
AS VOZES SOCAIS NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES PROFISSIONAIS 
DE PROFESSORES: UM OLHAR SITUADO DAS PRÁTICAS DE 
LETRAMENTO 
 
PAULA BARACAT DE GRANDE (UNICAMP).  
 
 

Neste trabalho, analiso o processo de construção de identidades profissionais de 
professores em curso de formação continuada com base em suas filiações teóricas. 
Tenho por objetivo entender/explicar como a identidade profissional de professores 
em formação continuada é construída na intersecção de diferentes vozes sociais 
que emergem nos discursos que circulam nesse espaço de formação. Este trabalho 
é um recorte de minha pesquisa de mestrado, que está em andamento, orientada 
pela Profa. Dra. Angela Kleiman e financiada pela FAPESP, a qual se apoia na 
perspectiva sócio–cultural dos Estudos do Letramento (STREET, 1983; GEE, 2000; 
KLEIMAN, 1995, 2001), assumida pelo grupo Letramento do Professor, ao qual 
pertenço. Tal abordagem considera o letramento situado do professor, ou seja, 
entende que as práticas de leitura e escrita só fazem sentido se estudadas no 
contexto de sua situação, ou seja, levando–se em conta todos os elementos do 
cenário que compõem a situação comunicativa de leitura ou produção escrita, 
objeto da pesquisa (KLEIMAN e BORGES DA SILVA, 2008). Parto do pressuposto de 
que as práticas de letramento na formação acadêmica, seja inicial ou continuada, 
envolvem processos de construção identitária. A origem da pesquisa vem de minha 
participação, como pesquisadora, em cursos de formação continuada, em que 
diferentes saberes dos professores e conceitos que os informam, de fontes 
variadas, surgem, embatem–se, complementam–se, interpenetram–se, hibridizam–
se. As análises, de enfoque discursivo, têm como um de seus propósitos repensar 
as práticas dos formadores de professores em função das discussões sobre a 
construção de identidades profissionais dos professores. O corpus da pesquisa, de 
caráter qualitativo interpretativista, engloba dados gerados em observação 
participante em um curso de formação continuada e entrevistas realizadas com 
professores participantes do curso. A análise a ser apresentada tem por base a 
concepção dialógica e social de linguagem do Círculo de Bakhtin.  
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Nos últimos anos, assistimos a uma efervescência em relação ao 

oferecimento de cursos de formação continuada e ao debate sobre esse tipo de 

formação. Como aponta Gatti (2008, p. 63), a partir de meados da década de 

1990, a expansão de programas e cursos de formação continuada ocorreu 

exponencialmente, impulsionado por documentosinternacionais e pelas diversas 

legislações no Brasil

Apresentação 

[1]

Em 2006, o Instituto de Estudos da Linguagem (UNICAMP) ofereceu 23 

cursospelo programa Teia do Saber, em vigor de 2003 a 2008 no Estado de São 

Paulo. Destes, 15 eram da categoria “Ler para Aprender”. Inserido nessa categoria, 

.  



o curso de formação continuada em que os dados de minha pesquisa de 

mestrado[2] foram gerados – o curso "Ensino de Leitura” - foi oferecido pela equipe 

do grupo Letramento do Professor

Com minha participação, como pesquisadora e monitora em cursos de 

formação continuada, foi possível notar que diferentes saberes de professores e 

formadores - e conceitos que os informam - de fontes variadas, surgem, embatem-

se, complementam-se, interpenetram-se, hibridizam-se nesse contexto de 

ensino/aprendizagem. No curso de formação continuada observado, diferentes 

vozes relacionadas a conceitos, teorias e práticas concernentes à profissão docente 

emergem no discurso de professores e formadores. 

 a quatro turmas de mais ou menos 30 

professores alfabetizadores cada (total de 126 inscritos) de junho a novembro de 

2006, em 10 encontros quinzenais de 8 horas cada, realizados aos sábados. O 

curso foi dividido em dois módulos, cada um de 40 horas. 

Neste trabalho, analiso, como exemplo, um dado de interação com o 

objetivo de entender/explicar como a identidade profissional de professores em 

formação continuada é construída na intersecção de diferentes vozes sociais que 

emergem nos discursos que  circulam nesse espaço de formação. 

De caráter qualitativo-interpretativista (DENZIN e LINCOLN, 2006; 

MASON,1998), a pesquisa está inserida no campo transdisciplinar e crítico da 

Linguística Aplicada, cujo objetivo central é criar inteligibilidade sobre problemas 

sociais em que a linguagem tem um papel central (MOITA LOPES, 2006). Dentro 

dessa configuração, parto da perspectiva dos Estudos do Letramento, que conferem 

à pesquisa um desenho teórico-metodológico específico. 

A perspectiva sócio-cultural dos Estudos de Letramento (STREET, 1984; 

KLEIMAN, 1995; COLLINS e BLOT, 2003) implica olhar e interpretar as práticas 

sociais que envolvem a escrita, como o caso de um curso de formação, de forma 

diferenciasda, voltada à situação em que tais práticas ocorrem. Esses estudos são 

baseados na visão de que ler e escrever só fazem sentido quando estudados no 

contexto das práticas sociais e culturais dos quais são uma parte. 

Perspectiva teórico-metodológica 

A partir dessa perspectiva, o grupo Letramento do Professor[3], do qual 

participo,  encofa o letramento situado do professor (KLEIMAN, 2001): refletimos 

sobre as práticas que envolvem a escrita realmente necessárias ao professor em 



sua práticaprofissional e em seu local de trabalho. O conceito de letramento situado 

não está relacionado a uma concepção pragmático funcional; não adota uma 

perspectiva restrita da formação, em que se valoriza somente o domínio do 

essencialmente necessário para umtrabalho técnico, numa visão instrumental dos 

usos da leitura e da escrita. Diferentemente, o conceito implica aprender a buscar, 

a continuar aprendendo e a circular por diferentespráticas de letramento conforme 

a demanda de cada uma delas, conforme as diferentessituações do cotidiano 

profissional do professor. Como apontam Kleiman e Borges da Silva (2008, p. 18): 

  os estudos do letramento adotam um modelo situado das práticas 
de uso da língua escrita. Esse modelo inclui, necessariamente, em 
toda e qualquer descrição ou explicação sobre os usos da escrita, o 
contexto da situação, ou seja, todos os elementos do cenário que 
compõem a situação comunicativa: tempo, local, participantes, suas 
respectivas imagens e posições, o que aconteceu antes, as projeções 
sobre o que está por vir. 

As estratégias de ação do grupo são voltadas para essa questão, 

configurada como ética e política, a qual foi norteadora das metas de pesquisas, 

entre as quais a de repensar nosso próprio fazer como formadores de professores e 

como pesquisadores. Dessa forma, retira-se o foco do professor e passa-se a 

refletir sobre os formadores de professores. A perspectiva do grupo Letramento do 

Professor

Diante disso, meu projeto de mestrado tem como objetivo analisar o 

processo de construção identitária profissional de professores com base em 

alinhamentos com pessoas, práticas, valores, conceitos e nas filiações teóricas em 

curso de formação continuada, conforme evidenciado em seus discursos nas aulas, 

para repensarmos a atuação da Universidade e dos formadores acadêmicos. A 

contribuição esperada é mostrar como o processo de ensino/aprendizagem é 

identitário e conhecer e compreender como as identificações de professores são 

relevantes para refletir sobre as práticas de formadoresem cursos de formação 

continuada.      

 parte da premissa de quea formação profissional envolve 

reposicionamentos sociais que dão forma a uma novaidentidade profissional 

(KLEIMAN, 2006). 

A formação profissional e a aprendizagem envolvida nesse processo são 

identitárias, pois possibilitam o contato e a apropriação de diferentes vozes sociais 

empráticas sociais específicas – incluindo as práticas de letramento. Essas práticas 

Identidades e Letramento 



em que os sujeitos se engajam, por sua vez, envolvem o alinhamento dos 

professores em formação continuada, a valores, crenças e interesses particulares, o 

que não é fixo e permanente: muda conforme as práticas em que se está 

envolvida, com que interlocutores se está dialogando, em que instituição. Tanto 

identidades quanto letramentos são situados, dependentes dos contextos e mudam 

conforme a situação de comunicação. Identidades não são finitas, pois têm a ver 

com a agência dos sujeitos em situações variadas. Essa abordagem difere da que 

enfoca os resultados acabados relacionados à formação do professor e a sua 

identidade – tomada como fixa – e se centra na observação do processo de 

formação profissional e de construção de identidades profissionais.  

A identidade é tomada aqui como um conjunto de elementos dinâmicos e 

múltiplos da realidade subjetiva e social, uma condição transitória e dinâmica, 

moldada pelas relações de poder que, na percepção dos participantes, estão sendo 

construídas na interação (KLEIMAN, 1998). Ao seguir enfoques sociolinguísticos e 

etnográficos, “pressupomos que essas identidades são construídas na produção 

conjunta de significados sociais e de que há espaço, na interação, para a criação de 

novas significações”, dentro dos limites que o caráter normativo das instituições 

permite (KLEIMAN, 1998, p. 281). Defendo que identidades são construídas 

socialmente e na interação, e, assim, podem mudar na produção conjunta de 

significados sociais, o que não exclui o fato de queconstrução ocorre dentro dos 

limites

            Para Collins e Blot (2003), a compreensão dos letramentos perpassa, 

necessariamente, questões relacionadas a textos, poder e identidade. Assim, as 

práticas de letramento são concebidas como integralmente conectadas com as 

dinâmicas de identidade, com as construções dos 

 das instituições, determinadas também pelas relações de poder entre os 

participantes. 

selves. No mesmo sentido, 

Kleiman (2007) defende que os processos de letramento ocorrem em toda a 

escolarização e em todo o uso da língua escrita, e que leitura e escrita são práticas 

discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que se 

desenvolvem. A concepção de escrita dos estudos do letramento "pressupõe que as 

pessoas e os grupos sociais são heterogêneos e que as diversas atividades entre as 

pessoas acontecem de modos muito variados” (p. 15). A perspectiva da 

heretogeneidade de práticas de letramento traz a possibilidade de pensarmos na 

heterogeneidade de identidades construídas nessas práticas. 

Vozes sócias e construções identitárias 



O conceito de vozes adotado se baseia na concepção dialógica de linguagem do 

Círculo de Bakhtin. Para Bakhtin (1988) os diferentes discursos admitem uma variedade 

de lugares de enunciação, ou de vozes sociais. Fundamentada na obra bakhtiniana, 

Vóvio (2007, p. 88) define o conceito de vozes como “esquemas que significam, 

simbolizam e constroem e reconstroem a realidade, produzidos por sujeitos sociais, 

historicamente situados”, as quais são sociais e discursivas. Definidas dessa maneira, as 

vozes podem ser surpreendidas na enunciação

A concepção de linguagem do Círculo fundamenta que todo o enunciado 

encontra o objeto para o qual está voltado já “desacreditado, contestado, avaliado, 

envolvido por sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de 

outrem que já falaram sobre ele” (BAKHTIN, 1988, p. 86). Ou seja, o objeto já está 

penetrado por apreciações de outros, pelas palavras de outros, e um enunciado 

concreto, num dado momento social e histórico, sempre toca os milhares de fios 

dialógicos existentes, milhares de outros discursos sobre o objeto, participante 

ativo do diálogo social. 

 ao identificar os discursos que circulam 

e as significações apropriadas sobre um determinado objeto. Dessa forma, as vozes 

estariam “indiciadas nos objetos referenciados nos enunciados, emergentes da/na 

situação, como respostas ativas pertencentes a um mundo dialogizado, povoado por 

múltiplas vozes sociais” (VÓVIO, 2007, p. 88).  

            Assim, um dos objetivos das análises é identificar as vozes que atravessam 

e constituem os enunciados de professores em formação continuada e de 

formadores. Considero, a partir de Vóvio (2007), que essas vozes contribuem para 

observar as tendências nos alinhamentos preferenciais dos participantes no que se 

refere a conceitos, valores e saberes relacionados à prática e à formação do 

professor, para analisar como entram na composição dos discursos. Os 

alinhamentos de professores e formadores a certas vozes não pressupõe uma 

adesão fiel a um determinado discurso, a uma teoria ouconcepção que informa a 

formação de professores. 

            Nesse processo de formação, o contato com o discurso do outro é inerente, 

e esteluta para determinar a base de nossas inter-relações com o mundo. No 

contato com o discurso do outro, o conflito é constitutivo da compreensão e, por 

conseguinte, também tem parte na aprendizagem. Como destacam Freedman e 

Ball (2004), a partir do Círculo, as interações sociais mais efetivas em promover 

aprendizagens são aquelas preenchidas pela tensão e pelo conflito. Nesses 



momentos, há uma grande influência do esforço paracom o discurso do outro, 

esforço entre vários pontos de vista, abordagens, direções e valores (BAKHTIN, 

1988). 

A questão de como docentes constroem suas identidades em curso de 

formação continuada envolve a construção de objetos discursivos profissionais, 

processo no qual emergem as vozes que circulam nessa esfera e em outras esferas 

relacionadas à formação e à prática docentes. Essa construção de objetos 

discursivos relacionados à profissão docente ocorre tanto pela discordância com o 

formador como pela retomada e apropriação do discurso deste. É preciso considerar 

que os sujeitos de pesquisa são profissionais já formados, que atuam como 

professores, ou seja, sujeitos que já têm a identidade de “professor”, sendo que as 

diferentes vozes com as quais ele se alinha ou não, constroem identidades 

heterogêneas desse profissional. 

Análises 

Pesquisas do Grupo mostram que a interação entre professores e 

formadores é marcada pelo conflito entre diferentes perspectivas e orientações 

discursivas (VALSECHI, 2009; VIANNA, 2009). Muitas vezes, enquanto formadores 

têm uma preocupação com a consistência teórica, professores se voltam para a 

questão da prática em sala de aula. Por isso, ao mesmo tempo em que 

constatamos momentos de apropriação da palavra do outro e a aprendizagem, o 

conflito também promove entraves na interação. 

            No trecho transcrito a seguir, segmento de uma aula de um dos primeiros 

encontros do segundo módulo do curso, ao comentar sobre a elaboração do projeto 

de leitura a ser entregue no final desse módulo, o formador Lucas faz uma 

avaliação crítica dos planos de aula, entregues no primeiro módulo. O formador 

salienta que a preocupaçãofundamental dos professores alfabetizadores incidiu 

sobre como se apropriar da ferramenta da escrita, e questiona em que medida isso 

amplia o universo de textos e gêneros do aluno: 

T 66 Lucas: ENTÃO ago::ra a gente espera que no trabalho que vocês vão 

desenvolver para o segundo 

[16 de setembro de 2006 – Sala de aula formador Lucas] 

módulo tenha uma BOA reflex/ uma BOA justificativa para trabalhar com o texto. 

(...) Nós sabemos 



que no processo de leitura o leitor constrói o significado do texto. (...) E a gente es  

muito que vocês 
considerem o texto como um todo, como uma unidade, e não apenas um 

exercício de aprendizagem 
da escrita.

depois recolar, isso é uma 

 Porque, por exemplo, se você apenas... se a atividade principal é 

pegar um texto, fatiar, 
atividade que está voltada para a pura 

decodificação do texto. (...) 

isso não estiver relacionado a um contexto maior (...)simplesmente localizar uma 

palavra pode ser uma 

Se 

atividade meramente mecânica, puramente visual. 
T 67 Ana: mas professor, quando nós propusemos isso, quando fizemos isso, é 
assim que a gente 
trabalha. A gente trabalha o contexto para depois a criança localizar a 
palavra. (...) a gente não 
soube expor isso na hora de escrever lá no papel. Porque a gente supõe 
que todo mundo faça da mesma maneira que a gente
T70 Carmen: essa questão da reescrita do texto com os recortes das palavras, 

porque 

. (...) 

eu acredito que 
muitos façam

 reescrever essa música que ela conhece, (...)  ela conhece a música então ela 

sa::be que começa 

, é por exemplo assim, é uma música que geralmente a criança já 

saiba, (...) ela vai  

CIranda, então começa com C, cadê uma palavrinha que começa com C? (...) 
T71 Beatriz: porque ela vai colocar em jogo as hipóteses dela, ela vai tentar 

descobrir qual é, quem é 
pré-silábico, silábico e alfabético

vão fazendo esse 

, vai pegar o verso inteiro, então eles vão 

cantando e vão vendo, 
jogo na hora de montar

T72 Carmen: é um exercício para desenvolver... 
. 

T73 Beatriz: a leitura mesmo, por isso que não teve parte escrita (...) 
T74 Lucas: Mas eu acho 

registro do som. Se não tiver esse outro trabalho que ela apontou, fica nisso 

ainda que fica voltado para essa relação do texto, do 

texto escrito com/ como 

T75 Carmen: não, sim, mas a musiquinha também dentro de um contexto, é isso 

que eu to falando,

gente sempre, essas duas atividades são coisas que 

 a 
a gente tem feito

que faz 

 muito, 

até porque tem muita gente 
o Letra e Vida e são atividades sugeridas, então todo mundo ta 

fazendo, a gente sabe. 



Lucas critica as atividades propostas pelos professores em seus planos de 

aula do primeiro módulo, em que o foco é a decodificação. A crítica se sustenta na 

descrição do formador do tipo de atividade bastante sugerida pelos professores 

alfabetizadores nosplanos de aula elaborados ao final do primeiro módulo do curso 

(“se a atividade principal é pegar um texto, fatiar, depois recolar”).  

Ana toma o turno e afirma que “é assim que a gente trabalha”, ou seja, Ana 

afirma que, na prática profissional, ela e seus colegas (“a gente”) trabalham da 

forma descrita por Lucas. Ela se alinha ao grupo dos outros professores presentes 

ao afirmar que “todo mundo faça da mesma maneira”. Depois disso, Ana também 

descreve o tipo de atividade que ela desenvolve em sua prática profissional, 

aproximando a descrição do que Lucas defendeu como o que deveria ser feito. Há 

aí um alinhamento a práticas desenvolvidas em sala de aula e ao grupo de 

professores que as desenvolve (a gente, todo mundo) e, ao mesmo tempo, um 

alinhamento a Lucas ao aproximar a descrição da atividade daquilo que o formador 

coloca como o esperado. 

Carmen toma o turno, também explica e defende sua prática e a dos seus 

colegas ("eu acredito que muitos façam”), incluindo a si mesma e aos colegas 

como atingidos pela crítica do formador. Sobre essa questão, a professora se 

posiciona em defesa de seus pares e em resistência à crítica do formador. Beatriz 

apoia o argumento da colega e justifica o tipo de atividade elaborada pela maioria 

dos professores participantes. Em sua fala, podemos identificar diferentes vozes 

que servem para justificar essa atividade. Beatriz refere-se a hipóteses

Carmen indica explicitamente que há um modelo de formação concorrente: 

“

 – termo 

trabalhado no curso observado como hipóteses de predição sentido do texto -, e o 

ressignifica, atribuindo o sentido de “hipóteses da escrita da criança”, isto é, com o 

sentido de hipóteses de (de)codificação, o que é percebido pela expressão “jogo de 

montar”, além de se referir a teoria da psicogênese da escrita de Ferreiro (1995), 

que defende que existem fases de desenvolvimento das crianças no aprendizado da 

escrita (pré-silábicas, silábicas e alfabéticas). 

até porque tem muita gente que faz o Letra e Vida”. Carmen, como Ana em 

turno anterior, compatibiliza as novas informações a partir dos sistemas conceituais 

já familiares a ela, como a teoria da psicogênese da língua escrita, baseada em 

Ferreiro e Teberosky (1985), a qual é bem conhecida pelos professores 

alfabetizadores e divulgada no curso do programa “Letra e Vida”. A 

compatibilização, ligada à prática docente, não procede para o formador, que 

reafirma sua opinião no turno 74. Dessa forma, Carmen e Beatriz não se alinham 



ao formador, não concordam com sua crítica, e trazem vozes para legitimar sua 

prática: os outros professores (“eu acredito que muitos façam”), outro curso de 

formação continuada ("Letra e Vida”) e outros saberes relacionados a prática 

docente (“quem é pré-silábico, silábico e alfabético”). 

Carmen utiliza-se de pronomes que dão ideia de coletividade (“a gente”), 

mostrando uma identificação com o grupo de professores presentes e utilizando 

essa filiação como um argumento de força contra a crítica do formador. Trazer o 

nome de outrocurso e usar a coletividade são estratégias de argumentação 

interessantes: o nome do curso seria um argumento de autoridade, que sustentaria 

a prática de Carmen e de seuscolegas, o que é enfatizado por ela ao usar a 

expressão a gente, 

As diferentes orientações discursivas de formadores e professores estão 

relacionadas a diferentes práticas de letramento profissionais, que, por sua vez, se 

relacionam com diferentes identidades profissionais. Na interação entre 

acadêmicos, da área da linguagem, e professores alfabetizadores, diferentes 

saberes estão em jogo. E, muitas vezes, suas identidades profissionais (de 

acadêmicos e professores) são construídas como divergentes, como notamos nos 

trechos de interação acima.  

ou seja, não é somenteela que tem essa prática, mas vários de 

seus colegas. Dessa forma, as professoras discordam da crítica do formador e se 

alinham a outra perspectiva, mais voltada a seutrabalho em sala de aula, aquilo 

que fazem na prática profissional. E, para negociarem seusposicionamentos, 

constroem identidades a partir do alinhamento com seus colegas de profissão e 

com outras teorias e conceitos que circulam na formação de professores.   

            Com a crítica de Lucas, emergem na interação, pelo conflito de 

alinhamentos a teorias, valores e práticas, outras vozes com as quais os sujeitos se 

identificam. Essas identificações envolvem relações de poder entre as vozes sociais 

nos discursos dos participantes. Quando diferentes vozes sociais interagem, nós 

nos debatemos para assimilar duas categorias distintas de discurso: o autoritário e 

o internamente persuasivo (BAKHTIN, 1988). É exatamente nos momentos de 

esforço contra um discurso autoritário – no caso, o discurso do formador, que nessa 

situação está numa posição hierárquica superior, pois controla as interações e tem 

o poder de avaliar os professores – é que desenvolvemos nossas ideologias 

(FREEDMAN e BALL, 2004, p. 7). Dessa forma, um discurso autoritário não 

necessariamente se configura como tal para um indivíduo. Quando assimilamos um 

discurso internamente persuasivo, o discurso do outro também passa a compor 

nossa consciência, nós o apropriamos a partir de nossas palavras. Esse discurso 



está sempre sujeito à mudança e sempre interage com ideologias que nos 

envolvem. 

            A diferença entre o discurso autoritário e o internamente persuasivo tem a 

ver com as relações hierárquicas. Quanto mais forte for o sentimento de diferença 

hierárquica entre meu enunciado e o do outro, menos o as palavras do outro 

passarão a compor meu discurso, mais vai se manter delineado como o discurso do 

outro, e menos acessível será ela à penetração por tendências exteriores de réplica 

e comentário (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1995).  

            O discurso internamente persuasivo, diferentemente do autoritário, é 

fortemente amarrado a nossas próprias palavras, sendo metade nosso, metade do 

outro, e possibilita a criatividade e a produtividade do indivíduo na medida em que 

desperta palavras novas e independentes (BAKHTIN, 1988). A partir desse ponto 

de vista, as pesquisas, como defendem Freedman e Ball (2004, p.9) devem buscar 

compreender os esforços das pessoas para lidar criativamente com tensões e 

conflitos, aspectos críticos da aprendizagem e, como defendido nesta pesquisa, 

também da construção identitária. No caso das professoras  Carmen e Beatriz, ela 

se esforçam para compreender os conceitos do curso a partir de conceitos e 

práticas já familiares a elas e (Carmen sinaliza esse esforço quando afirma “é isso 

que eu tô falando” no turno 76), no conflito com o formador, as professores criam 

identificações com o grupo de professores presentes e com outros cursos como 

uma forma de lidar com essa tensão. 

BAKHTIN, M. (VOLOSHINOV). 
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[1] Kleiman (2008) comenta tais legislações e a “onda” de novos eventos de 
letramento suscitados por quais os professores passaram a participar. 



[2] Projeto “Processos de formação da identidade profissional de professores em 
formação continuada", orientado pela Dra. Angela Kleiman e financiado pela 
FAPESP. 

[3] O grupo Letramento do Professor, coordenado pela Profa. Dra. Angela Kleiman, 
envolve pesquisadores que estudam as práticas de leitura e escrita de 
alfabetizadores, professores de língua portuguesa e outros agentes de letramento. 
Página do grupo: www.letramento.iel.unicamp.br 


