repetição, no dizer de Margarida, do espaço de trabalho de seu início de carreira, o 

“ jardim de infância”, sinaliza sentidos relativos à sua prática; ressoados a partir das vozes 

sociais percebidas no discurso da professora e que marcam seu dizer, afinal outras vozes 

atravessam o seu falar, como os alunos do jardim de infância, os supervisores e os diretores da 

comunidade evangélica, os produtores científicos dos conhecimentos da tendência pedagógica 

da época. O entrecruzamento de vozes sociais, que constituem o discurso do sujeito, é 

chamado no termo bakhtiniano de heteroglossia, ou seja, o discurso da professora trouxe 

outras vozes que, a partir das situações contextuais dos enunciados, se entrecruzaram 

constituindo assim um novo discurso. Segundo Bakhtin (2004), esse conceito consiste na 

existência de um outro discurso no interior de um discurso, de vozes que permeiam a voz que 

enuncia. 

As vozes sociais, advindas do tempo e espaço da fase inicial da profissão de 

Margarida, podem contribuir para o desenvolvimento de sua prática pedagógica, pois são os 

sujeitos pertencentes ao contexto do “jardim de infância” que produzem formas e meios de 

trabalhar e que conduzem e fundamentam a primeira experiência de Margarida. 

O contexto da primeira experiência, sinalizado no dizer de Margarida, contribui para a 

formação dos saberes da experiência, pois possibilita a sua integração ao campo do trabalho. 

Os saberes experienciais fornecem aos professores certezas relativas ao seu trabalho, o que 

permite uma integração com seus pares e as diferentes redes de conhecimentos emergentes 

desse espaço, que é composto por outros professores, os alunos, as normas e sistematizações 

da prática e a instituição enquanto meio organizado. 

Tardif (2006, p. 21) fundamenta: 

Os saberes oriundos da experiência de trabalho cotidiana parecem constituir o 
alicerce da prática e da competência profissional, pois essa experiência é, para o 
professor, a condição para aquisição e produção de seus próprios saberes 
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profissionais. Ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os 
no trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho. 

Margarida, na sua experiência, adquiriu saberes a partir do trabalhar, do fazer - 

pedagógico; Tardif (2006, p. 48) caracteriza este saber como “um conjunto de saberes 

atualizado, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente”. São saberes 

práticos e não da prática, chamados de saberes experienciais, pois se integram à experiência 

dos professores, e na qual eles formam representações a partir das quais interpretam, 

compreendem e orientam sua profissão. 

Trazemos uma outra passagem do dizer de Margarida, em resposta à pergunta inicial 

da entrevista: como você se constituiu professora? Ela diz: “[...]  tinha alunos de quinta, sexta, 

sétima e oitava série com escritas precárias, escreviam duas ou três linhas, fiquei 

desesperada. Fazia a sondagem, trabalhava textos com eles”. Margarida se remete aos 

alunos, quando usa eles e traz para sua prática a interação com  um determinado grupo social, 

desenvolvendo as suas ações a partir de elementos do contexto da profissão. Entendemos a 

integração ao meio de desenvolvimento de sua prática como fundante para a aquisição de 

saberes experienciais, pois permite ao professor fundamentar sua docência com arranjos 

adquiridos nas suas ações, e lhe permite enfrentar as dificuldades do exercício da profissão. 

Parafraseando Tardif (2006, p. 49) pode se dizer que disposições são as formas do saber-ser e 

saber-fazer do professor, chamadas de habitus, que se configuram como fundamentais para o 

desenvolvimento de estilos, macetes da profissão. O habitus, de acordo com Tardif (2006), é o 

conjunto formas que o professor constrói, a partir do desenvolvimento cotidiano de suas aulas 

e podem ser consideradas as maneiras de ensinar, as quais o professor usa para improvisar 

atividades do seu fazer e assim contornar as situações concretas da profissão.  

Margarida sinaliza o habitus de sua profissão quando enuncia as práticas do dar aula: 

fazia, trabalhava. Considerando que seu início de carreira foi aos 18 anos, sem ainda ter 

formação para o exercício da profissão, é possível entendermos, deste dizer, que o 

experienciar propiciou a Margarida formas, macetes, jeitos de dar aula, que foram validados 

no desenvolver da prática docente. O saber da experiência se torna significativo para 

Margarida, pois ela atribui um sentido à profissão, que contribui para sua identidade 

profissional. E para compreender isso, é importante que consideremos os saberes advindos de 

diferentes grupos sociais, e que articulados aos saberes da educação, formam a base, 

caracterizam as fontes dos saberes utilizados e referenciados pelos professores. Tardif (2006, 

P. 31) afirma que os saberes são sociais por serem constituídos a partir de grupos sociais 
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diferenciados, e também são construídos nas relações de interações. “[...] o professor é 

alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir este saber a outros”. 

Estes saberes, advindos de fontes sociais, que são saberes provenientes da história de 

vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos outros 

lugares de formação; são saberes que a professora Margarida produziu, no processo de 

socialização através da inserção nos grupos socializados (família, grupos, amigos, escolas). 

Margarida apresenta as fontes sociais quando ela se remete ao ofício da escola, da sala de 

aula, da experiência com os pares. Podemos considerar também as fontes sociais como a 

família, o ambiente de vida, a educação no sentido de formação humana, pois a professora 

com 18 anos de idade, em seu início de carreira, traz consigo atitudes de sua formação 

pessoal, e que constituem os seus saberes pessoais e pré-profissionais, decorrentes, em grande 

parte, de preconcepções de ensino e da aprendizagem herdada da história escolar (TARDIF, 

2006). 

Além do sentido do saber da experiência e a presença de vozes sociais na constituição 

de sua profissão, Margarida atribui outros sentidos à sua profissão. Como enuncia: 

“Estou com 50 anos de idade, já poderia ter me aposentado há uns quatro anos atrás, 

mas fiquei um tempo fora, desisti e fui trabalhar com minha mãe numa malharia e aí 

eu vi que não era aquilo, minha missão era outra e retornei ao magistério, logo vou 

me aposentar, mas vou ficar atuando”. 

A professora sinaliza uma idéia de identificação com o magistério, pois sai da carreira, 

volta e diz ser sua “missão”, num sentido, que lhe foi conferido uma obrigação, um dever 

advindo de um outro tempo, uma outra cultura, presente em sua memória. Voltar à carreira do 

Magistério foi relembrar momentos vivenciados por ela num tempo e espaço importante para 

sua vida pessoal e profissional.  

Ao enunciar: fiquei um tempo fora, vi que não era aquilo, depreendemos, deste dizer, 

que Margarida realizou atividades diferentes da função de professora em outro local, fora do 

contexto da educação: a malharia como um espaço que lhe permitiu fazer comparações com o 

já experienciado, neste caso, a escola. Para Hall (2006), 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. O sair e voltar para profissão 

possibilitou a Margarida reconhecer, na atividade docente, algumas características suas de 

proximidade com o grupo de alunos e professores que fizeram parte de suas experiências 

antes do trabalho na malharia; diferenciando-a do trabalho fora do espaço da escola. 
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Para Hall (2003, p. 106) a identificação é “condicional”, ou seja, ela acontece a partir 

das condições sociais e simbólicas do contexto. Ele vê a identificação como um processo em 

andamento. “A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 

como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é preenchida a partir de nosso exterior”. 

Entendemos, a partir de Hall (2003), que Margarida se identificou com a função de 

professora ao trazer, para sua subjetividade, os elementos sociais e simbólicos que eram os 

recursos pedagógicos, as conversas entre os professores. Esses elementos formaram o 

contexto, no qual ela reconheceu-se, diferenciou-se com a malharia e, então, identificou-se 

com a experiência realizada no início de carreira, constituindo-se profissional a partir da 

exterioridade de si e sustentada na existência do outro e suas experiências. 

Quando Margarida enuncia: minha missão era outra, reportamos às relações e 

natureza dessa sua identificação com a profissão, pois, ao referir-se à função de professora 

como missão, atribui um sentido de valor religioso ao seu trabalho docente, como algo divino 

que lhe foi conferido. Arroyo (2004, p. 33) descreve que o “ofício de mestre faz parte de um 

imaginário onde se cruzam traços sociais afetivos, religiosos, culturais, ainda que 

secularizados”. O professor carrega em si uma imagem produzida pelo outro, sendo uma 

herança social, vocacional, historicamente colada ao seu ofício.  

Percebemos que esta valoração à atividade de professora, é sinalizada por Margarida 

depois de reconhecer-se diferente de outros no espaço da malharia e reconhecer-se com 

conhecimentos específicos do grupo de professores, no qual ela estava inserida antes. Silva 

(2006, p. 75-76) cita: “[...] a diferença é produto derivado da identidade. A identidade é 

referência, é o ponto original relativamente ao qual se define a diferença. Isto reflete a 

tendência a tomar aquilo que somos como sendo a norma pela qual descrevemos ou avaliamos 

aquilo que não somos”. O termo “missão”, designado pela professora ao se referir à profissão, 

vem carregado de sentidos provenientes de atitudes, valores, ideologias de outros (colega de 

trabalho, escola...) que num espaço e tempo foram significativos para essa professora, 

legitimando, assim, a sua profissão e fazendo-a se sentir pertencente ao grupo e dar 

continuidade as suas ações.  

O sentido de missão, depreendido por nós do dizer de Margarida, emerge de um 

espaço e tempo de interações, no atravessamento de muitas vozes ao discurso da professora. 

Trazemos Bakhtin (2004, p. 129), para fundamentar nossa análise, para o qual “tema (sentido 

da enunciação), é um sistema de signos dinâmico e complexo, adaptados ao momento real da 

enunciação. É uma reação da consciência em relação ao contexto”. Ou seja, nas relações 
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concretas com seus pares e ao considerar os espaços da escola, comunidade, o contexto no 

qual Margarida desenvolvia seu trabalho, um novo sentido foi atribuído à sua profissão. 

Quando enuncia: logo vou me aposentar, mas vou ficar atuando, Margarida dá idéia 

de continuidade ao processo de formação pessoal e profissional, num sentido de permanecer 

com sua missão. Trazemos para essa análise o tempo de magistério de Margarida, 23 anos, 

que, de acordo Hubermann (1995, p.43), é a fase de diversificação, dos 15 aos 25 anos de 

magistério, na qual os professores usam experiências pessoais e coletivas, diversificando o 

material, o modo de desenvolver sua prática. Nesta fase, conforme Hubermann, os professores 

são mais motivados mais dinâmicos, mais empenhados nas equipes pedagógicas e nas 

comissões de mudanças no espaço da escola. É um sujeito que está no “meio da carreira” e 

faz um balanço de sua vida profissional. Seus objetivos, seus ideais dos primeiros tempos se 

apresentam na perspectiva de continuar na carreira ou ficam na insegurança de outro percurso 

profissional.  

Ao enunciar, mas vou ficar atuando, Margarida se remete a uma certeza de sua função 

de professora, pois sinaliza uma significação aos espaços, tempos e pessoas que se integraram 

à sua formação profissional. As experiências de início de carreira, com as diversas fontes e 

saberes, possibilitaram novas relações sociais e, conseqüentemente, novos saberes que deram 

sentido à profissão contribuindo, então, para sua identidade profissional, fazendo-a continuar 

na profissão. 

Compreendemos a partir da análise dos dizeres da professora Margarida, que o 

sujeito/professor se constitui muito mais pelas vozes dos outros, ou seja, desde o início de 

carreira profissional, muitos outros aparecem em seus discursos, interlocutores de seus 

enunciados e que são fundantes no processo de desenvolver-se na profissão. Bakhtin (2004) 

argumenta que o sujeito se constitui na interação com o outro, assim, entendemos que 

Margarida, a partir da convivência em seu espaço do cotidiano familiar, escolar, profissional, 

constrói sua identidade pessoal, social e profissional, trazendo para seu discurso traços, 

marcas de um contexto social sistematizado. 

Na seqüência a narrativa da professora Debora, profissional que constrói sentidos à 

profissão, por meio de várias fontes sociais. 
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4.1.2  Professora Debora: as vozes e os saberes 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A partir da narrativa, acima apresentada, buscamos compreender os discursos que 

circulam na vida profissional de Debora. Por esta razão, recortamos uma passagem de seus 

dizeres, em resposta à pergunta realizada no momento da entrevista narrativa: Como você se 

constituiu profissional? Como foi sua carreira de professora?  Debora enuncia: 

“ (...) Meu primeiro trabalho foi numa escola particular, com primeira série e aulas de 

informática. Lá nasceu este interesse pela educação, esta paixão. (...) busco sempre 

auxílio com meus colegas professores e em livros. E estou fazendo agora curso de 

alfabetização; a gente aprende muito na graduação e na pós, mas temos que estar 

Sou Debora, professora numa escola municipal de Schroeder e tenho 23 anos de idade. No 

início da manhã de uma quarta-feira encontrei-me com a pesquisadora Patrícia na sala dos 

professores da escola onde trabalho esse ano (2008), espaço onde se encontravam mais 

colegas meus, já que aguardavam para iniciar as atividades docentes. Eu estava ansiosa, 

pois já havíamos marcado outro dia para a conversa e não tinha dado certo. E nesse dia a 

agitação da escola de início das atividades do dia me fez procurar o melhor lugar para 

podermos conversar sobre minha profissão. Moro no município de Jaraguá do Sul, mas 

trabalho como professora efetiva na rede municipal de Schroeder. Tenho 4 anos de trabalho 

no magistério e iniciei minhas atividades numa escola particular, atuando com a primeira 

série e aulas de informática, naquela época eu tinha dezesseis anos de idade. Trabalhei 

nessa escola particular por um ano, depois saí e fui trabalhar em uma empresa. Durante o 

período de trabalho na empresa, fiz o curso de graduação na área de Pedagogia, na 

UNERJ – (Centro Universitário de Jaraguá do Sul). Concluí o curso no ano de 2003, 

quando também reingressei ao trabalho na educação. No ano de 2007, concluí o curso de 

pós-graduação (lato-sensu) na área de Educação Especial, pela EDUCACENTER. Naquela 

época eu lecionava para uma turma de alfabetização. Hoje, ainda trabalho com turma de 

alfabetização, tenho paixão por esta fase da criança. Pretendo continuar como 

alfabetizadora e, por esta razão, estou fazendo um curso na área de alfabetização e 

letramento. Estou sempre em busca de novas aprendizagens e conhecimentos, pois acredito 

que o professor se constitui profissional sempre. 
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buscando sempre (...) Os professores que tive na graduação foram maravilhosos, 

assim despertaram esta vontade em mim de estar buscando sempre (...)”. 

Do enunciado de Debora, gostaríamos de destacar e aprofundar duas passagens. A 

escolha se dá por encontrarmos, nessas passagens, a presença de outras vozes no discurso 

dessa professora: 

“... busco sempre auxílio com meus colegas professores”. 

“... os professores que tive na graduação foram maravilhosos, assim, despertaram 

esta vontade em mim de estar buscando sempre”. 

Bakhtin chama de heteroglossia, um conceito que consiste na existência de um outro 

discurso no interior de um discurso, de vozes sociais que permeiam a voz que enuncia. Estas 

vozes permeiam os dizeres do sujeito, podendo ser vozes de acordo ou desacordo, e que se 

entrecruzam nos enunciados, formando novas vozes sociais. A heteroglossia emerge do 

enunciado de Debora, pois ela enuncia interagindo com outras vozes: dos professores e seus 

contextos sociais. Existe um diálogo, entendido a partir de Bakhtin (2003, p. 275), “como a 

forma de comunicação discursiva”. Emerge das réplicas em uma conversa, sendo uma 

maneira visível de mostrar outras vozes no discurso. 

O conceito de heteroglossia se materializa quando Debora usa em seu dizer “os 

colegas professores”. A voz dos professores está presente em seu discurso. Para Goodson 

(1995), a voz do professor é o ingrediente principal no mundo do desenvolvimento dos 

professores; é a voz de alguém que fala de sua vida pessoal e profissional, num contexto 

específico: a escola. 

Os “colegas professores”, a quem Debora se refere em seu dizer, estão inseridos num 

determinado espaço social, onde circulam sujeitos históricos e conhecimentos diversos. 

Diante disso, é possível que os discursos dos professores colegas de Debora, estejam 

atravessados por outras vozes sociais, que são as vozes da instituição escolar, como: os 

gestores, outros pares, alunos, documentos oficiais que organizam e normatizam a escola. 

Ao enunciar “os professores que tive na graduação”, Debora traz outras vozes para 

seu discurso, as vozes da universidade, que aparecem de forma implícita em seu dizer, por 

meio dos professores da graduação. As diferentes vozes sociais depreendidas do dizer de 

Debora e que atravessam os diversos discursos que acontecem nos espaços da escola e da 

universidade constituem um novo discurso anunciado por essa professora. Só ela responde à 

nossa pergunta inicial, como um monólogo, não existindo registrada a resposta de um outro. 
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Porém esse outro que aparece de forma implícita em seus dizeres, faz parte desse diálogo, 

pois, em nossa pesquisa, a atitude discursiva monológica é intrinsecamente dialógica 

(FARACO, 2003), traz no monólogo a presença de outros discursos. 

Ao se referir aos professores, Debora pode trazer em seu discurso diferentes vozes que 

retratam realidades heterogêneas, com signos ideológicos diferentes. Assim, ela enuncia como 

uma resposta ativa às vozes que interiorizou: da escola, da universidade, dos professores. 

Depreendemos, neste momento, que todos os enunciados que o sujeito produz, são elos que 

pertencem a uma cadeia de comunicação discursiva, e relacionam-se com outros enunciados, 

e assim outros discursos circulam. 

Quando Debora usa as palavras: auxílio e despertaram, sinaliza que interiorizou as 

vozes desses outros, pois deixa explícito que esses professores contribuíram e ainda 

contribuem para sua vida profissional. São pessoas que, no contexto da escola, desenvolvem 

atitudes de parceria e de orientação com à Debora. Em seu discurso, existe a presença de 

outro bem definido, como pessoas importantes para sua vida profissional. 

Para Bakhtin (2003, p. 301):  

O papel dos outros, para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande, 
como já sabemos. Já dissemos que esses outros, para os quais o meu pensamento 
pela primeira vez se torna real (e deste modo também para mim mesmo), não 
ouvintes passivos, mas participantes ativos da comunicação discursiva. 

A partir do discurso do outro, o sujeito toma consciência da sua enunciação, pois num 

movimento de discursividade das ideologias de cada um, o sentido se produz. A palavra é um 

signo ideológico por excelência, a qual o sujeito usa, atribuindo tom valorativo e expressões, 

carregando-a de sentidos, formando o enunciado. Diante disso, é possível que os discursos 

produzidos entre Debora e seus colegas de profissão e de estudos, constituíram sentidos para a 

sua vida profissional. Para Bakhtin (2004), o sentido é o tema, sendo uma reação da 

consciência em relação ao contexto. O desenvolvimento de Debora enquanto professora, se 

deu também por estar inserida num contexto de relações sociais e culturais, que, de certa 

forma, contribuíram com sua formação profissional.  

Ao usar a expressão: foram maravilhosos, Debora faz uma adjetivação a seus 

professores da graduação. Caracteriza-os como maravilhosos. A palavra maravilhoso, de 

acordo com o dicionário de língua portuguesa Aurélio (FERREIRA, 2000, p. 446), significa 

extraordinário, pessoa admirável, surpreendente.  Para Bakhtin, em Cereja (2005, p.202), “a 

significação da palavra é própria dos signos lingüísticos [...] estágio estável dos signos, fruto 
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de uma convenção”. A palavra dicionarizada é a significação, está posta, parada. Porém, 

analisamos a palavra “maravilhoso”, no enunciado produzido por Debora, no qual a palavra  

sai do estado do dicionário e entra num contexto de enunciações, está em movimento, com 

expressões, tom valorativo que lhe dão outros sentidos. Depreendemos do seu discurso o 

sentido desta palavra, ela designa os professores da graduação como “maravilhosos”, ativos 

no processo de sua formação. Foram agentes que despertaram uma atitude pesquisadora em 

Debora. Isso é materializado quando, em seu dizer emprega: “despertaram esta vontade em 

mim de estar buscando sempre”. 

Podemos entender, por meio do uso da palavra “despertaram” expressada por Debora, 

que seus professores de graduação, com suas vozes entrelaçadas às vozes da universidade, 

formaram um espaço de luta entre vozes sociais (uma espécie de guerra dos discursos). Vozes 

onde atuam forças centrípetas (que impõem uma centralização) e forças centrífugas (que 

corroem as tendências centralizadoras) (FARACO, 2003). Depreendemos, nesse momento, 

que as vozes sociais, presentes no enunciado de Debora, foram e são vozes centrífugas, 

assimiladas de forma permeável à impregnação por outras vozes, à hibridização, abrem-se a 

mudanças. É possível que Débora ao buscar, descobrir tenha adquirido novos conhecimentos 

que lhe permitissem mudar a prática. 

Queremos, agora, em meio às vozes sociais que permeiam o discurso de Debora, trazer 

uma outra passagem de seu dizer em resposta à nossa entrevista: “estou fazendo agora curso 

de alfabetização; a gente aprende muito na graduação e na pós, mas temos que estar 

buscando sempre”.  Ela continua a sinalizar a presença de outro. Materializa isso quando usa 

as palavras: a gente e temos. Ela expressa partindo de um coletivo, fala em nome do grupo de 

professores. 

Ao enunciar temos que estar buscando sempre, Debora inclui seus colegas professores 

em seu discurso, no uso do temos e este dizer traz também o discurso dos espaços de 

formação, das universidades que, nos seus currículos, privilegiam a pesquisa, a busca pelo 

conhecimento na formação de seus alunos. O “buscando sempre”, enunciado por Débora, 

pode sinalizar para formação de um professor pesquisador, que busca novos conhecimentos e 

que reflete sobre sua prática. Teixeira (1998) sustenta que uma das funções da universidade 

está na função de entidade que cultiva o saber e o transmite, considerando entre seus objetivos 

a pesquisa propiciando desta forma a descoberta e o aumento do conhecimento humano. 

Constituindo-se em um centro de elaboração do próprio saber, de ciência e saber 

fundamentalmente básico. Depreendemos, desta passagem de análise, que Debora traz, em 

seu discurso, dizeres atravessados pelos outros, como também traz saberes, ideais dos espaços 
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de sua formação: graduação e pós-graduação, como sinaliza em seu enunciado. A atitude 

investigativa é marcada, em seu dizer, pelo uso do verbo “buscar” e ao considerarmos a 

presença de Debora na universidade, trazemos o que Teixeira (1998) expõe sobre a função da 

universidade, enquanto instituição de desenvolvimento do saber humano que pressupõe 

pesquisa. Assim, é possível considerar que a academia, com seus conteúdos e disciplinas, 

contribuiu para a atitude de investigar de Débora. 

Ao trazer em seu discurso as palavras: “graduação e pós”, Debora sinaliza que foram 

tempos e espaços que contribuíram para sua formação profissional, pois enuncia que se 

“aprende muito” nesses cursos, trazendo, para sua discursividade, os saberes adquiridos no 

tempo da formação profissional e nos espaços da universidade. Parafraseando Tardif (2006,  

p. 58) os saberes são temporais, construídos e dominados progressivamente durante um 

período de aprendizagem variável, de acordo com cada ocupação. Do dizer de Debora sobre 

os tempos de formação, depreendemos que os saberes disciplinares contribuíram para sua 

postura investigativa, pois as disciplinas no curso de graduação, ao qual Debora se refere, 

possibilitam conhecimentos específicos para a formação do professor. Para Gauthier (1998), o 

saber disciplinar se refere aos saberes produzidos pelos pesquisadores e cientistas nas diversas 

disciplinas científicas. Ao relacionarmos os saberes disciplinares ao dizer de Debora, 

podemos considerar que seu discurso vem carregado de signos ideológicos científicos que 

refratam uma realidade acadêmica. 

Para situar a importância da universidade na formação de Debora, recorremos à 

conceituação de Tardif (2006, p. 38) sobre os saberes disciplinares, que circulam nos espaços 

de formação do sujeito: 

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. São transmitidos nos cursos e departamentos universitários independente 
das faculdades de educação e dos cursos de formação de professores.  

A partir do buscando usado por Debora em seu discurso, podemos entender que ela 

traz, para sua prática docente e para sua vida profissional, saberes adquiridos num espaço de 

muitos conhecimentos. Aqui destacamos alguns: saberes curriculares, disciplinares, 

experienciais e da formação profissional, esses que foram discutidos na seção 2.3 de nosso 

referencial teórico. Fundamentamos nossa discussão sobre a questão dos saberes com 

Gauthier (1998, p. 28) em sua citação: “é pertinente conceber o ensino como a mobilização de 



  67 

 

vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para 

responder a exigências específicas de sua situação concreta de ensino”. 

É possível considerar que Debora ao se deparar com situações cotidianas da sala de 

aula e ao sentir necessidade de novas idéias pedagógicas, foi buscar saberes nas fontes sociais 

nas quais se formou enquanto pessoa e enquanto profissional, usando os saberes pertinentes às 

vivências reais do espaço docente. 

Comumente a Gauthier (1998), Tardif (2006, p. 16) salienta:  

Os saberes de um professor são uma realidade social materializada através de uma 
formação, de programas, de práticas coletivas, de disciplinas escolares, de uma 
pedagogia institucionalizada, etc. e são também, ao mesmo tempo, os saberes dele 
[...] é relevante situar o saber do professor na interface entre o individual e o social. 

Relacionamos os saberes de Debora aos saberes de Margarida (sujeito/professor da 

análise anterior). Ambos os saberes são construídos a partir de grupos sociais diferenciados, 

inseridos em fontes sociais. No caso de Debora seus saberes são provenientes das instituições 

de ensino superior, por meio dos estágios, cursos, disciplinas, são espaços de interação e por 

esta razão caracterizam os saberes como sociais. E na situação de Margarida são saberes 

provenientes da prática docente, no diálogo com seus colegas e na interação com os alunos no 

exercício de sua função, também característicos como sociais, pois se constroem nas relações 

sociais. 

Ao discutirmos os saberes como sociais, provenientes de espaços e tempos de 

interações, trazemos para nossa discussão o conceito de identidade, pois entendemos que, para 

identificar-se enquanto profissional, o professor precisa mobilizar vários saberes para 

desenvolver seu ofício (GAUTHIER, 1998). Ao trazer do dizer de Debora “estou fazendo 

agora o curso de alfabetização”, depreendemos outro sentido, o de continuidade da formação 

profissional. Ela busca curso de área específica para adquirir saberes que poderão contribuir 

para sua ação pedagógica. Tardif (2006, p. 36-37), ao se referir aos saberes de formação 

profissional, define-os como: “um conjunto de saberes transmitido pelas instituições e 

sistemas de formação de professores [...] São saberes destinados à formação científica ou 

erudita dos professores”.  

O “curso de alfabetização”, expresso por Debora, aponta para um espaço onde se 

produzem saberes e onde há pessoas interagindo. Ela enuncia de um contexto determinante 

para sua formação e discursividade. “A situação social mais imediata e o meio social mais 

amplo determinam, completamente, a estrutura da enunciação” (BAKHTIN, 2004, p. 113). 
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Debora enuncia considerando o espaço de formação no qual está inserida neste momento de 

sua vida profissional, depois de formada e pós-graduada, necessita continuar investindo na 

sua profissão. 

Podemos, por meio dos enunciados de Debora, que assinala para diferentes saberes, 

considerar que o tempo e o lugar, referenciados na sua vida profissional, indexaram 

experiências na sua memória. A temporalidade estrutura, portanto, a memorização de 

experiências educativas marcante para a construção do “Eu” profissional, que caracteriza pela 

formação do professor desde os primeiros momentos de sua vida, principalmente devido à sua 

exposição à diversidade cultural quando ocupa uma posição ora autônoma ora submissa a 

esses efeitos futuramente implicadores na composição de seu perfil profissional. A formação 

dos professores é um processo que envolve toda a trajetória de vida deles, desde os momentos 

da infância até a vida adulta considerando as contribuições não-profissionais e profissionais 

dos seus processos formativos (TARDIF, 2006). Os saberes profissionais se desenvolvem 

associados tanto às fontes e lugares, quanto aos momentos e fases de construção. 

Depreendemos, dos dizeres de Debora, que diferentes vozes sociais inseridas em 

contextos educacionais, culturais diversificados constituem seu discurso. E como a realidade 

exterior ao seu eu profissional é heterogênea, muitas formas e maneiras de situar na profissão 

são construídas por ela. No discurso de Debora, aparecem vestígios de uma identidade 

profissional que ainda está em desenvolvimento, pois evidencia a necessidade pela busca de 

mais conhecimentos, a colaboração de seus pares e a formação continuada. 

Para nos fundamentar quanto à idéia de identidade como construção e processo, 

trazemos Nóvoa (1995a, p. 16) com seu conceito: 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A 
identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras 
de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo 
identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se 
sente e se diz professor. A construção das identidades passa sempre por um processo 
complexo graças ao qual cada um se apropria do sentido da sua história pessoal e 
profissional. 

Ao relacionarmos nossas discussões com o conceito de Nóvoa, entendemos que 

Debora aponta para uma possível construção de modos, jeitos de ser professora. Traz, em seu 

enunciado, vozes sociais que poderão lhe dar diferentes suportes técnicos, curriculares, 

teóricos e pedagógicos, formando saberes que são e serão utilizados no exercício da profissão, 

conforme as situações da prática docente; por isso são saberes plurais e compósitos, pois o 
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professor usa um leque de saberes para estruturar e orientar a sua atividade profissional 

(TARDIF, 2006).  

Refletimos, a partir dessa análise, que as vozes e os saberes que permeiam o discurso 

de Debora são fundantes para o seu tempo de experiência no magistério: quatro anos. 

Podemos atrelar seus dizeres à fase que ela vive na atividade profissional, um período de 

estabilização, designado pelo comprometimento definitivo, a tomada de responsabilidades na 

prática docente. Uma fase de escolhas subjetivas e de atos administrativos; caracterizando-se 

por uma liberdade de atitudes pedagógicas e profissionais (HUBERMANN, 1995). 

A estabilidade na profissão pode permitir a Debora interações com espaços sociais 

diversificados. E, ao buscar conhecimentos nos dizeres e saberes de parceiros profissionais, e 

ao considerar sua trajetória de vida pessoal e profissional, compromete-se e identifica-se com 

a profissão. 

Discutimos, nessa subseção de análise, a contribuição de inúmeras vozes para a 

formação do sujeito enquanto profissional, bem como as formas como ocorre a apreensão 

dessas nos espaços e tempo de formação.  

Continuando com nossas histórias de vida e formação dos professores dessa pesquisa, 

apresentaremos na próxima narrativa como os outros e o processo identitário do professor se 

constrói por meio das relações sociais. 
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4.1.3 Identidade e o outro: constitutivos da profissão de Carmen 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situamos a trajetória de vida profissional de Carmen, a partir da narrativa apresentada, 

para compreendermos os discursos que perpassam o contexto de sua profissão. Recortamos 

uma passagem de seu dizer, em resposta à pergunta da entrevista narrativa: Como você se 

constituiu profissional? Carmen disse: 

“(...) Quando saí do SESI, a Irene veio me buscar para trabalhar com a primeira 

série, e assim me senti tão valorizada, assim profissionalmente, por eles acreditarem 

na minha capacidade (...). Na função de secretária eu sempre queria ajudar, e acho 

Sou professora da rede municipal de Guaramirim, atuo numa escola multisseriada no 

interior desse município. Me chamo Carmen e tenho 39 anos de idade. A minha sala de 

aula foi o espaço em que conversei com a pesquisadora Patrícia sobre os momentos de 

minha vida profissional. Eu estava feliz por falar um pouco sobre mim e minhas 

experiências profissionais, pois gosto de compartilhar as coisas boas. Resido no município 

de Guaramirim e tenho 25 anos de trabalho no magistério. Iniciei minhas atividades como 

professora numa escola multisseriada com primeira e segunda série, substituindo uma 

professora no ano de 1983. Na época, eu fiz o curso de Mestre Único pela FERJ, hoje 

UNERJ (Centro Universitário de Jaraguá do Sul). Outras experiências fizeram parte da 

minha vida profissional como: professora de jardim de infância, professora do SESI 

(Serviço Social da Indústria). Depois daqueles anos de experiência com a educação 

infantil, voltei a lecionar para primeira série numa outra escola. Exerci também a função 

de secretária numa escola e depois assumi a direção na mesma escola municipal em que fui 

secretária. Concluí minha graduação no ano de 2005, curso de Pedagogia, na UNERJ em 

Jaraguá do Sul e nesse mesmo ano concluí o curso de pós-graduação (lato-sensu) pela 

AUPEX de Joinville. Voltei no ano de 2006 a trabalhar como professora numa escola do 

interior com classe multisseriada, turmas de primeiro e segundo anos, onde atuo até hoje. 

Tenho paixão pelo trabalho com a alfabetização e adoro ser companheira de minhas 

colegas de profissão, sempre ajudo quando posso as professoras que iniciam a carreira. 

Vejo a importância das inúmeras experiências que vivenciei e que me fizeram descobrir que 

sou feliz em sala de aula e me sinto realizada na profissão. 
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que de uma maneira ou de outra eu ajudei, eu me vi na professora o que eu passei, 

onde não tinha ninguém para ajudar, aí eu ajudava um monte (...)”.  

Ao enunciar: “me senti tão valorizada, assim profissionalmente, por eles acreditarem 

na minha capacidade (...)”, Carmen sinaliza um valor à profissão, esse que no contexto do 

enunciado parece ser atribuído por outro à sua função de professora. Buscamos no dicionário 

de língua portuguesa Aurélio (FERREIRA, 2000, p. 701), o significado da palavra valorizar 

que significa reconhecer as qualidades, os méritos de (pessoas, ações, coisas.). A partir do 

significado dessa palavra dicionarizada, atribuímos um sentido ao “valorizada” enunciado por 

Carmen, uma pessoa que possui habilidades, competências para o exercício da profissão. Ela 

aponta um sentimento de valoração à sua docência, e a partir do significado do dicionário, 

atribuímos um sentido pelo contexto da enunciação, que essa valorização a que Carmen se 

refere é uma forma de reconhecimento dos outros ao seu profissional. Para Arroyo (2004a, p. 

32), o que somos como docentes e educadores depende do reconhecimento social dos tempos 

da vida humana que formamos. Essa temporalidade vai se definindo social e culturalmente, 

devido aos valores que damos a esses tempos de formação profissional.  

Ao relacionarmos o dizer de Carmen à sua narrativa da trajetória profissional, 

apresentada no início dessa subseção, podemos perceber que o reconhecimento social e 

profissional de sua função se deu por algumas razões e ações dos tempos anteriores de 

exercício na profissão. Antes de ser chamada para trabalhar com a primeira série, Carmen 

desenvolvia atividades docentes no SESI (Serviço Social da Indústria), e é possível que esse 

tempo de trabalho lhe tenha possibilitado a construção de novos saberes, que lhe subsidiaram 

no desenvolvimento de atividades específicas de sua profissão. Para Imbernón (2005), 

profissional é alguém que domina uma série de capacidades e habilidades especializadas que a 

fazem ser competente em um determinado trabalho, e que, além disso, inserem o profissional 

a um grupo organizado. Compreendemos que as relações com o trabalho e com seus colegas 

no espaço do SESI instrumentalizaram Carmen, permitindo-lhe identificar-se e valorizar-se na 

profissão por meio do reconhecimento de outros às suas competências pedagógicas. 

Ao usar a palavra “profissionalmente”, Carmen se caracteriza como uma profissional 

dotada de conhecimentos e saberes para atuar como professor, constrói um sentido sobre sua 

profissão, que ao relacionarmos ao campo de produção do enunciado, exprime um certo poder 

na profissão, outorgado a Carmen pela realização de práticas formalizadas. Depreendemos, 

nesse momento, que ela se identifica como alguém que tem formação e saberes para poder 

trabalhar com a turma para a qual foi designada (primeira série) e que sua experiência 
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anterior, no SESI, contribuiu para isso. Fundamentamo-nos em Ramalho et al (2003, p. 50) 

para discutir a profissionalização, pois os sentidos depreendidos dos dizeres de Carmen 

sinalizam também para esse processo:  

a profissionalização é entendida como o desenvolvimento sistemático da profissão, 
fundamentada na prática e na mobilização/atualização de conhecimentos 
especializados e de aperfeiçoamento das competências para a atividade profissional. 
É um processo não apenas de racionalização de conhecimentos, e sim de 
crescimento na perspectiva do desenvolvimento profissional. 

Pelo que depreendemos dos dizeres de Carmen, em relação aos sentidos da profissão, 

é possível que ela nos espaços e tempos de formação tenha entrado num processo de 

profissionalização, ou seja, ingressado pelas vivências e sistematizações das ações práticas 

num contexto especializado da profissão. 

Contando com a possibilidade de Carmen ter construído diferentes saberes no tempo e 

lugar do SESI, podemos considerar que o trabalho edificou sua formação, pois foi no e para o 

trabalho que as atividades pedagógicas foram desenvolvidas, as relações sociais com os pares 

da profissão foram constituídas e, dessa forma, novas identidades profissionais foram 

construídas. Para Dubar (1997), uma identidade profissional se constrói e se modifica na 

realização do trabalho; esse que não é exclusivamente transformar um objeto ou situação 

numa outra coisa é também transformar a si mesmo no e pelo trabalho. Por entendermos que o 

trabalho é um campo de interações afetivas, cognitivas, simbólicas e sociais, no qual o sujeito 

constrói sua cultura humana, suas narrativas, seus discursos, relacionamos o trabalho docente 

como base para a construção da identidade profissional de Carmen. A identidade é 

compreendida não como uma coisa só, mas um conjunto de experiências vividas por meio das 

relações sociais (SILVA, 2006). Assim, quando anunciamos identidade profissional, podemos 

deixar indícios de outras identidades como: de gênero (feminina), de formação (pedagoga), de 

profissão (professora).  

Carmen além de trazer para suas ações pedagógicas elementos da cultura profissional, 

traz também conhecimentos relacionados às suas diferentes identidades, usa saberes que 

aprendeu como mãe, mulher, pedagoga, ou seja, recorre às suas identidades que estão sempre 

em construção, pelo fato de estarem inseridas numa complexa realidade de transformações. E 

por essa razão, sustentamos nossas discussões em Tardif (2006, p. 118), quanto ao espaço da 

sala como constitutivo de uma das identidades: 
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Ao entrar na sala de aula o professor penetra em um ambiente de trabalho 
constituído de interações humanas. As interações com os alunos não representam, 
portanto um aspecto secundário ou periférico do trabalho dos professores, elas 
constituem o núcleo e, por essa razão, determinam, a própria natureza dos 
procedimentos e portanto, da pedagogia.  

É possível que Carmen ao enunciar “profissionalmente” também faça referência a sua 

formação inicial, pois, como percebemos na narrativa de sua trajetória profissional, é 

graduada em Pedagogia. Por essa razão, podemos entender a Pedagogia como um significado 

social e profissional para sua identidade docente, afinal esse curso sustenta seu dizer, como 

alguém que domina conteúdos e práticas especializadas da profissão de professora, lhe 

possibilitando construir uma outra identidade: a de pedagoga. Para Tardif (2006), a Pedagogia 

é vista sob a ótica do trabalho docente como uma tecnologia instrumental, no viés do imaterial 

e intangível, pois diz respeito ao conhecimento da matéria e a transformação dessa na 

atividade docente. 

Quando Carmen enuncia: “(...) Quando saí do SESI, a Irene veio me buscar para 

trabalhar com a primeira série, e assim me senti tão valorizada”, aponta para um sentido de 

estar situada no seu espaço da profissão, fala da sala de aula, da escola, do lugar de professora 

e de pedagoga. Depreendemos daqui que existe uma identidade bem marcada, a identidade 

profissional: professora, a qual, pelo contexto da narrativa da trajetória profissional de 

Carmen, foi construída num processo histórico, considerando o contexto das suas ações 

pedagógicas e sociais. Trazemos Pimenta (2000, p. 19) para fundamentar nossa discussão 

quanto à identidade profissional, entendida nesse momento, a partir das vivências sociais e 

culturais:  

A identidade profissional se constrói, a partir da significação social da profissão, da 
revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das tradições. Mas 
também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem 
significativas. Práticas que resistem à inovações porque são prenhes de saberes 
válidos às necessidades da realidade. Constrói-se também, pelo significado que cada 
professor confere à sua atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, 
de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de seus saberes, do 
sentido que tem em sua vida o ser professor. 

É possível que Carmen faça referência às suas práticas docentes construídas e 

validadas nos espaços sociais de tradições pedagógicas, experiências que deram certo pelo 

reconhecimento da comunidade escolar e desta forma marcaram sua identificação com a 

carreira do magistério. 
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No uso da palavra buscar, Carmen sinaliza uma saída do seu espaço da profissão, um 

deslocar-se daquela comunidade discursiva, daquela identidade (BAUMANN, 2005), pois, ao 

mesmo tempo em que ela se situa no contexto educacional, a sua identidade se fluidifica, ou 

seja, os saberes profissionais de Carmen, seus conhecimentos pedagógicos fluem, se 

expandem de acordo com o novo grupo, nova escola em que ela vai trabalhar. Para Bauman 

(2005), a identidade no mundo pós-moderno não pode ser tratada como algo único, fixo; pelo 

contrário, algo sempre em construção, em movimento, de forma fluida. Parafraseando 

Bauman, esse aspecto de fluidez é atribuído àquilo que é pertinente ao universo dos líquidos. 

Somos remetidos à água, em seu estado líquido, a qual não se prende a um espaço, como 

quando esparramada em alguma superfície. Ela se espalha assumindo contornos variados, os 

quais, por sua vez, podem sofrer alterações. Já quando contida em algum suporte, vasilhame, 

permanecendo por muito tempo, pode sofrer alterações de cor, consistência, etc. 

A partir dessa fluidez da identidade de Carmen, continuamos nossa discussão sobre 

sua identidade profissional que se desloca, pois, para Laclau, na leitura de Woodward (2006), 

o deslocamento indica que há muitos e diferentes lugares a partir dos quais novas identidades 

podem emergir e a partir dos quais novos sujeitos podem se expressar. Percebemos, ao fazer 

relação da idéia de deslocamento com a identidade de Carmen, que os diferentes campos 

sociais, com seus sujeitos históricos organizados, e como lugares de relações ideológicas 

contribuem para a edificação de novos saberes, novas interações, configurando, então, novas 

formas de ser, estar e atuar no mundo e na profissão. Pois as novas identidades são 

posicionadas em diferentes momentos da vida em diferentes lugares, de acordo com os 

diferentes papéis sociais que se exerce (HALL, 2006).  

Neste ponto, aproximamos a idéia de Hall (2006) com a de Bakhtin (2004), pois 

ambos entendem que o contexto social, representado pelo outro com suas ideologias, 

contribui para a formação do sujeito. Este é atravessado pelos discursos do outro, através de 

seus enunciados, advindos de um contexto social real e particular que exprime a ideologia de 

grupos sociais diferenciados, contribuindo, assim, para a construção das identidades sociais. 

Quando em seu dizer “(...) Quando saí do SESI, a Irene veio me buscar para trabalhar 

com a primeira série, e assim me senti tão valorizada, assim profissionalmente, por eles 

acreditarem na minha capacidade”, Carmen se remete aos outros, usa eles. Porém, no 

contexto do recorte da enunciação, percebemos que uma pessoa apenas lhe chamou para 

trabalhar, e Carmen na seqüência do dizer usa o eles. Isso sinaliza para um discurso 

atravessado por outras vozes, no qual Carmen considera não só a pessoa que a chamou, mas 

sim outros que faziam parte daquele contexto. Podemos compreender isso por uma 
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perspectiva dialógica, na qual existe uma manifestação aos saberes adquiridos e construídos 

no espaço do trabalho, como no espaço da formação, assim, sob o viés bakhtiniano, 

compreendermos que Carmen em seu discurso, é permeada pelos outros, aqui entendidos 

como os diferentes grupos sociais dos quais ela fez parte no desenvolvimento de sua função. 

Para Bakhtin (2004, p.125), os outros fazem parte do auditório social e obrigam o discurso 

interior a realizar-se em uma expressão exterior definida, que se insere diretamente no 

contexto. Levando em conta o outro e os signos sociais que circulavam no espaço da 

profissão, os quais eram ideológicos, Carmen, então, construiu sentidos em conjunto com 

outros. 

Recortamos uma passagem do dizer de Carmen: “Na função de secretária eu sempre 

queria ajudar, e acho que de uma maneira ou de outra eu ajudei, eu me vi na professora o 

que eu passei (...)”. Escolhemos esse recorte por trazer explícita a relação e atitude de 

Carmen com o “outro”, pois percebemos que muitos “outros” se apresentaram nos diversos 

espaços da profissão dela, como também contribuíram para a construção de suas identidades. 

Por essa razão, achamos necessário analisar nos dizeres de Carmen, como o “outro” é 

entendido e como as relações acontecem. 

Depreendemos, deste dizer, que Carmen fala de outro espaço, que não é a sala de aula, 

mas sim a secretaria da escola, onde exerce uma outra função na área da educação. Podemos 

dizer que ela construiu uma outra identidade profissional: a de secretária. E mesmo 

deslocando-se na área profissional, ela volta ao espaço da sala de aula pelo outro, no caso 

aqui, a professora, ela se coloca no lugar de outra pessoa, para continuar exercendo as funções 

pedagógicas e assim ajudar a professora. O outro é concebido por Lévinas (2004) como 

significação, sentido por si só, onde tu és tu absolutamente e compreensão alguma pode 

abarcá-lo. O outro é o que não pode ser contido, que conduz para além de todo contexto e do 

ser. Compreender o ser, enquanto ser, é existir, é relacionar-se ao particular, único a existir, 

pelo conhecimento que é sempre conhecimento do universal. Segundo este autor, 

“compreender uma pessoa é já falar-lhe. Pôr a existência de outrem, deixando-a ser, é já ter 

aceitado essa existência, tê-la tomado em consideração” (LÉVINAS, 2004, p. 27). Carmen se 

relaciona com o outro por meio do contexto profissional, considerando os saberes de ambos e 

compreendendo a existência de práticas pedagógicas diferentes e  a função real de cada uma.   

Ao enunciar “eu me vi na professora o que eu passei”, Carmen indica se colocar no 

lugar da professora e desvelamos a possibilidade de ela observar na professora algumas 

atitudes, ações pedagógicas que foram positivas ou negativas, e contribuíram para sua 

formação profissional. Carmen se junta ao outro para levar o que já sabe, seus conhecimentos 
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e práticas, e também para apreender e construir novos saberes com a professora. Bakhtin, 

afirma que o “eu só pode realizar-se no discurso apoiando-se em nós”, e que o outro do 

sujeito é, então, fundamentalmente um nós, ou seja, a pessoa na qual podem desaparecer 

todos os outros, e inclusive o eu.  Assim, podemos considerar que Carmen se refere ao nós, 

pois em sua atitude de  relevar o outro, pensa em si, no que vivenciou como professora e 

também pensa na professora, em cooperar com ela, e nesse sentido, existe uma construção 

conjunta de saberes. 

Compreendemos, a partir dessa discussão, que Carmen volta às suas origens 

profissionais, as suas concepções pedagógicas ao se posicionar no papel de um outro. Esse ir 

para o espaço da sala de aula e voltar ao espaço da secretaria podem contribuir com Carmen 

no reavivar práticas significativas e no reformular outras práticas que não deram certo. Nesse 

momento, desvelamos um sentido ao papel do outro, que aparece como um interlocutor aos 

discursos de Carmen, como também alguém que interage e contribui com as suas formas de 

ensinar e seus saberes. Segundo a perspectiva bakhtiniana, o movimento discursivo entre 

sujeitos que se mobilizam e se formam na e pela linguagem, é chamado de alteridade. Em 

Lévinas a alteridade se dirige para a defesa da subjetividade baseada na idéia de infinito, 

entendido como a abertura ao reconhecimento do outro. Para ambos é pela linguagem, na 

interação com o outro  que nos expressamos em nossas interações sociais, construímos nossas 

significações, nossos discursos. De acordo com Bakhtin (2004), o sujeito se constitui como tal 

à medida que interage com os outros, suas produções discursivas resultam desse mesmo 

processo no qual o sujeito internaliza a linguagem e constitui-se como ser social. Isto implica 

que não há um sujeito pronto, que entra em interação, mas um sujeito se completando e se 

construindo nas suas falas e nas falas dos outros. 

Ao considerar o sujeito no viés bakhtiniano, como alguém inserido num lugar de 

constantes mudanças, permeado de vozes, socialmente situadas e ideologicamente marcadas, 

é possível compreender que Carmen se constituiu profissional à medida em que interagiu com 

os outros, suas produções discursivas, as quais ela internalizou  por meio da linguagem e, 

assim, construiu suas identidades como um ser social, entrelaçada a um processo alteritário, 

no qual o outro é considerado como agente ativo nessa discursividade. E como as 

transformações sociais do mundo pós-moderno incitam transformações nos sujeitos, podemos 

salientar que Carmen, na sua vida pessoal e profissional, construiu várias identidades a partir 

de suas identidades pessoais e sociais que, junto às identidades profissionais, se fluidificaram 

a partir das realidades e formaram novas identidades. Para Hall (2003, p. 21) o sujeito está 

sempre em construção de sua identidade, pois como afirma, “uma vez que a identidade muda 
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de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é 

automática, mas pode ser ganhada ou perdida”. 

Compreendemos nessa análise, que o sujeito, inserido em seu ambiente de trabalho, 

nas interações com seus pares, a partir das condições da profissão, constrói sentidos que 

atravessam sua identidade profissional por meio da discursividade. Considerando as diversas 

realidades discursivas com as quais Carmen interagiu, entendemos que suas identidades se 

deslocaram e podem estar sempre em processo de construção, o que nos faz refletir que o 

sujeito vive sempre em busca de tornar-se um profissional, reconstruindo as identidades. 

Percebemos com os dizeres da professora Carmen como o outro pode influenciar nas 

identidades construídas pelos sujeitos em suas inúmeras inserções nos contextos sociais. 

Tanto que, a partir das diferentes experiências que teve, a professora diz ao final de sua 

narrativa que se “sente feliz e realizada” na profissão. Podemos compreender esse dizer, 

considerando o tempo de trabalho no magistério de Carmen, que são 25 anos. Para 

Hubermann (1995), este tempo de magistério se caracteriza como a fase da diversificação, na 

qual muitos professores fazem um balanço de sua carreira profissional e buscam inovações, 

mudanças para uma melhor adaptação ao trabalho. No sentido de se encontrar na profissão e 

ter o entusiasmo no exercício da docência. 

Seguimos com nossas análises, compartilhando com a professora Ana sua narrativa, 

que traz tempos da vida pessoal e profissional como fundantes para sua formação. 
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4.1.4 A infância e a prática: tempos que marcam a identidade docente de Ana 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situando a trajetória da vida profissional de Ana, buscaremos a partir da narrativa 

apresentada, compreender como a sua identidade docente se constituiu e de que forma os seus 

dizeres são atravessados por esse contexto histórico e social da profissão. Nesse sentido, 

recortamos uma passagem do que Ana enunciou, a partir da pergunta realizada no momento 

da entrevista: Como você se constituiu profissional?  Seus dizeres foram: 

 

Chamo-me Ana e tenho 39 anos de idade. Encontrei-me com a pesquisadora Patrícia na 

escola onde atuo esse ano (2008), conversamos no espaço da secretaria da escola, no 

horário mais ao final da tarde. Este dia eu estava sem alunos, pois era dia disponibilizado 

para o preenchimento das avaliações descritivas de meus alunos, atividade esta prevista no 

calendário escolar. Eu estava tranqüila e disposta a falar sobre os momentos de minha vida 

de professora. Resido no município de Jaraguá do Sul e tenho 21 anos de magistério. A 

partir dos últimos dez anos, sou funcionária efetiva na rede municipal desse mesmo 

município. Iniciei minhas atividades educativas na época que cursava o ensino médio, o 

curso do magistério, num colégio particular e como bolsista ajudava as professoras da pré-

escola. Após ter me formado no magistério, trabalhei naquela mesma escola como 

professora da educação infantil por cinco anos, e depois fui convidada à trabalhar como 

alfabetizadora numa outra escola particular do município, ficando mais cinco anos 

naquela escola. Durante o período nas escolas particulares, fiz muitos cursos de formação, 

visitas à outras instituições em São Paulo e Florianópolis. No ano de 1993, fiz a graduação 

na área de Pedagogia e no ano de 1995 concluí o curso de pós-graduação (lato-sensu) 

também na área da Educação. Depois ingressei na rede municipal como funcionária 

efetiva, trabalhando sempre em sala de aula com séries diferenciadas. Durante esses dez 

últimos anos de trabalho na rede municipal, também fiz um curso de gestão escolar, 

participei de formações como o PROFA (Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores) e outras da área. Hoje trabalho com turmas de alfabetização e gosto de 

desenvolver a função de alfabetizadora, vejo a importância de minhas experiências na 

educação, na formação inicial, bem como da formação continuada. Para mim, ser 

professor é ser profissional, vem do desejo, do querer estar na profissão.  
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“(...) minha vida profissional, começou acho que na infância e na adolescência, pela 

minha vontade de sempre ser professora (...). Na graduação, eu já tinha a prática, eu 

sabia o que era dar aula eu substituía os professores, mesmo como bolsista (...). Eu fiz 

o curso do PROFA que são mais trezentas horas de alfabetização, o projeto de 

alfabetização da prefeitura é baseado no PROFA (...)”.  

Quando Ana enuncia: na infância e na adolescência, se remete a um tempo de sua 

vida pessoal, no qual tinha desejos, imagens de sua vida futura e profissional.  Ela se refere a 

um momento do seu passado, isso sinaliza um recordar, um reviver de histórias de sua 

infância. Para Arroyo (2004, p. 39), “a infância não é um simples conceito, é um preceito, um 

projeto de felicidade, de valores, de ideais que carregamos em nossa imagem de sujeitos 

históricos e sociais”. É possível que Ana em sua infância e adolescência, num processo de 

interação e socialização, tenha vivenciado histórias, experiências significativas que 

simbolizaram bons exemplos para sua formação enquanto ser humano. A recordação desse 

tempo de vida pessoal permite a Ana um voltar à sua formação pessoal, no sentido de 

evidenciar características do ser humano, com suas culturas e ideologias. Em Miotello (2005, 

p. 169), encontramos uma definição de ideologia dada pelo Círculo de Bakhtin: “Por 

ideologia entendemos todos os conjuntos dos reflexos e das interpretações da realidade social 

e natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa por meio das palavras [...] ou 

outras formas sígnicas”. Nesse momento, podemos considerar que Ana aponta em seu dizer, 

pela volta ao tempo de infância, espaços culturais de sua formação enquanto criança, pessoa 

que traz consigo signos ideológicos daquele grupo social em que estava inserida na época. 

A infância e a adolescência se apresentam como ciclos do desenvolvimento humano 

de Ana os quais se configuram como realidades constituídas de vários signos ideológicos e 

podemos entender, pelo viés do dialogismo, que esses contribuem para a formação subjetiva 

do sujeito, ou seja, o seu eu e modo de ser e estar no mundo, a partir do contexto em que o 

sujeito está inserido. Continuamos com as considerações de Miotello (2005), que sustenta o 

lugar do nascedouro dos sistemas de referências, na proximidade social com as condições de 

produção e reprodução da vida como a ideologia do cotidiano, como a que brota e é 

constituída nos encontros casuais e fortuitos. Podemos refletir, a partir disso, que Ana, na 

condição de criança, a partir de relações dialógicas com grupos organizados em meio às 

esferas das atividades humanas, produziu sentidos como projetos para sua vida pessoal e 

profissional. 
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Quando Ana enuncia: “minha profissional, começou acho que na infância e na 

adolescência, pela minha vontade de sempre ser professora”, sinaliza para alguns grupos 

sociais, que podem estar inseridos no espaço da escola ou fora dela, como: família, amigos, 

professores (e outros). A partir disso, percebemos que Ana valoriza os sujeitos e os contextos 

que cercearam sua vida pessoal. Para Arroyo (2004), o ofício de mestre é anterior à escola e 

nela se reproduz. Foi se conformando ao longo da história, acompanhando os lentos processos 

educativos e normativos, as tensões sociais e culturais. O educador dificilmente consegue 

fugir de estilos, culturas, práticas, identidades que têm uma longa história. Compreendemos, 

nesse momento, que Ana articulou suas vivências como pessoa à escolha e decisão de sua 

profissão, desvelando um sentido de influências positivas das atividades extracurriculares à 

sua concepção de professora. 

Buscamos fundamentos em Tardif (2006) para complementar nossas discussões em 

relação ao período da vida de Ana em que ela sente o desejo pela profissão e inicia um 

processo de construção da identidade profissional. Tardif sustenta que a socialização é um 

processo de formação do indivíduo que se estende por toda a história de vida e comporta 

ruptura e continuidade. Relacionamos isso ao que Ana enunciou sobre o começo de sua vida 

profissional, no qual é possível que muitos saberes tenham sido construídos, caracterizados 

nesse momento como: esquemas, regras, hábitos, procedimentos, tipos, categorias, etc., e 

produzidos pela socialização, através de sua inserção em diversos grupos socializados, nos 

quais Ana pela linguagem construiu sua identidade pessoal, social e profissional. A infância e 

adolescência podem ser entendidas a partir dessa discussão, como um período de 

socializações primárias (relações do cotidiano familiar) e também como socializações 

escolares enquanto aluna, nas quais Ana interiorizou conhecimentos, crenças, competências, 

exemplos que a fazem sentir vontade de exercer a função de professora. Podemos considerar 

que essa professora, nas diferentes relações sociais, construiu saberes chamados de pré-

profissionais, que dependem da personalidade do sujeito, do seu saber-fazer pessoal, e que 

tem origens na história de vida familiar e escolar (TARDIF, 2006). 

Compreendemos, a partir desse momento de análise e reflexões, que o professor, na 

suas funções pedagógicas, sociais e culturais, herda saberes, técnicas de uma formação 

histórica, pessoal que se materializam em práticas, símbolos e complexas redes sociais e 

escolares por onde passa a construção de conhecimentos e da cultura. 

Quando em seu enunciado Ana usa “na graduação, eu já tinha a prática, eu sabia o 

que era dar aula, substituía os professores” sinaliza para um período da sua vida profissional, 

remetendo-se às experiências institucionalizadas. Ela se refere ao período de trabalho antes da 
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formação, na função de estagiária, substituindo professores. Depreendemos desse dizer que 

Ana traz experiências de sua vida pessoal e, ao juntar com as experiências dos professores e 

colegas da escola, valida algumas práticas, no sentido de que se espelha nos exemplos da 

infância e adolescência, bem como nos jeitos e estilos dos seus colegas e professores. 

Percebemos que é no e pelo trabalho que Ana utiliza as experiências que tem e constrói novas. 

Essa questão dos saberes da prática, já apresentamos com a professora Margarida, porém com 

a professora Ana as experiências são advindas de outros espaços sociais, os quais possuem 

sentidos diferenciados, possibilitando-lhe por meio de suas relações dialógicas produzir novos 

sentidos para sua profissão, de acordo com meio pessoal, social, cultural e profissional no 

qual se insere. Recorremos à Bakhtin (2003, p. 289), quando faz o registro sobre os 

enunciados:  

Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. É a posição ativa do 
falante nesse ou naquele campo do objeto e do sentido. Por isso cada enunciado se 
caracteriza, antes de tudo, por um determinado conteúdo semântico-objetal. A 
escolha dos meios lingüísticos e dos gêneros do discurso é determinada, antes de 
tudo, pelas tarefas (idéias) do sujeito do discurso, centradas no objeto e no sentido.  

A partir desse momento, podemos perceber que Ana usa a palavra prática, por ser 

significativa para ela e que imergindo essa palavra aos seus espaços de formação desvela um 

sentido, o de já saber desenvolver as ações pedagógicas do exercício da docência, essa palavra 

vem carregada de um tom valorativo e por essa razão constitui o enunciado.  

Analisamos por meio da narrativa da trajetória profissional de Ana, que ela iniciou 

atividades como professora na época em que ainda cursava o ensino médio, curso do 

magistério, e que neste período substituía professores na função de estagiária. Podemos 

analisar nesse momento que Ana desenvolve atividades docentes sem ter formação para, ou 

seja, sem elementos que oficializem suas funções enquanto profissional. Para Gauthier (1998) 

é construir saberes sem ofício, saberes sem serem examinados pela cientificidade à luz do 

contexto real e complexo da sala de aula. Acrescentamos, aqui, as idéias de Tardif (2006) que 

denomina esses saberes como experienciais, baseados apenas em questões práticas e técnicas 

do fazer pedagógico. É possível que Ana, nesse tempo de sua formação e no trabalho de 

substituição em sala de aula, tenha aprendido pela experiência, sendo capaz de resolver 

problemas dos quais se pode ignorar que tenham formulações e soluções teóricas. A partir 

disso, Ana constrói um sentido para sua função de professora, de utilizar essa aprendizagem 

pela capacidade de transgredir as situações cotidianas da prática. Buscamos em Josso (2004, 

p. 39), uma definição sobre a experiência como formadora do sujeito:  
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A experiência formadora é uma aprendizagem que articula, hierarquicamente: saber-
fazer e conhecimentos, funcionalidade e significação, técnicas e valores num 
espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade de uma presença para si e para 
a situação, por meio da mobilização de uma pluralidade de registros3 . 

Quando Ana ao enunciar: “Na graduação, eu já tinha a prática, eu sabia o que era 

dar aula eu substituía os professores, mesmo como bolsista (...)”, emprega a palavra tinha, se 

remetendo à uma prática que já possuía, sinaliza saberes que ela construiu por meio de um 

espaço-tempo de interações, no qual mobilizou, modelou, adquiriu conhecimentos técnicos 

para proceder, interpretar as situações rápidas e complexas da sala de aula. Ao relacionarmos 

os diversos momentos da formação profissional de Ana com os saberes experienciais que ela 

aponta, podemos analisar que, além do tempo de criança, o tempo da substituição e do 

magistério, com os professores e os conhecimentos específicos da área da educação, o estágio 

que ainda estavam sendo apreendidos também foram primordiais para a formação de Ana, 

pois saberes foram construídos por meio das relações com essas pessoas e com esses 

conhecimentos. Esses saberes provenientes das relações sociais, nos espaços de formação são 

designados de saberes experienciais provêm das interações do professor com os outros atores 

educativos (TARDIF, 2006). 

Contando com a possibilidade de Ana considerar os saberes de seus colegas 

professores na época da substituição, como também apreciar os conhecimentos teóricos e 

práticos ainda em processo de construção no magistério, podemos analisar, nesse momento, 

que o saber experiencial é heterogêneo, pois mobiliza conhecimentos de fontes diversas, de 

lugares variados, de momentos diferentes da vida, da experiência. Diante disso, os saberes se 

configuram como plurais, pois são provenientes de várias instituições de formação, com os 

currículos, disciplinas e bases pedagógicas. Nesse contexto a heterogeneidade aparece, pois os 

espaços de interações possibilitam as relações de exterioridade do professor aos diversos 

sujeitos envolvidos nesse campo de conhecimentos, como: os produtores dos conhecimentos 

científicos, as instituições responsáveis pelo repasse dos saberes, os formadores e outros 

(TARDIF, 2006, p. 54). Essa heterogeneidade se configura pela diversidade de conhecimentos 

que circulam nos espaços de formação dos professores, o que gera, nesse campo discursivo de 

aprendizagens, inúmeras interpretações dos saberes discutidos e construídos. Trazemos para 

essa discussão o conceito de refração de Bakhtin apresentado em Faraco (2003, p. 50) como o 

modo como se inscrevem nos signos a diversidade e as contradições das experiências 

históricas dos grupos humanos. Em decorrência das múltiplas experiências, não só 

                                                 
3 Os registros denominados pela autora são os  ideais psicológicos, sociológicos, culturais e econômicos. 
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descrevemos o mundo, mas tecemos diversas interpretações sobre esse mundo, por essa razão  

as construções de novos sentidos, a partir dos significados postos é um processo de constantes 

mudanças.  

Acrescentamos as idéias de Josso (2004) à nossa discussão, quando registra que os 

contextos nos quais vivemos as experiências, são os de interações e transações conosco, com 

os outros e com o ambiente natural, e que podem ser relacionados às nossas experiências de 

vida para então constituir os contextos dos referenciais socioculturais formalizados. Esses nos 

dão base para a interpretação e intervenção da realidade. 

Ao enunciar: “Na graduação, eu já tinha a prática, eu sabia o que era dar aula eu 

substituía os professores, mesmo como bolsista (...). Eu fiz o curso do PROFA que são mais 

trezentas horas de alfabetização”, Ana ao empregar a palavra graduação se reporta a um 

outro espaço e tempo de sua formação profissional, sinaliza que um dos conhecimentos que 

são apreendidos nesse período ela já possuía. Mas é possível que Ana, na graduação, por meio 

dos colegas de estudo, dos professores, dos teóricos e das questões pedagógicas tenha 

adquirido outros saberes como: os curriculares, disciplinares, da formação profissional, que 

contribuíram para a edificação de seu saber experiencial. Os saberes experienciais surgem 

como núcleo vital do saber, onde os professores tentam transformar suas relações de 

exterioridade com os outros saberes em relações de interioridade com a sua própria prática 

(TARDIF, 2006). Dessa forma, podemos depreender a possibilidade de Ana, na sua prática, 

reavaliar, construir certezas em suas ações, à luz de outros saberes institucionalizados, como 

os construídos no tempo do magistério e da graduação.   

Ao considerarmos as inúmeras realidades sociais e culturais, nas quais a professora 

Ana transcorreu e ainda perpassa, percebemos, nas entrelinhas de seu enunciado, como 

também pela contextualização de sua trajetória da vida profissional, que outros 

conhecimentos podem ter sido adquiridos em tempo e espaço diferentes, constituindo o que 

Arroyo (2004, p. 188) chama de caixa de ferramentas:  

Caixa de ferramentas, onde trabalhadores de ofício carregam seus saberes, artes de 
fazer, de inventar e de transformar [...] Uma caixa que instrumentaliza e segura as 
artes do ofício, o qual o professor saiba escolher a ferramenta mais apropriada para 
uso nas múltiplas escolhas e surpresas do ofício. Ferramentas não só do 
conhecimento, mas da cultura apreendida nas formas de conhecer e aprimorar os 
significados dos símbolos, registros, falas. 

Somos instigados a pensar a partir da análise da professora Ana, como as condições 

pessoais e sociais de cada sujeito, por meio do convívio com diferentes realidades, lhe permite 
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uma construção de outros sentidos de saberes, que se tornam conscientes no exercício do 

trabalho, e por meio de relações simbólicas, servem como referência formalizando e 

validando a prática pedagógica do professor. Ana, com seu discurso, possibilitou 

compreender a sincronia que existe entre os saberes, os quais vão sendo combinados e 

articulados nas situações reais da profissão, como também considerando a vida pessoal do 

sujeito, que com seu interior psicológico e seus valores pessoais atribui sentido aos espaços e 

tempos marcantes de sua docência.  

Podemos considerar também, o tempo de experiência de Ana no magistério. O fato de 

ter 21 anos de trabalho na educação pode contribuir para a construção de sentidos aos tempos 

e espaços de sua formação. Pois como cita Hubermann (1995), a fase dos 7 aos 25 anos de 

carreira corresponde a fase da diversificação, a qual muitos professores buscam novas idéias, 

diversificam suas práticas e refletem sobre a melhor maneira de ensinar. Assim, é possível 

que Ana, ao ter um tempo significativo de atividades desenvolvidas como professora, possa 

ter certeza de suas ações, lhe permitindo dizer em sua narrativa da vida profissional: “vejo a 

importância de minhas experiências na educação, na formação inicial, bem como da 

formação continuada”. 

Na seqüência, os dizeres da professora Camila, que com seus espaços e tempos de 

formação, também constrói identidades. 
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4.1.5 A voz no contexto do trabalho: que marca e identifica a profissão de Camila 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentamos a trajetória da vida profissional de Camila e, a partir dela buscamos 

compreender seus discursos em relação a sua identidade docente. Recortamos algumas 

passagens de seus dizeres em resposta a pergunta da entrevista narrativa: Como você se 

constituiu profissional? Camila enuncia:  

“(...) a minha orientadora pedagógica da época, que me apresentava livros e 

atividades, e dizia: “você continua, está fazendo um bom trabalho”, e depois eu tomei 

gosto e agora corro atrás das coisas, a gente faz muitas trocas (...) Somos em três 

professoras de alfabetização aqui na escola, e a gente troca muito e isto faz com que 

eu renove minhas energias (...)”. 

Ao enunciar: “você continua, está fazendo um bom trabalho”, Camila se remete ao 

discurso de uma outra pessoa, alguém que, possivelmente, contribuiu no seu início de carreira 

Falo do município de Massaranduba, me chamo Camila e tenho 30 anos de idade. Minha 

conversa com Patrícia aconteceu no refeitório da escola onde sou professora (ano de 

2008), num período em que meus alunos ficaram fazendo atividades em sala com outro 

professor da escola. Eu estava feliz em participar dessa pesquisa. Resido no município de 

Massaranduba, tenho 10 anos de trabalho no magistério. Cursei o segundo grau - 

magistério, concluído em 1997 e, no ano seguinte, iniciei as atividades na educação como 

professora de Artes numa escola estadual, ficando lá por três anos. No ano de 2000, fiz 

concurso público na prefeitura do município de Massaranduba e passei. Efetivei-me como 

professora das séries iniciais, lecionava para uma turma de alfabetização. Iniciei a 

graduação pela UNIASSELVI - curso de Pedagogia no ano de 2005, e estou concluindo o 

curso superior. Estou cursando a pós-graduação (lato-sensu) na área de Psicopedagogia 

pela FURB/ASSEVALI. Durante os últimos oito anos, como funcionária efetiva, sempre 

trabalhei com turmas de alfabetização. Busco me aperfeiçoar, fazendo cursos como: 

PROFA e buscando parcerias com os colegas da escola e fundamentando-se em materiais 

pedagógicos diversificados. É muito gratificante lecionar para turmas de alfabetização e 

agradeço ao Secretário de Educação da época de minha efetivação que confiou em meu 

trabalho. Ser professora para mim, é tudo de bom e adoro estar na educação.  
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e exercia uma função pedagógica no espaço da escola. O discurso dessa profissional aparece 

bem marcado nos dizeres de Camila, um discurso de autoridade e, atribui um valor ao 

trabalho realizado na escola pela professora iniciante. Podemos observar nos dizeres de 

Camila, que existe um discurso de outrem em sua enunciação, o qual para Bakhtin (2004, p. 

144), constitui mais do que o tema do discurso; ele pode entrar no discurso e na sua 

construção sintática, por assim dizer, “em pessoa”, como uma unidade integral da construção. 

Dentre as formas como o discurso de outrem pode ser absorvido, podemos mencionar o discurso 

direto, também chamado de discurso citado. O discurso direto é mais destacado nesse sentido na 

medida em que possibilita percebermos ao final de cada fala e início de outra suas demarcações 

simbólicas: entonação, olhar e escolha das palavras, por exemplo. Há, então, “uma troca de 

entoações, nas quais se constata um estágio recíproco entre o discurso narrativo e o discurso 

citado” (BAKHTIN, 2004, p. 165). O discurso direto ou discurso citado, como o próprio nome 

reflete, é a forma que mais preserva a unidade estrutural do discurso de outrem.  

Analisamos que Camila traz o discurso da orientadora separado do seu dizer, e como este 

discurso faz parte de um enunciado, inserido num contexto social, na reprodução desse por 

Camila, ele já vem carregado de outro valor, pois emerge por meio da expressão e entonação que 

ela dá às palavras pronunciadas e que, proferidas no seu campo discursivo, ganham sentidos 

tornando-se enunciados.  

A entonação expressiva pertence aqui ao enunciado e não à palavra. E ainda assim é 
muito difícil abrir mão da convicção de que cada palavra da língua tem ou pode ter 
por si mesma “um tom emocional”, um “colorido emocional”, um “elemento 
axiológico”, uma “auréola estilística”, e, por conseguinte uma entonação expressiva 
inerente a ela enquanto palavra. (BAKHTIN, 2003,  p. 291). 

Nesse momento de discussão, a possibilidade de Camila, se reportar ao discurso da 

orientadora pedagógica, relembrar de um momento significativo em sua vida profissional, 

pois no contexto da enunciação percebemos que a coordenadora da escola colaborava com 

Camila lhe mostrando materiais e ajudando-a nas atividades pedagógicas. Nesse sentido de 

ajuda, ao destacar a fala da orientadora em seu discurso, Camila marca a alteridade, no sentido de 

que tenho que passar pela consciência do outro para me constituir (FARACO, 2003). Ela vê sua 

profissão e os sentidos que nela constrói por meio do outro, da fala e atitude da orientadora. O 

discurso vem permeado pela presença de um outro, um interlocutor que contribui com a 

construção de sentidos na profissão, evidenciando que “não há um eu que não se constitua na 

relação com um tu” (AMORIM, 2004, p. 89). 

Percebemos que Camila ao empregar as palavras do outro, e formar seu enunciado, 

atribui um olhar de contemplação a seu próprio trabalho, através do olhar do outro, como um 
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reflexo ao que a orientadora falou sobre suas ações pedagógicas. Ela enuncia trazendo um 

outro sentido, o de completar a sua visão sobre a profissão, por meio dos olhares e atitudes do 

outro num dado contexto social. Buscamos em Bakhtin (2003, p. 23) fundamentação para 

nossa discussão sobre a questão do outro:  

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo 
de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado 
ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu 
lugar se descortina fora dele, converte-lo, criar para ele um ambiente concludente a 
partir desse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e de 
meu sentimento.  

Quando Camila enuncia: “(...) a minha orientadora pedagógica da época, que me 

apresentava livros e atividades, e dizia: “você continua, está fazendo um bom trabalho” 

percebemos que existe uma interação dinâmica de discursos. Bakhtin (2004) conceitua isso 

como um discurso citado que não se esgota na citação, mas deve ser considerado com um ato 

que revela também uma apreensão valorada da palavra de outrem. Ao se reportar a palavra de 

outro, não é reproduzir, repetir, é principalmente estabelecer uma relação ativa entre o 

discurso que reporta e o discurso citado. Analisamos que Camila se reporta a uma outra 

enunciação ocorrida num tempo e espaço passado, mas que, ao enunciar hoje, se insere numa 

comunidade discursiva, emaranhando-se numa teia de vozes sociais. Em Bakhtin (2003, p. 

379), “todas as palavras se dividem nas suas próprias palavras e nas dos outros, mas as 

fronteiras entre elas podem confundir-se, e nessas fronteiras desenvolve-se uma tensa luta 

dialógica”. Nessa atmosfera heteroglótica, o sujeito assume uma posição estratégica no 

contexto de circulação das vozes sociais, explora esse meio social e trabalha nas fronteiras, 

numa interação viva com as vozes, de onde emerge sua singularidade e sua autoria. 

Compreendemos, nessa discussão, que Camila concebe o enunciado de um lugar único, 

insubstituível e que, a partir da dialogização heterogênea, internaliza signos que refratam a 

realidade e, dessa forma, responde a sua subjetividade e às condições objetivas do outro.  

O outro a quem Camila se refere e marca seu discurso é uma pessoa que faz parte de 

seu contexto profissional, uma voz de hierarquia da própria instituição escolar, como se 

Camila precisasse sempre responder a essa voz com atitudes e ações na sua prática 

pedagógica. Ao marcar o discurso do outro, Camila sinaliza a presença de uma voz social 

definida, a da orientadora pedagógica, mas também é possível que traga em seus dizeres as 

vozes da escola, de seus colegas professores, como também dos colegas e teóricos do tempo 

do magistério. Ao analisar a sua trajetória de vida profissional, percebemos que ela iniciou 
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suas atividades como professora já estando formada em nível médio, no curso do magistério. 

Depreendemos a importância das diversas vozes para o desenvolvimento profissional de 

Camila, pois ressoam num contexto específico da profissão, caracterizando um valor ao seu 

trabalho.  

Ao usar as palavras “você continua”, Camila se remete à voz da orientadora 

sinalizando uma continuidade na profissão, como um encontro de si ao ambiente do trabalho. 

Para Dubar (1997), é a construção de uma identidade relacional de si, um reconhecimento 

recíproco e mobilização do trabalho. Essa identidade se configura pelas boas relações 

hierárquicas no campo do trabalho, as atitudes de respeito e responsabilidade são testemunhos 

do reconhecimento das capacidades do trabalhador, bem como sua cooperação para a 

socialização. Nesse sentido, percebemos que Camila, ao responder o discurso da orientadora, 

por meio de gestos e ações na prática docente, evidencia respeito, concordância às vozes do 

outro. É possível que Camila traga para o contexto de sua profissão sua auto-imagem, como 

também as imagens que os outros fizeram dela nos espaços de interações. Para Arroyo (2004, 

p. 32) “reconhecimento social dos profissionais educadores que trabalham com pessoas 

acompanha o reconhecimento social do campo em que trabalham dos sujeitos com quem 

trabalham ou dos valores a que sua ação se vincula”. Dessa forma, podemos compreender que 

Camila continua na profissão por ser reconhecida com suas capacidades e também pelas boas 

relações no campo do trabalho e em sua vida social.  

A partir das relações internas e externas ao contexto profissional, podemos discutir a 

questão das identidades (de Camila) que vem se construindo imbricadas à trajetória de sua 

vida pessoal e profissional. Identidades como: de mulher, estudante, trabalhadora, professora, 

que são desenvolvidas como práticas sociais simbolicamente marcadas. As identidades são 

diversas e cambiantes, tanto nos contextos sociais nos quais elas são vividas quanto nos 

sistemas simbólicos por meio dos quais damos sentido a nossas próprias posições 

(WOODWARD, 2006). Ao entender as identidades como construções que se modificam, se 

deslocam, podemos entender a posição de Camila enquanto profissional, que marca pela 

palavra continuar, um seguimento, um prosseguir de suas aprendizagens nas múltiplas 

identidades que se apresentam em desenvolvimento em seu ciclo de vida pessoal e 

profissional. Ela sinaliza uma identificação com o campo educacional e essa escolha feita por 

ela se deu pelas práticas desenvolvidas no trabalho como professora. Podemos dizer que ela 

construiu e ainda constrói sua identidade de professora, por meio do que produziu nas 

interações com o trabalho e no trabalho, relacionando aos seus valores e identidades 
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anteriores.  Em Hall (2006, p. 108-109), buscamos fundamentação para discutir a questão das 

identidades em construção nos diferentes espaços sociais:  

As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado histórico 
com o qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. Elas têm a ver, 
entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da 
cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos 
tornarmos.  

Nesse sentido, podemos compreender que Camila se identifica e continua na função de 

professora por se perceber enquanto sujeito histórico-social, dotada de conhecimentos 

construídos ao longo das experiências pessoais e profissionais. Para Tardif (2006, p. 86), “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”. Podemos 

considerar que a experiência inicial vai instrumentalizando progressivamente os professores 

com certezas em relação ao contexto de trabalho, possibilitando, assim, sua integração ao 

ambiente do exercício de sua função.  

Vale considerar nessa discussão o tempo de serviço no magistério que Camila possui. 

São 10 anos de experiência como professora. Recorremos à Hubermann (1995), que sustenta 

sobre a fase de diversificação, período dos 7 aos 25 anos de trabalho. Para ele, esta fase se dá 

por um período de busca, de inovações por parte do professor, depois da estabilização o 

docente quer se encontrar e achar uma melhor forma de desenvolver sua função. Assim, é 

possível que Camila traga para suas identidades profissionais, sentidos que ainda estão se 

construindo pelas transformações e buscas que vivencia no espaço de sua profissão e pelo 

tempo de experiência que já possui. 

Do enunciado de Camila: “(...) a minha orientadora pedagógica da época, que me 

apresentava livros e atividades, e dizia: “você continua, está fazendo um bom trabalho”, 

recortamos a palavra trabalho”, escolhemos essa, pelo sentido que exprime sendo 

pronunciada numa situação real da linguagem, e que diante de outras palavras pelo valor 

axiológico forma o enunciado (BAKHTIN, 2003, p. 292). Dessa forma, depreendemos do 

contexto do enunciado um sentido para a palavra trabalho, como um conjunto de práticas 

desenvolvidas no espaço da sala de aula, lugar de interações entre pessoas e diferentes 

saberes. Camila se remete ao trabalho como condicionante para sua formação profissional, o 

qual possivelmente caracteriza-se como um tempo de experiências positivas na função de 

professora.  
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Buscamos, para nossas discussões, a trajetória de vida profissional de Camila 

apresentada no início dessa análise, na qual percebemos que a primeira atividade dela na área 

da educação foi como professora de Artes e depois ingressou como professora de 

alfabetização apenas com a formação do magistério. Nesse sentido, é possível que essas 

diferentes práticas como professora possibilitaram a Camila desenvolver formas de atuar na 

profissão. Para Tardif (2006) os chamados saberes experienciais, que brotam do exercício da 

função, são baseados no trabalho cotidiano e no conhecimento do meio. Advém da 

experiência e são por ela validados. Podemos também contar com a possibilidade de Camila 

trazer para suas primeiras experiências os seus saberes como pessoa e ao fazer relação com os 

saberes da ação pedagógica, valida e sustenta um processo identitário da ação, como 

considera Nóvoa (1995a, p. 16 – grifos do autor), “os professores escolhem as melhores 

maneiras de agir, jogando decisões do foro profissional e pessoal e, certas técnicas “colam” 

melhor com a nossa maneira de ser do que outros, e que certas experiências “marcam” nossa 

postura pedagógica”.  

Compreendemos, a partir da análise dos dizeres de Camila, que a formação e 

construção da identidade do sujeito vêm cerceado de outros discursos e que nas inúmeras 

experiências na e para a prática profissional, qualifica seus saberes pessoais e profissionais, 

trazendo sempre a presença de um outro nos espaços de interações.  O outro entendido como 

interlocutores imediatos no palco da discursividade, sendo participantes ativos da 

comunicação discursiva (BAKHTIN, 2003). Refletimos, por meio da compreensão dos 

dizeres, como os professores em seus discursos trazem inúmeras vozes sociais, destacando as 

pessoas mais próximas que contribuem diretamente na prática e na construção das identidades 

docentes. As palavras pronunciadas pelos professores ganham sentido quando lançadas na 

rede de significação, que provém de contextos sociais diversos e ao se articularem pela 

presença de outros, contribuem com o desenvolvimento e formação profissional. 
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4.1.6 O tempo e o espaço: contextos de formação 

Para fecharmos essa seção de análises por singularidades, retomamos o conceito de 

identidade discutido em nossa pesquisa. Entendido como um conjunto de caracteres próprios 

do sujeito, produzido no interior de formações e práticas discursivas, no qual a linguagem 

aparece para problematizar, dialogar nos espaços e tempos sociais e históricos dos sujeitos. 

Para Woodward (2006, p. 55) “vivemos nossa subjetividade em um contexto social no qual a 

linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós mesmos e no qual nós 

construímos uma identidade”.  Desta forma em nossa pesquisa a identidade docente é 

entendida como um processo de construção de saberes experienciados na prática docente. 

Objetivamos capturar os sentidos que foram depreendidos dos dizeres das professoras ao 

falarem dos tempos e espaços de sua formação profissional. 

Os discursos das professoras, em relação às suas identidades docentes, quando 

analisados por singularidades, indicaram sentidos para a identidade como um construto social, 

a qual se desenvolve por meio da linguagem nos diversos espaços de interações. As narrativas 

das professoras evidenciaram uma trajetória de vida pessoal e profissional sinalizada por 

tempos e espaços significativos de formação. 

O tempo, em seus vários aspectos, contribuiu para muitos sentidos construídos pelas 

professoras em relação à profissão. O tempo da infância é trazido pela memória; o tempo do 

ingresso na carreira, evidenciando a primeira experiência de trabalho; o tempo da formação 

inicial e continuada; o tempo de experiência no magistério, que traz significativas 

aprendizagens. São recortes temporais, uns curtos, outros longos que trazem elementos 

afetivos, culturais, sociais, lingüísticos que, relacionados ao contexto de cada professora, 

marcam seu jeito de ser, viver, conviver e trabalhar na profissão docente. 

O espaço, como um recorte de contexto, também é evidenciado pelas professoras em 

seus discursos. Os espaços são sinalizados por meio dos recortes temporais já apresentados 

aqui. São contextos que retratam uma realidade social, cultural em que as professoras estão 

inseridas ou se inserem para exercer a docência. Foram apontados, nos dizeres, os seguintes 

espaços: as salas de aula, as escolas, marcadas pelas primeiras experiências e pela vivência da 

prática; as instituições de ensino superior, assinaladas pelos saberes disciplinares e 

curriculares; os sistemas de ensino, apontados pelos saberes profissionais e os diversos 

conhecimentos específicos.  

Os espaços e tempos de formação das professoras só tiveram sentidos porque foram 

sociais, construídos por meio da linguagem, em que a presença de outros foi fundamental. Os 
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outros produziram vozes sociais presentes nos discursos das professoras nos diferentes 

espaços. Vozes dos colegas profissionais, dos alunos, dos professores, dos gestores, dos 

teóricos e pesquisadores das épocas de formação, que impulsionaram diversos momentos de 

interação, contribuindo para a prática pedagógica das professoras. 

Em virtude desses sentidos desvelados nos dizeres das professoras, buscamos aporte 

teórico para sustentar nossas discussões na próxima seção, pelas quais, a partir dessas 

singularidades, aproximamos os sentidos sinalizados pelos sujeitos desta pesquisa. 

Registramos que, nossa compreensão se dá pelo social, por meio das palavras de Bakhtin 

(2004), quando registra que o conteúdo da enunciação provém do contexto social que 

constitui o sujeito. Assim, ao analisar as singularidades de cada professora, inserida em 

espaços e tempos diferentes, visibilizamos elementos da formação pessoal e profissional de 

cada uma que se assemelham com outras, por meio de: presença das vozes sociais nos 

discursos e os saberes das experiências, elementos que contribuem para a constituição da 

identidade docente, já que são subjetividades construídas e transformadas nos diferentes 

contextos sociais. 

4.2 AS IDENTIDADES CONSTRUÍDAS 

Depreendemos dos dizeres das professoras pistas lingüísticas recorrentes em todas as 

narrativas pessoais e profissionais, são sentidos que aproximam os sujeitos, desvelados dos 

registros o que configura as regularidades. Objetivamos aproximar os sentidos em comum nos 

dizeres de todas as professoras entrevistadas para, assim, situar social e historicamente a 

profissão professor, como também refletir a partir dos contextos sociais, de que forma 

contribuem para a constituição da identidade docente das professoras. 

Buscamos, por aproximações, compreender os sentidos construídos a partir dos 

discursos que circulam no contexto da profissão docente de cada professora. A partir disso, 

nossas discussões consideram duas regularidades: os saberes da experiência e as vozes 

sociais, sinalizados no contexto da enunciação, aos quais atribuímos sentidos de elementos 

constitutivos à identidade docente das professoras.  Destacamos isso, por corroborarmos com 

Bakhtin (2004) o qual registra que, os sujeitos em interação, por meio da linguagem, trazem 

aspectos axiológicos de sua vida. Assim, são os contextos referenciados pelas professoras 
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como espaços e tempos da formação pessoal e profissional que constituem sentidos comuns 

discutidos por nós. 

Antes de nos reportarmos aos dizeres dos sujeitos/professores que remetem às 

regularidades citadas, apresentaremos nosso exercício de desvelamento dos sentidos sobre os 

saberes experienciais. Percebemos que os professores, ao responderem à pergunta da 

entrevista narrativa: Como você se constituiu profissional, trouxeram, como primeiras 

respostas, as práticas realizadas antes mesmo de estarem formadas, se remeteram a momentos 

de trocas de idéias e experiências com seus colegas de trabalho, bem como seus parceiros de 

estudos. Dessa forma, marcam uma proximidade dos dizeres sinalizando para uma regular 

identidade docente que se estabiliza nas práticas pedagógicas em parceria com os outros, 

assim, os discursos dos professores trazem saberes construídos nas interações sociais, os 

qualificando enquanto profissionais da educação. 

Tardif (2006) sustenta que os saberes docentes são sociais, por serem construídos no 

espaço do trabalho, nas diversas interações com o outro. Dessa forma, justificamos a escolha e 

depreensão da outra regularidade que constitui o sentido que aproxima as professoras: as 

vozes sociais. Percebemos que elas, ao enunciarem sobre a vida profissional, trazem 

momentos reavivados pela memória, em que vários outros perpassam seus dizeres. São vozes 

que ecoam, refletem na função de professora, as quais contribuem para a constituição da 

identidade docente, afinal elas, em discurso direto e indireto, fazem referências às pessoas que 

participaram de forma ativa na trajetória de vida pessoal e profissional delas. Além das 

pessoas, os espaços dos sistemas de educação como: universidades, escolas, e outros são 

representações das vozes dos sujeitos que constroem esses espaços com seus saberes. 

Depreendemos esses sentidos dos enunciados das professoras, por serem 

compreendidos pelo viés social, e que considera a linguagem como elemento para a 

construção histórica, cultural e social do sujeito, merece um aprofundamento nas discussões, 

que acontecerá na seção em seqüência. Temos fundamentos para corroborar com Wenger 

(1998) quando registra que a identidade serve como um pivô entre o individual e o social, de 

modo que cada um pode se desenvolver ao usar termos da fala do outro. Reconhecemos os 

sentidos singulares de cada professor, como únicos e que formam as identidades, e refletimos 

sobre elas ao aproximá-las e entendê-las na coletividade. 
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4.2.1 Sentidos às ações pedagógicas 

Dos enunciados das professoras, destacamos as passagens em que elas sinalizam o 

tempo de ingresso na carreira e os espaços do início da profissão, como elementos que situam 

a trajetória de vida pessoal e profissional:  

“A minha primeira experiência foi aos 18 anos de idade, aí fui professora de jardim 

de infância, trabalhei no jardim de infância da comunidade evangélica durante um 

ano e pouco”.  (professora Margarida) 

“Meu primeiro trabalho foi numa escola particular com primeira série e aula de 

informática. Lá nasceu este interesse pela educação, esta paixão”. (professora 

Débora) 

“Quando saí do SESI, a Irene veio me buscar para trabalhar com a primeira série, e 

assim me senti tão valorizada, por eles acreditarem na minha capacidade” 

(professora Carmen). 

“Na graduação, eu já tinha a prática, eu sabia o que era dar aula, eu substituía os 

professores, mesmo como bolsista” (professora Ana).  

“A minha orientadora pedagógica da época, que me apresentava livros e atividades, e 

dizia: ‘você continua, está fazendo um bom trabalho’, e depois eu tomei gosto e agora 

corro atrás das coisas” (professora Camila). 

Compreendemos que as professoras fazem uso das palavras trabalho e prática, 

atribuindo um sentido de ação pedagógica a elas. Podemos depreender destes dizeres que as 

professoras fazem menção a períodos, tempos de exercício da docência, e que esses foram 

significativos para  a constituição de suas profissões.  

Interessante salientar que na pergunta norteadora de nossa entrevista: Como você se 

constituiu profissional? A questão da primeira experiência não foi evidenciada na pergunta, e 

duas das professoras respondem de primeiro momento voltando ao tempo do ingresso na 

carreira, o primeiro trabalho. A professora Margarida registra: minha primeira experiência 

[...] trabalhei com jardim de infância e a professora Débora diz: meu primeiro trabalho foi 

numa escola particular.  Estes dizeres sinalizam o sentido que as professores atribuem ao 

primeiro trabalho que, neste contexto da enunciação, se caracteriza como práticas pedagógicas 

que elas já exerciam.  
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Em Japiassú e Marcondes (2006), no dicionário de filosofia, o trabalho é entendido 

num sentido genérico, como uma atividade através da qual o homem modifica o mundo, a 

natureza, de forma consciente e voluntária, para satisfazer suas necessidades básicas. A partir 

desse conceito dicionarizado, é possível dizer que as professoras ingressaram na educação 

para satisfazer as necessidades de sua vida pessoal, desenvolvendo o trabalho como um 

compromisso social. Porém, ao trazer esta mesma palavra (trabalho) para ser compreendida 

no contexto da enunciação das professoras, considerando o tempo e espaço histórico, social, 

profissional delas, desvelamos um outro sentido que foi construído.  

O sentido do saber da prática, da aprendizagem da maneira de ensinar, estes são 

sinalizados nos dizeres de Margarida e Débora quando usam, junto à palavra trabalho, o 

numeral ordinal primeiro. O qual podemos depreender ser o início do aprender a função de 

professora e, assim, começar a construir a identidade docente. Recorremos a Wenger (1998,  

p. 149) quando ele registra ser a identidade uma negociação com a experiência: “Nos 

definimos quem somos, pelas nossas próprias experiências através da participação nas 

comunidades sociais, como também pelas maneiras de materializar nossas idéias”. É possível 

que as professoras tenham essas primeiras experiências como marcantes na constituição 

profissional de suas vidas, a qual acontece num tempo específico da formação delas e também 

ao estarem inseridas num contexto social específico da profissão docente. 

Arroyo (2004, p. 220) sustenta que “aprendemos desde as vivências sociais e culturais 

que variam em cada tempo do percurso humano. Os saberes, as práticas, as palavras, as 

ferramentas adquirem significados diversos em cada tempo”. A partir disso, podemos 

compreender que o tempo inicial na carreira foi significativo para as professoras, pois 

aprenderam e construíram a prática docente ao estarem inseridas no espaço da sala de aula. 

O exercício da função docente, como um processo de aprendizagem, é sinalizado 

também no dizer de outra professora: Camila. Quando ela enuncia se colocando no lugar de 

outra pessoa, no caso aqui, da orientadora pedagógica da escola, aponta o fazer pedagógico ao 

usar a palavra trabalho. A professora, em seu discurso, cita o trabalho como um 

reconhecimento das suas ações na escola, pois traz a fala da orientadora: “A minha 

orientadora pedagógica da época, que me apresentava livros e atividades, e dizia: ‘você 

continua, está fazendo um bom trabalho’”. Podemos depreender que Camila, assim como as 

outras professoras, registra um tempo e espaço importantes para sua formação profissional, 

período das experiências iniciais, no qual o trabalho tem sentido das ações pedagógicas. A 

palavra trabalho vem carregada de sentidos para sua profissão, pois a professora, rodeada de 

pessoas, inserida em vários lugares, validou momentos significativos pelas diversas 
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interações, o que marcou aquele tempo de experiências. Interpretamos isso com o dizer de 

Camila: depois eu tomei gosto. Para Bakhtin (2004, p. 95), “a palavra está sempre carregada 

de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”. Assim, compreendemos que 

Camila, por meio das diferentes fontes sociais dos saberes, atribui sentido ao trabalho, 

construído a partir da experiência nos contextos vivenciados. Como registra Tardif (2006, p. 

110) “o saber experiencial traz a marca do trabalhador”. A experiência constrói, valida e 

modifica a identidade trabalhadora de Camila, o que contribui para sua identidade 

profissional, já que o trabalho modela a identidade daquele que trabalha. 

 Assim como Margarida, Débora e Camila, a professora Ana também registra o tempo 

inicial de suas atividades pedagógicas. Ana diz: “Na graduação, eu já tinha a prática, eu 

sabia o que era dar aula, eu substituía os professores, mesmo como bolsista”. Porém Ana 

não usa a palavra trabalho para sinalizar o ingresso na carreira, ela usa a palavra prática, mas 

que, no contexto da enunciação, tem significação comum ao atribuído pelas colegas ao 

trabalho docente, o sentido de experienciar o fazer pedagógico, de exercer a função de 

professora, no realizar as atividades cotidianas da sala de aula. Para Tardif (2006, p. 181), “a 

prática é como um processo de aprendizagem através do qual os professores se adaptam à 

profissão”. Podemos depreender que Ana tem, como momento marcante de sua vida 

profissional, o período em que substituía os professores na escola em que trabalhava como 

bolsista, no qual aprendeu alguns jeitos de dar aula, alguns truques essenciais para sua 

identidade de professora, criou o habitus, como um  sistema de esquemas individuais e 

estruturantes , adquirido nas e pelas experiências práticas, constantemente orientado para 

funções e ações do agir cotidiano.  

Pela razão de ingressar no contexto da escola e desenvolver ações pedagógicas 

pertinentes à função docente, compreendemos que a prática que Ana adquiriu se deu pelos 

saberes da experiência que ela construiu no desenvolver as atividades docentes por meio das 

interações nos espaços da escola, tanto que ela diz: “na graduação, eu já tinha a prática”. 

Recorremos a Tardif (2006, p. 109) quando fundamenta sobre as características dos saberes 

experienciais: “são saberes práticos, ou seja, sua utilização depende de sua adequação às 

funções, problemas e situações peculiares ao trabalho. A cognição do professor é, portanto, 

condicionada por sua atividade”. Ana, para participar das ações da escola e desenvolver as 

atividades docentes naquele espaço, buscou desenvolver funções que a escola solicitava, no 

caso dela, substituir professores.  

Para continuarmos nas discussões sobre os saberes da experiência, trazemos o dizer da 

professora Carmen, que também sinaliza um espaço e tempo de aprendizagem do exercício da 
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função docente. Quando ela diz: “saí do SESI, e a Irene veio me buscar para trabalhar com a 

primeira série, e assim me senti tão valorizada por eles acreditarem na minha capacidade, 

podemos depreender que, a partir do uso da palavra SESI”, a professora também traz para o 

discurso um tempo significativo de sua formação profissional, um período em que ela 

experienciou ações pedagógicas, sem ser graduada na área, como observamos em sua 

narrativa da trajetória docente.  Compreendemos que, no trabalho do SESI, Carmen construiu 

saberes que lhe deram reconhecimento social e profissional, e possibilitaram-lhe ir para outros 

contextos e continuar no exercício da docência. Josso (2004, p. 48) sustenta que “vivemos 

uma infinidade de transações, de vivências; estas vivências atingem o status de experiências a 

partir do momento que fazemos um certo trabalho reflexivo sobre o que se passou e sobre o 

que foi observado, percebido e sentido”. Compreendemos que Carmen, ao dizer “me senti tão 

valorizada”, sinaliza que houve uma reflexão, um recordar de bons momentos do tempo do 

trabalho no SESI e isso pode ter lhe indicado uma certeza, uma identificação com a profissão. 

As professoras apresentam dizeres que sinalizam sentidos em comum. Trazem para o 

discurso saberes que construíram ao desenvolverem as primeiras ações na função de 

professora. E por que será que as cinco professoras descrevem tempos iniciais de suas 

carreiras ao responderem à nossa pergunta? Podemos refletir, a partir disso, que a identidade 

profissional dessas professoras começou a ser construída naquela fase das primeiras 

experiências. Período que, como observamos nas narrativas de suas vidas profissionais, 

compreendia um tempo sem formação, ou seja, elas ainda não tinham a formação básica para 

exercer a profissão, mas percebemos que a experiência e os saberes que construíram lhe 

deram segurança para dizer e agir como profissionais. Podemos dizer que elas basearam-se 

em saberes anteriores à formação profissional, o que Tardif (2006) chama de as fontes pré-

profissionais do saber-ensinar, que são: grupos de amigos, família, escolas; são comunidades 

sociais que, por meio da socialização, possibilitam a formação do sujeito. 

A partir disso, as professoras usam concepções de aprendizagens adquiridas na vida 

pessoal e escolar e por meio da socialização no espaço da escola, constroem novos saberes. 

Buscamos os registros de Lelis (2008, p. 64) para nos fundamentar nessa discussão, quando 

cita: “a escola é o lugar privilegiado por excelência para redimensionar os saberes dos quais 

são portadores os docentes”. Compreendemos que as professoras sinalizam em seus discursos 

o espaço da escola, e todos os elementos que a cercam, pelo fato de que foram tempos e 

períodos marcantes. Elas trazem pistas que sinalizam isto: como Carmen que diz: “me senti 

tão valorizada”, Camila enuncia: “e depois eu tomei gosto e Debora menciona: lá nasceu esse 

interesse pela educação”. Elas registram espaços, pessoas que reconheceram seus trabalhos, e 
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que, de certa forma, contribuíram para a identidade de professora. Pois, como afirma 

Marchesi (2008, p. 120), “grande parte da identidade profissional depende da valorização 

social percebida”.  

Em nossa pesquisa, depreendemos um sentido para a palavra trabalho, o de 

experiências pedagógicas. Percebemos que as professoras sinalizam isso em seus dizeres ao 

fazerem referência às práticas pedagógicas desenvolvidas em momentos de suas carreiras 

profissionais. Foram contextos em que elas se inseriram para fazer e, ao mesmo tempo, 

aprender ações da função docente, os quais, compostos de diferentes culturas e de realidades 

profissionais, contribuíram para a constituição da identidade docente das professoras.  

Percebemos que as professoras trazem em seus dizeres verbos como trabalhar e fazer.  

Isto sinaliza a relação dos seus saberes com o saber-fazer, a prática docente, o que marca a 

identidade de trabalhador e, de certa forma, valoriza os saberes pré-profissionais das delas. 

Compreendemos que as experiências, no espaço do trabalho e para o trabalho docente, 

aproximam os sujeitos de nossa pesquisa, pois são sentidos que fizeram a diferença na 

trajetória de vida profissional de cada uma. Ao experienciar a prática docente, as professoras 

foram se formando enquanto profissionais e, ao usarem os saberes que construíram para 

participarem ativamente do grupo de profissionais da área, aprenderam novos conhecimentos 

e, assim, continuam no processo de construção da identidade profissional. Recorremos à 

Tardif (2006, p. 49) que sustenta a discussão sobre os saberes da experiência: 

São saberes que se integram à prática e dela são partes constituintes enquanto prática 
docente. Formam um conjunto de representações a partir das quais os professores 
interpretam, compreendem e orientam a sua profissão e sua prática cotidiana em 
todas as suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente em 
ação. 

O fazer da prática e na prática representou para as professoras e ainda pode conceber 

conhecimentos que são validados em cada contexto e cultura diferente em que elas se insiram 

como profissionais. Por essa razão, podemos compreender a identidade profissional como 

uma construção social, e sinalizada pelas professoras como um processo de experiências 

vividas, de encontros com os outros e de reflexão sobre a própria prática. Parafraseamos 

Bauman (2005) para nossa reflexão quando discute que a identidade não tem solidez de uma 

rocha, não é garantida para a vida toda. Assim, as professoras constituem identidades à 

medida que constroem saberes nas diversas comunidades sociais a que pertencem.  
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4.2.2 A docência e a presença do outro 

A partir dos discursos de nossos sujeitos/professores depreendemos uma outra 

regularidade: a presença de outros nos dizeres. Apresentamos a seguir os enunciados que 

retratam as vozes sociais que perpassam as narrativas de vida profissional das professoras: 

“E a diretora do Teresa Ramos me conhecia e ela me convidou para estar 

substituindo o professor, aí eu aceitei e voltei ao magistério” (professora Margarida). 

“Os professores que tive na graduação foram maravilhosos, assim, despertaram esta 

vontade em mim de estar buscando sempre” (professora Débora). 

“Me senti tão valorizada profissionalmente, por eles acreditarem na minha 

capacidade” (professora Carmen). 

“Eu fiz o curso do PROFA que são mais trezentas horas de alfabetização, o projeto 

da prefeitura é baseado no PROFA” (professora Ana). 

“Somos três professoras da alfabetização aqui na escola, e a gente troca muito e isto 

faz com que eu renove minhas energias” (professora Camila). 

Quando entrevistadas sobre a constituição da vida profissional, as professoras 

enunciaram tempos e espaços significativos da formação. Percebemos que a presença de 

outros em seus discursos se faz como elementos constitutivos da identidade profissional delas.  

São expressos tempos como o início de carreira no magistério, no qual a presença de outra 

pessoa é bem marcada no discurso. Para exemplificar trazemos o dizer da professora 

Margarida: “a diretora do Teresa Ramos me conhecia e ela me convidou para estar 

substituindo o professor”. Percebemos que a voz da diretora está em evidência no discurso da 

professora, uma voz que ecoa de um lugar social marcado: a escola. Diante da função 

administrativa que ocupava a diretora, a partir das necessidades da escola, convidou 

Margarida para substituir um professor. Recorremos a Bakhtin (2004) que ressalta cada 

sujeito possui um status social, lugar do qual se comunica com seus interlocutores.  

Dessa forma, compreendemos que Margarida emerge de seu contexto de enunciação 

um discurso que vem carregado de outros discursos, como o da diretora e do sistema 

educacional, que são interlocutores do enunciado de Margarida.  Pois, ao falar do tempo de 

reingresso na educação, ela traz a experiência da substituição de professor que dependeu da 

ação organizacional da diretora no cumprimento de sua função. Bakhtin (2003, p. 294) 
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sustenta nossas discussões quando registra: “nosso discurso é pleno de palavras dos outros, de 

um grau de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vario de aperceptibilidade e de 

relevância”. Entendemos que Margarida ao dizer: ela me conhecia, me convidou, mostra uma 

relação bem próxima com a diretora, o que a faz trazer em seu enunciado a presença da voz da 

diretora, uma voz social por ecoar das relações que elas já tinham. 

A voz dos sistemas da educação também está presente nos discursos das professoras. 

Como marcados nos dizeres da professora Carmen e da professora Ana: “Me senti tão 

valorizada profissionalmente, por eles acreditarem na minha capacidade; Eu fiz o curso do 

PROFA que são mais trezentas horas de alfabetização, o projeto da prefeitura é baseado no 

PROFA”.  

Percebemos que Carmen, ao enunciar “por eles acreditarem”, traz vozes que circulam 

nos sistemas educacionais, como: coordenadores, gestores e outros. Analisamos a partir da 

trajetória de vida da professora que esse discurso, marcado pelo eles, surge de um contexto 

enunciativo, onde a mudança das experiências profissionais é decisiva, pois ela sai do SESI e, 

então, é convidada a dar aula em outro sistema, para outra turma de alunos. O convite, 

realizado por um outro, representa o sistema como um todo que acredita e valoriza a prática 

da professora.  Existe um conhecimento do papel ativo do outro no processo de comunicação 

discursiva (BAKHTIN, 2003).  

Assim como Carmen, Ana também traz as vozes sociais de um sistema de educação. 

Porém ela marca este outro ao enunciar a prefeitura, fica evidente o sistema municipal da 

educação daquele município que, ao usar o Programa do PROFA4, atua como voz ativa na 

discursividade da professora. Ana, em seu enunciado, registra construir saberes da formação 

profissional, como esse curso de aprofundamento, por ser uma metodologia curricular adotada 

por aquele sistema. Assim, ao sinalizar que busca aperfeiçoamentos, compreendemos que a 

professora traz vozes sociais em seu discurso, pois o discurso do sistema municipal em adotar 

o PROFA como base teórica e metodológica para os professores, também traz enunciados de 

outros que participam dessa corrente comunicativa, como os professores, enquanto grupo que 

constroem saberes para o exercício da docência. Pois, parafraseando Bakhtin (2004), os 

discursos são produzidos a partir de um dizer anterior, influenciados pela situação social da 

enunciação. Compreendemos que o contexto de formação do Programa de formação de 

professores, o PROFA, bem como o sistema municipal de ensino com a proposta pedagógica, 

                                                 
4 É um curso de aprofundamento de conteúdos e procedimentos didáticos, que tem como objetivo orientar e 
propiciar ao professor o desenvolvimento qualificado de suas competências profissionais na alfabetização de 
crianças, jovens e adultos. Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, oferecido pelo MEC aos 
municípios de todo o país. Informações extraídas do material de formação do coordenador do curso. 
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propiciou interações sociais e momentos de aprendizagem que contribuíram para a 

constituição profissional de Ana.  

A voz da universidade e dos professores, que desenvolveram a formação profissional, 

também foi marcada nos dizeres dos sujeitos/professores. Observamos isso no dizer da 

professora Débora: “Os professores que tive na graduação foram maravilhosos, assim, 

despertaram esta vontade em mim de estar buscando sempre”. A professora sinaliza o 

período de formação do ensino superior, traz para o contexto da enunciação, pelo uso da 

memória, a imagem, as ações de seus professores de graduação. Buscamos reflexões em 

Arroyo (2004, p.17) quando expõe: “Nosso ofício carrega uma longa memória. Guardamos 

em nós o mestre que tantos foram. Podemos modernizá-lo, mas nunca deixamos de sê-lo”. O 

conjunto de ações pedagógicas e formadoras, que engloba a universidade e os professores, 

constituiu um entrecruzamento de vozes sociais que, em meios a possíveis acordos e 

desacordos, foram marcantes para a trajetória de vida profissional de Débora. Tanto que ela, 

na seqüência, enuncia: “despertaram esta vontade em mim”, o que marca como ecos do 

tempo de formação, os quais contribuem para a identidade de professora dela, a fazendo 

despertar para a profissão. 

Bakhtin (2003, p. 300) discute a questão do contexto do enunciado, o que contribui 

com nossas idéias nesse momento: “O enunciado é um elo na cadeia da comunicação 

discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes que o determinam tanto de fora 

quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas”. As 

ações pedagógicas de Débora são carregadas de atitudes, jeitos, modelos de dar aula 

construídos no espaço da universidade, com o grupo de professores da época em que ela era 

estudante de Pedagogia. 

Uma outra voz que aparece de forma explícita nos dizeres das professoras é a voz dos 

colegas de profissão. Interpretamos isso com o dizer da professora Camila: “Somos três 

professoras da alfabetização aqui na escola, e a gente troca muito e isto faz com que eu 

renove minhas energias”. Depreendemos deste dizer que a professora sinaliza uma parceria 

entre seus colegas de profissão, existe a presença de outros no enunciado de Camila, pessoas 

que compartilham experiências e contribuem para a formação da identidade profissional de 

Camila, o que a faz continuar o enunciado: “isto faz com que eu renove as minhas energias”. 

Compreendemos que a professora, a partir dos discursos de outros professores, constrói 

saberes necessários à prática docente. Como fundamenta Tardif (2006, p. 52-53) ao falar dos 

saberes experienciais: 
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Cotidianamente, os professores partilham seus saberes uns com os outros através do 
material didático, dos “macetes”, dos modos de fazer, dos modos de organizar a sala 
de aula, etc. Além disso, eles também trocam informações sobre os alunos. Em 
suma, eles dividem uns com os outros um saber prático sobre sua atuação (grifos do 
autor).  

Ao usar “somos e a gente”, Camila expressa-se inserida em um grupo específico, de 

professoras alfabetizadoras que, ao compartilharem experiências, constroem juntas 

experiências cotidianas da sala de aula. Camila junta a sua prática individual à prática coletiva 

no sentido de constituir uma identidade profissional, e até renovar algumas aprendizagens, 

quando enuncia: “isto faz com que eu renove minhas energias”. Refletimos sobre este dizer a 

partir das palavras de Wenger (1998, p. 146) “Falar de identidade em termos sociais não é 

negar a individualidade, mas ver a própria definição de individualidade, como algo que faz 

parte das práticas de comunidades específicas”. 

Desta forma, compreendemos que as vozes sociais perpassam os discursos das 

professoras em relação à profissão docente, formam uma tessitura de enunciados que 

entrelaçados permitem às professoras construírem sentidos aos momentos da vida pessoal e 

profissional, o que contribuem para a constituição da identidade docente. Cada professora 

enuncia de uma situação individual, contextualizada a partir de suas ideologias; porém os 

sentidos que cada uma construiu em relação à docência tem elementos em comum, emergem 

de tempos e espaços de formação em que a presença de outros como: instituições, sistemas de 

ensino, professores da formação, colegas de profissão com seus discursos atravessam os 

enunciados das professoras. 

Faraco (2003, p.51) elucida: “o material semiótico pode ser o mesmo, mas sua 

significação no ato social concreto de enunciação, dependendo da voz social em que está 

ancorado, será diferente. Isso faz da semiose humana realidade aberta e infinita.” 

Compreendemos que as professoras sinalizam questões comuns às identidades docentes, 

refratam tempos e espaços comuns, porém a individualidade de cada uma em relação à 

profissão é respeitada a partir dos diferentes sentidos que são construídos ao considerarmos o 

contexto e as diferentes vozes sociais que fazem parte deste. As palavras advindas dos 

discursos das professoras vieram carregadas de um conteúdo de valor ideológico ou vivencial 

e, de acordo com Bakhtin (2004), o sujeito compreende as palavras e somente reage àquelas 

que despertam ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. 
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5 CONSIDERAÇÕES: “SEMPRE EM CONSTRUÇÃO” 

A sistematização dos registros e discussões do nosso texto se deu de forma em que 

pudéssemos nos nortear e situar quanto a nossa intenção de pesquisa: compreender as vozes 

sociais que constituem os discursos dos professores em relação à sua identidade docente. Para 

isso, traçamos um caminho teórico-metodológico no qual, em cada capítulo, analisamos o 

sujeito/professor pelo viés das interações sociais, a fim de compreender em que espaços e 

tempos ele é atravessado pelos discursos alheios.  

Na introdução, apresentamos a formação dos professores enquanto objeto e contexto 

da pesquisa, pontuando a compreensão das vozes sociais que constituem os discursos dos 

professores como objetivo e norte para nosso estudo. Elencamos alguns trabalhos 

desenvolvidos nesta temática a fim de mostrar a relevância de nossa pesquisa em relação a 

outras já realizadas, evidenciando as bases teóricas e metodológicas que deram substâncias a 

nossos registros de análises. 

Na base teórica, delineamos alguns conceitos essenciais à questão da formação do 

sujeito/professor, pontuando referenciais como: diálogo, heteroglossia, alteridade, alicerces 

que costuraram todo nosso trabalho e que contribuíram com as questões da identidade 

docente, a qual é discutida pelo viés social, entendendo-a como construção cultural, social e 

histórica. Apresentamos também, pelo viés da interação social, os saberes profissionais que 

são construídos e transformados pelo professor no exercício de sua função e, assim, são 

considerados sociais por serem provenientes de espaços e tempos heterogêneos. 

A partir do caminho que percorremos em busca de novos sentidos, foi possível chegar 

aos dados, formados pelos discursos dos professores e, por meio de suas narrativas de 

trajetória da vida profissional, analisamos as singularidades de cada um identificando as 

particularidades enunciativas. Fizemos, na seqüência, uma análise das regularidades nos 

dizeres, aproximando os sujeitos por seus discursos em relação às vozes e saberes que 

constituíram seus enunciados, identificando-os como profissionais com características 

singulares que compõem o grupo de profissionais do campo de pesquisa explorado. 

Diante do que expusemos, relembramos nosso objetivo, compreender as vozes sociais 

que constituem os discursos dos professores em relação a sua identidade, e percebemos as 

inúmeras vozes que perpassam os enunciados dos professores, vozes de outros que circulam 

nas complexas e heterogêneas relações sociais, realizadas nos mais diversos contextos em que 

os professores estão inseridos desde a infância. As vozes depreendidas por nós nos dizeres dos 
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sujeitos respondem a nossa questão norteadora da pesquisa: quais as vozes que constituem os 

discursos do professores em relação a sua identidade docente? Ao trazerem, pela memória, 

momentos da vida pessoal e profissional por meio das narrativas, os professores apontaram 

novos sentidos em relação à profissão, e conscientemente enunciaram a partir de relações no e 

pelo trabalho, ou seja, na realização das atividades pedagógicas evidenciaram experiências, 

trocas com seus pares. 

Identificamos características peculiares à formação pessoal, profissional e social de 

cada professor. Foram tempos diferentes que expressaram momentos significativos da vida 

profissional de cada um. A infância, a adolescência, o ingresso na carreira, tempos marcados 

por experiências pré-profissionais, mas que, sobrepostos aos espaços e tempos da formação, 

ganharam novos sentidos para a docência de cada sujeito/professor. A partir dos novos 

sentidos que circularam com a compreensão das singularidades, construímos as regularidades, 

no sentido de aproximar os dizeres dos sujeitos, por meio de pistas lingüísticas recorrentes e, 

assim, possibilitaram nossa compreensão quanto às vozes sociais que constituem os discursos 

dos professores em relação à identidade docente e, caracterizando o grupo de profissionais do 

campo da pesquisa explorado em nosso estudo, a Associação dos Municípios do Vale do 

Itapocu (AMVALI).  

Depreendemos dos dizeres das cinco professoras uma recorrência aos momentos 

iniciais de exercício da função docente, os quais nos remetem aos sentidos que aproximam os 

sujeitos, ou seja, todos se reportaram a saberes experienciais, momentos no e para o trabalho 

que significaram construções pertinentes à prática docente. Percebemos que as aprendizagens 

construídas pelas professoras, no tempo inicial da carreira, soam como ecos à formação 

profissional, e são reavivadas e reformuladas de acordo com a vivência da docência. Sabemos 

que muitos saberes foram sinalizados pelas professoras, porém aprofundamos as discussões 

aos saberes experienciais por serem eles o núcleo vital do saber docente e por serem formados 

a partir dos demais saberes (TARDIF, 2006). As professoras validaram a prática a partir das 

experiências vividas nos espaços de formação inicial e continuada, atribuíram valor às 

instituições, como também às primeiras turmas de exercício da função. 

As falas das professoras revelaram também a presença de outros em seus discursos nos 

espaços e tempos de formação. Nas entrelinhas de seus dizeres, quando relataram os 

momentos sociais de ingresso e exercício da profissão, percebemos as diferentes vozes 

implicitamente recorrentes no contexto dos enunciados analisados. Vozes que se apresentaram 

como convite, negação, autoridade, normas, fundamentos culturais e teóricos, interferindo no 

modo de pensar e agir dos professores. E, ao relembrarmos um de nossos objetivos 
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específicos, que é situar a profissão docente num contexto de espaço e tempo, analisamos pela 

discussão teórica os professores e a concepção de sua profissionalização que, desde os tempos 

históricos da educação e sociedade, são atravessados por discursos alheios aos seus, nos 

espaços de sua formação. Vale salientar que consideramos os sujeitos/professores, pelo viés 

bakhtiniano, como sociais e conscientes, assim, percebemos que os professores, ao fazerem 

referência a outros sujeitos em seus discursos, trazem as ideologias de seu cotidiano e outras 

ideologias dos grupos sociais organizados os quais foram espaços de discursividade para a 

configuração de seus enunciados. 

 Dessa forma, relacionamos esses sentidos construídos à formação pessoal e 

profissional do sujeito com as características individuais de cada um, pois, parafraseando 

Nóvoa (1995a), o professor é uma pessoa e uma parte importante dessa pessoa é o professor, 

o profissional. Assim, várias identidades são deslocadas no processo de formação do 

professor, e outras são construídas já que entendemos a identidade como construtos sociais, 

culturais e históricos e, dependendo dos contextos diversificados, os professores incluem-se 

como profissionais, deslocam suas identidades e constroem outras por meio das interações e 

necessidades de inserção nos grupos sociais.  

Para o contexto educacional, através da compreensão dos dizeres das professoras, 

deixamos circular alguns sentidos que podem ser interpretados nos espaços da academia, da 

escola. Uma reflexão que apontamos refere-se às ações de formação do professor que 

desconsideram os professores como sujeitos construtores de história, e apenas como 

indivíduos que recebem proposições gerais da formação, como: avaliação, objetivos 

resultados previamente sinalizados. Neste sentido, o professor não é reconhecido como sujeito 

que constrói saberes a partir de sua própria história de vida. Essa discussão é pertinente por se 

pensar na valorização do professor enquanto ator e autor de sua própria história, por ser um 

dos objetivos da educação que pode ser sistematizado enquanto ações de políticas públicas de 

formação. Outra ação que trazemos para reflexão é possibilitar a participação dos professores, 

enquanto agentes ativos no processo de educar, nos encaminhamentos relacionados à 

profissão e à formação.  

As políticas de formação dos professores podem construir novos caminhos 

curriculares e de formação continuada para que os próprios professores expressem seus 

saberes da experiência e, a partir deles, construam saberes disciplinares, curriculares e de 

formação profissional.  Ao adquirirem saberes de diferentes fontes sociais, os professores 

movimentam-se discursivamente nos espaços de formação, possibilitando a construção de 

novas identidades, como também a estabilização de outras construídas no campo pessoal. 
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As inferências das vozes de outros, no fazer e dizer dos professores em relação à 

docência, colabora para a constituição da identidade docente, tanto que exprimem: “nos 

constituímos profissionais sempre5. Isto nos permite não finalizar essa textualização, e sim 

dizer que estamos sempre em construção de novos sentidos que continuam a circular nos 

contextos de formação dos professores. E por essa razão as identidades profissionais estão 

sempre em processo de construção. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
5 Dizer da professora Débora. 
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APÊNDICE  

 

 

GUIA DAS ENTREVISTAS NARRATIVAS 

 

1) Apresentação breve da pesquisa à entrevistada, agradecimento pela colaboração à coleta 

dos registros e o pedido para a gravação dos dizeres. 

2) Questionamento de alguns para o registro no diário de campo, como: idade, formação, 

tempo de trabalho no magistério, entre outros. 

3) Pergunta comando: Como você se constituiu profissional? 

4) Perguntas para nortear a entrevista: Qual a experiência mais significativa? 

                                                                Por que gosta de trabalhar na educação? 

                                                                O que é ser professor(a) para você? 

5)  De acordo com as respostas dos sujeitos e a partir dos registros no diário de campo, voltar 

à perguntas já realizadas, pedindo um detalhamento das respostas dos sujeitos. 


