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Resumo

A identidade profissional docente pode ser analisada através de contínuas negociações do professor
em sua prática diária com os discentes e na interação com outros profissionais. Considerando as
mudanças e as transformações da sociedade atual, torna-se importante explorar estudos teóricos que
tenham aproximações com as ciências sociais, e no espaço da Linguística Aplicada, investigar
questões socioculturais mais amplas. Objetiva-se analisar as marcas identitárias dos docentes de
língua espanhola em seu discurso sobre o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O referencial
teórico tem como base, principalmente, os conceitos de identidade inseridos na perspectiva dos
estudos socioculturais de Stuart Hall (2006, 2012), Silva (2012), assim como os estudos sobre
alteridade (BAKHTIN, 2006) e identidade profissional (DUBAR, 2005).

Palavras-chave: Identidade profissional docente. Alteridade. Diferença. PNLD.

Resumen

La identidad profesional docente puede ser analizada a través de continuas negociaciones del
profesor en su práctica diaria con los discentes y en la interacción con otros profesionales.
Considerando los cambios y las transformaciones de la sociedad actual, es importante explorar
estudios teóricos que tengan aproximaciones con las ciencias sociales, y en el espacio de la
Lingüística Aplicada, investigar cuestiones socioculturales más amplias. Se pretende analizar las
marcas identitarias de los docentes de lengua española en su discurso sobre el Programa Nacional
del Libro Didáctico (PNLD). El referencial teórico tiene como base, principalmente, los conceptos de
identidad insertados en la perspectiva de los estudios socioculturales de Stuart Hall (2006, 2012),
Silva (2012), así como los estudios sobre alteridad (BAKHTIN, 2006) e identidad profesional (DUBAR,
2005).

Palabras clave: Identidad profesional docente. Alteridad. Diferencia. PNLD.

Abstract

The professional identity of the teacher can be analyzed through continuous negotiations of the
teacher in his daily practice with the students and in the interaction with other professionals.
Considering the changes and transformations of today&39;s society, it is important to explore
theoretical studies that have approximation with the social sciences, and in the area of Applied
Linguistics, to investigate broader sociocultural issues. The objective is to analyze the identity marks of
Spanish teachers in their discourse on the National Textbook Program (PNLD). The theoretical
framework is based specially on the concepts of identity inserted in the perspective of socio-cultural
studies by Stuart Hall (2006, 2012), Silva (2012), as well as the studies on alterity (BAKHTIN, 2006)
and on professional identity (DUBAR, 2005).

Keywords: Professional teaching identity. Alterity and Difference. PNLD.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O termo identidade possui uma gama de definições e concepções. Isto está relacionado ao fato de
que os estudos contemporâneos sobre o tema não estão circunscritos à disciplinas específicas nem
mesmo à tradições teóricas determinadas. Assim sendo, os estudos acerca desse mote têm sido
objeto de análise de várias áreas do conhecimento. Podem-se indicar vários campos do saber, como
a Educação, a Psicologia, a Antropologia, que trabalham diferentes enfoques, dando lugar a uma
série de discussões entre estudiosos de diversas conexões teóricas, com destaque para as
contribuições oriundas da Sociologia e dos Estudos Culturais. Atribui-se o fato de diversas pesquisas
com temáticas sobre a identidade às mudanças culturais, sociais, econômicas, políticas e
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tecnológicas que atravessam e marcam o cenário mundial globalizado, onde as fronteiras físicas e
virtuais entre os povos e os países estão cada vez mais dinâmicas.

Observa-se um momento de reflexividade na vida contemporânea e na compreensão das
transformações vivenciadas em comunidades em geral ou específicas, de acordo com a sua
localidade, em maior ou menor escala. Esse novo momento global traz implicações sobre os
processos que envolvem as práticas sociais, o que acarreta em novas abordagens para a educação,
em especial para o trabalho aqui desenvolvido, as possibilidades de depreender sobre identidades
sociais e profissionais de docentes.

Nesta perspectiva, é válido afirmar que se nota há algum tempo interesse por questões relativas à
identidade profissional do professor, como indicam as pesquisas de Quevedo-Camargo e Ramos[i]
(2008, p. 189) e El Kadri (2010, p. 72). Em ambas as análises vê-se um levantamento bibliográfico de
trabalhos que tratam da questão da identidade profissional do professor, porém, com concentração
exclusiva de docentes da língua inglesa no Brasil. Atualmente, a busca na internet por textos que
contenham essa temática mostrará uma bibliografia eletrônica com investigações de diferentes áreas
de atuação, tanto professores de língua estrangeira quanto professores de educação física,
matemática, etc.

Contudo, ainda que haja obras de diferentes enfoques que se dispõem a discutir “identidade” em
contextos específicos, é interessante observar as propostas de análise de estudos voltados para
professores de língua espanhola no contexto brasileiro, como forma de aprofundar a configuração
dessa língua estrangeira no país, em face aos poucos anos de obrigatoriedade do espanhol como
componente curricular nas escolas.

Inserindo-se no âmbito da Linguística Aplicada, o presente trabalho tem como eixo a análise de
marcas identitárias dos docentes de língua espanhola em seu discurso sobre o Programa Nacional do
Livro Didático (doravante PNLD). Na tentativa de compreender novos contextos escolares com a
implementação do PNLD para o ensino médio, busca-se refletir novos paradigmas de investigação
diante de aspectos da pós-modernidade com o intuito de observar as vozes de alguns profissionais
que trabalham em escolas públicas do estado de Sergipe.

1 A PERSPECTIVA CONTEMPORNEA DA LINGUÍSTICA APLICADA: NOVOS PARADIGMAS

Este artigo se apresenta no campo de pesquisa da Linguística Aplicada (doravante LA), área que
possui o objeto de conhecimento embasado na linguagem em uso e suas práticas sociais. Está em
seu bojo compreender a linguagem como constitutiva da vida institucional, centrada em questões
dentro e fora da sala de aula, isto é, para além da aula de línguas.

Logo, pode-se afirmar que a LA alcança um viés contemporâneo em seu percurso atual, pois, como
afirma Moita Lopes (2006, p.86), é um período que se revela para muitos pesquisadores – muitos dos
quais atuam nas ciências sociais e nas humanidades – como um desafio e como uma necessidade
por novas teorizações pensadas a partir de novos modos de entender a vida social para produzir
conhecimento sobre o sujeito que está inscrito nessa condição contemporânea. O reconhecimento da
complexidade dos fenômenos sociais em andamento tem operado na área em direção a um
arcabouço interdisciplinar/transdisciplinar, ante uma revisão de suas concepções epistemológicas,
onde se passou a discutir novos direcionamentos sobre os modos de fazer pesquisa, sobre quem é o
sujeito e o que se pesquisa em LA nesta era tecnológica.

Neste sentido, é importante evidenciar a colocação de John Robert Schmitz (2008, p. 235): “Daí se vê
que a LA contemporânea é politizada e nos termos de Pennycook é ‘transgressiva’ e ‘crítica’, diferente
da prática de LA reinante nos anos 70 cujos praticantes consideraram a disciplina como neutra e
apolítica”. As palavras de Schmitz sobre a anterior prática da LA vão ao encontro do colocado por
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Rajagopalan (2006, p. 155) quando este afirma que na relação feita da linguística aplicada e o seu
perfil como vertente da linguística teórica, houve um desinteresse dos linguistas por questões relativas
à política linguística e a outros assuntos práticos, devendo-se isso ao paradigma da neutralidade
científica.

A visão neutra supracitada tem ligação com uma ciência isenta de juízos de valor com herança de
concepções positivistas, objetiva e a-histórica. Esse comportamento é discutível na LA
contemporânea já que não se prioriza o caráter aplicacionista da teoria em suas pesquisas. Conforme
Rajagopalan (2011 apud MILLER, 2013, p. 103), a respeito da teoria e das questões práticas relativas
à linguagem, é necessário:

pensar a linguagem no âmbito da vida cotidiana que nós estamos levando. Não fazendo
grandes elucubrações... É pensar, não como se pensou durante muito tempo: levar a
teoria para a vida prática. Mais que isso, é usar a prática como próprio palco de criação de
reflexões teóricas, ou seja, neste âmbito, teoria e prática não são coisas diferentes. A
teoria é relevante para a prática porque é concebida dentro da prática. (RAJAGOPALAN,
2011 apud MILLER, 2013, p. 103)

Diante dessas inferências, é fato afirmar que o contexto de indagações e transformações do século
XX e início do século XXI com as mudanças tecnológicas, culturais, econômicas e históricas trouxe
uma reavaliação do cânone acadêmico para se questionar as formas de produzir conhecimento. O
ideário sobre a modernidade passou a ser examinado, especialmente a definição do sujeito social não
mais como homogêneo, estável. Do mesmo modo, segundo Hall (2006, p. 17), a sociedade passou a
ser compreendida não como um todo unificado, bem delimitado e totalizado. Ela é atravessada pelas
diferenças sociais que produzem diferentes identidades sobre os sujeitos.

Esta é uma concepção convergente com teorias que tentam compreender o novo contexto global na
contemporaneidade. De acordo com Bhabha (1998, p. 19, grifo do autor), a existência contemporânea
é marcada por “uma tenebrosa sensação de viver nas fronteiras do ‘presente’, para as quais não
parece haver nome próprio além do atual e controvertido deslizamento do prefixo ‘pós’:
pós-modernismo, pós-colonialismo, pós-feminismo”. O prefixo pós marca a ideia de um além que não
representa um novo início e tampouco uma renúncia ao passado, mas um momento de trânsito.

Ainda sobre esse ponto, Kumaravadivelu (2012, p. 3 apud JUCÁ, 2016, p. 243) acentua o impacto
dessa conjectura sobre a educação, e em particular, à formação de professores de língua inglesa no
mundo. Ele tem em vista que as contínuas e rápidas mudanças são explicadas a partir de
perspectivas pós (pós-nacional, pós-moderna, pós-colonial), estabelecendo como “a epistemologia do
pós tem facilitado a produção de conhecimento nas humanidades e nas ciências sociais e oferece um
espaço útil para ancorar pensamentos em forças maiores que impactam a educação e a formação de
professores” (Kumaravadivelu, 2012, p. 3 apud JUCÁ, 2016, p. 244).

A respeito do panorama oferecido à educação pelo vocábulo pós, no mesmo texto de Jucá (2016, p.
253, 254), a professora aborda sobre os desafios enfrentados hoje pelos docentes de língua
estrangeira. Apesar de seu trabalho inferir especialmente sobre a língua inglesa, podem-se considerar
os temas discutidos em um campo maior, como o da língua espanhola como língua estrangeira, já
que a idealização do falante nativo, o uso da língua padrão, por exemplo, são pontos também
presentes na agenda do ensino-aprendizagem do espanhol e impacta a identidade profissional do
professor de línguas.

Ao empregar o pensamento de Kumaravadivelu, Jucá afirma que no contexto global, o que abrange
para ela o contexto brasileiro, a profissão professor precisa nos dias atuais se desfazer de
dependências de sistemas de conhecimento construídos com base em modelo eurocêntrico de
conhecimento. Isso traria uma ruptura epistêmica, contribuindo para que tanto o futuro professor e o
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professor em sua docência propriamente dita possam reinterpretar as suas visões e as suas práticas
pedagógicas.

É interessante na colocação de Jucá sobre a mencionada ruptura em questões tidas como já
estabelecidas e resolvidas, a ideia de questionar, transgredir. Há nesta disposição a ideia de um
engajamento para aqueles que trabalham com a linguagem como viés principal e a proposta de
resultados para problemas sociais porque envolto da intenção de transgredir, tem-se a noção de ir
além da tradição.

Pennycook (2006, p. 75) disserta acerca da ação de transgredir ao tratar de uma nova agenda de
pesquisa da LA que considere em seu cerne o efeito de atravessar, tanto política como teoricamente,
as fronteiras disciplinares. Essa é a base da LA transgressiva que o linguista aplicado expõe em seu
texto manifestando a teoria de transgressão desenvolvida por bell hooks (1994, p. 13), a qual diz ter
sido “inspirada principalmente pelos professores que tiveram a coragem de transgredir os limites que
confinariam cada aluno a uma rota, a uma abordagem de aprendizagem como em uma linha de
montagem”. Alinhada a ideia de hooks, Pennycook (2006, p. 74) cita Chris Jenks (2003, p. 8) para
enfatizar que “a transgressão se torna um tópico primário pós-moderno e responsável”.

Está delineada a importância para o linguista da relação da LA e do pós-modernismo. Schmitz (2008,
p. 246) afirma que Pennycook:

foi um dos primeiros linguistas aplicados (se não o primeiro) a se referir ao
pós-modernismo no campo de LA e a rejeitar o modernismo. No artigo “Towards a critical
applied linguistics for the 1990s” (Issues in Applied Linguistics, v. 1, n. 1, p. 8-20),
Pennycook aportou ideias “ousadas” do pós-modernismo à LA (ideias essas que
ocasionaram verdadeiras revoluções em outras áreas de pesquisa) e que transformaram
radicalmente a própria LA. (SCHMITZ, 2008, p. 246).

Pennycook (2006, p. 76) vai além quando categoriza a LA pelo viés do conceito de transgressão. Ele
apresenta a posição teórica pós, afirmando que há um problema nessa posição, pois, mesmo que
teorias dos pós tenham feito avançar o pensamento de maneira útil em muitos domínios, permanecem
atadas aos domínios voltados ao passado. De acordo com o autor (2006, p. 76):

O pós sempre parece estar o pós-colonial irremissivelmente ao colonial, o pós-estrutural
ao estrutural e o pós-moderno ao moderno. Um movimento para examinar as teorias trans
em vez das pós muda a relação de um domínio temporal para um domínio mais espacial,
mudando a dependência de uma série anterior de paradigmas teóricos (modernismo,
estruturalismo, colonialismo) para um conjunto mais diverso de teorias. Esse
deslocamento do temporal para o espacial é importante para uma mudança na direção de
compreender a globalização, movimento, fluxos e ligações. (PENNYCOOK, 2006, p. 76).

O conceito pós-modernismo encontra-se estabelecido e sua influência marca as bases de muitas
áreas de conhecimento. Fazendo um recorte a respeito do trabalho do filósofo francês Jean-François
Lyotard (1993, p. 3), pode-se afirmar que a hipótese para ele, “é a de que o saber muda de estatuto
ao mesmo tempo em que as sociedades entram na idade dita pós-industrial e as culturas na idade
dita pós-moderna”. Conforme o autor, traçar um quadro desse período não é tarefa fácil porque toda a
mudança social teve início com as mudanças de contexto sócio-histórico após a Segunda Guerra
Mundial, momento do fim da reconstrução da Europa (a depender de cada país). Sendo relevante
para ele a influência das informações tecnológicas, Lyotard explicita a modificação do estatuto do
saber para a possibilidade de discernimento sobre certos aspectos da formação do saber e dos seus
efeitos sobre o poder público.
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Desta forma, é fato que linguistas aplicados contemporâneos têm discutido sobre a preocupação de
pesquisas e trabalhos a partir de novas teorizações, visando o discurso como constitutivo da vida
social e de um sujeito heterogêneo na LA.

2 ESPAÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

O estudo do termo identidade tem-se apresentado sob diversos pontos de vista ao longo das
investigações relativas à linguagem, aos estudos sociais, aos filosóficos. Em face disso, não é tarefa
fácil concebê-lo conceitualmente em definições pontuais e específicas. De acordo com Stuart Hall
(2012, p. 103), houve uma explosão discursiva acerca do conceito de identidade nos últimos anos,
efetuando-se uma “desconstrução das perspectivas identitárias em ima variedade de áreas
disciplinares, todas as quais, de uma forma ou outra, criticam a ideia de uma identidade integral,
originária e unificada”.

García Canclini (2008, p. xxiii) acredita que não satisfaz mais dizer que não há identidades
caracterizadas por essências autocontidas e aistóricas, pois em um mundo interconectado, as
sedimentações identitárias organizadas em conjuntos históricos (etnias, classes, nações) se
reestruturam em meio a conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais.

Neste sentido, Stuart Hall interpreta sobre o conjunto de transformações ocorridas na realidade e a
relação com aquilo que se conhecia como modernidade. Assevera como as mudanças na
modernidade tardia também estão deslocando ou descentrando os sujeitos, algo denominado como
“crise de identidade”, pois há um duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu
lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos. Alguns outros autores argumentam, assim
como o teórico, que a crise de identidade é característica da pós-modernidade e sua centralidade só
faz sentido quando vista no contexto das alterações globais na contemporaneidade. (WOODWARD,
2012, p. 27)

O teórico expõe que os sujeitos estão constantemente em travessia identitária, devido às identidades
moventes, conflituosas e transitórias. Deste modo, “[a] identidade torna-se uma ‘celebração móvel’:
formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, e não biologicamente”
(HALL, 2006, p. 12-13).

Para evitar a ideia de totalidade que o conceito de identidade pode trazer, principalmente nas
perspectivas do sujeito iluminista e sociológico, Hall (2012, p. 106) prefere usar os termos
identificação ou processos identitários, por expressarem mais adequadamente a ideia de não-fixidez,
de não-imobilidade da(s) identidade(s) na contemporaneidade. Ele aponta a identificação como uma
construção, nunca completado, como algo sempre em processo. Justamente esse processo no sujeito
converte-se em parte atuante de um mundo cada vez mais dinâmico, o que provoca alcances
importantes nos diversos ambientes da sociedade onde está inserido, como: família, relações
profissionais, religião, relações sociais, etc.

Com o sujeito na modernidade, as coisas permaneciam mais ou menos as mesmas no nível da
coletividade, geração após geração a mudança de identidade era claramente indicada, pois já era
bem estabelecido, por exemplo, o que era ser professor, médico, pescador, como também, as
funções pessoais em ser mãe, pai, esposa, filho, etc., o que tornava o gênero, o status social e outros
atributos relevantes da identidade relativamente fixos.

Conforme Giddens[ii] (2002, p. 37), eram necessárias transições entre os vários estágios da vida, mas
elas eram governadas por processos institucionalizados e o papel do indivíduo neles era
relativamente passivo. Assim, no ambiente da pós-modernidade, por contraste, o eu tem que ser
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explorado e construído como parte de um processo reflexivo de conectar mudança pessoal e social. A
globalização fomenta as mudanças, não só profissionais, mas também as relações humanas, a
sexualidade e a vida diária das pessoas. Nota-se que na pós-modernidade há como uma das
características o global de um lado e os fatores pessoais do outro, os quais ativam e circundam a
formação do indivíduo. O eu não é visto como passivo e sim, através das influências externas, forja
suas próprias auto identidades.

Stuart Hall (2006, p. 17) argumenta que as sociedades na modernidade tardia (conforme Giddens)
são sempre caracterizadas pela diferença, isto é, elas são atravessadas por diferentes divisões e
oposições sociais que produzem uma variedade de diferentes posições de sujeito para os indivíduos.
A respeito desse ponto, o autor afirma:

Acima de tudo, e de forma diretamente contrária àquela pela qual elas são
constantemente invocadas, as identidades são construídas por meio da diferença e não
fora dela. Isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por
meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com precisamente aquilo
que falta, com aquilo que tem sido chamado de seu exterior constitutivo, que o significado
“positivo” de qualquer termo – e, assim, sua “identidade” – pode ser construído[iii]. (HALL,
2012, p. 110).

Silva (2012, p. 74) apresenta argumento que acompanha esse aspecto exposto acima. Ele afirma que
identidade e diferença possuem estreita relação de dependência, pois não se pode conceber a
identidade fora da relação com o outro. É na diferença com esse outro que se consegue afirmar
categoricamente quem se supõe ser, ainda que essa afirmação seja sempre incompleta, contingente.

Não há uma visão de identidades de grupo homogêneas, como se observa diariamente: nós (os
brasileiros), nós (os docentes), nós (o governo), eles (os chilenos), eles (os homossexuais), eles (os
políticos), etc.

As demarcações (nós/eles) funcionam, segundo Silva (2012, p. 75), como uma classificação, já que
quando se diz nós, os brasileiros, tem-se na realidade: não somos argentinos, não somos chineses,
etc. e complementa: “as classificações são sempre feitas a partir do ponto de vista da identidade”
(2012, p. 82). Essas classificações em oposições binárias estabelecem socialmente uma
hierarquização e problematiza relações de poder.

Silva (2012, p. 83) cita a análise feita pelo filósofo Jacques Derrida acerca desse processo. Derrida
confere que as oposições binárias não expressam uma simples divisão do mundo em duas classes
simétricas, pois um dos termos do binarismo é privilegiado ao receber um valor positivo, enquanto o
outro recebe uma carga negativa. Assim, todas as relações de identidade e diferença ordenam-se em
torno de oposições binárias: homem/mulher, heterossexual/homossexual, branco/negro.

No trabalho com a identidade profissional docente torna-se necessário o estudo da identidade e seus
construtos, uma vez que o termo carrega consigo a marcação da diferença, trazendo a ideia discutida
por Stuart Hall (2012, p. 109) de que:

é precisamente 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. (STUART HALL, 2012, p. 109).

3 IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE E OS POSSÍVEIS DIÁLOGOS
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O quadro explanado a respeito de possíveis entendimentos sobre identidade tem sua importância
baseada na ideia de discutir temas que remetam ao processo global com referências das quais
localizem os sujeitos em uma determinada região ou a um determinado posicionamento. A despeito
do grande número de pesquisas com a temática identidade atualmente no campo de LA brasileira,
pode-se verificar que ainda é reduzido o número de pesquisas com o tema da identidade profissional,
principalmente estudos na área da língua espanhola como língua estrangeira. Trabalhos encontrados
mostram certa distinção para a Formação de professores (inicial ou continuada) ou construção de
identidade discente. Com isso, não há uma relativa configuração de trabalhos de referência de
identidade de professores em serviço.

O modelo teórico-metodológico que se adota nesta pesquisa é de natureza qualitativa interpretativista,
por se adequar mais aos propósitos do trabalho. Conforme Denzin e Lincoln (1998, p. 10 apud
ZACCHI, 2006, p. 60), a pesquisa qualitativa está mais apta a perceber as dificuldades no cotidiano
das relações sociais, como também, promove a aproximação dos pesquisadores qualitativos à
perspectiva do sujeito. Neste último ponto é importante destacar que o pesquisador não mantém
distância ou neutralidade do seu objeto, pois a proposta pareceu-se instigante através do olhar como
docente atuante da rede pública estadual de Sergipe a partir de 2013. Houve a possibilidade de tecer
observações interessantes sobre a execução do programa.

Como caráter pragmático para este trabalho, são utilizadas informações obtidas de um grupo de sete
professores de língua espanhola - dois atuantes na capital e cinco em cidades do interior do estado.
Os dados provêm de um questionário de 10 perguntas respondido pelos sujeitos participantes do
estudo no ano de 2014, quando os professores eram recém-efetivados no quadro dos primeiros
docentes de espanhol da rede estadual de ensino de Sergipe e passavam pelo processo seleção do
livro didático (doravante LD) para o PNLD 2015. A rede estadual de educação é dividida entre a
Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), que abarca as escolas da capital, e 09 Diretorias Regionais
de Educação (DREs) distribuídas em várias regiões, as quais completam o quadro de escolas no
estado.

A premissa para a elaboração do trabalho considerou a própria natureza do Guia de Livros Didáticos
2012 (BRASIL, p. 12), quando se descreve: “Este roteiro não é nem pretende ser completo. Cada
região, cada escola, cada grupo de professores, tem a sua história e as suas particularidades,
impossíveis de conhecer de antemão e a distância”. Portanto, é interessante uma reflexão sobre os
livros didáticos avaliados e aprovados e sua utilização em diversas realidades de escolas públicas de
todo o país. O contexto nacional versus o local caracteriza o PNLD como um programa de grandes
proporções e bastante complexo, envolvendo ações política, educacional e econômica, pois envolve
uma dimensão comercial de livros didáticos. Por este motivo também, pensou-se em dizeres de
professores que trabalham em escolas fora da capital Aracaju, como forma de destacar o diagnóstico
da “interiorização” do programa no estado.

Para isto, o questionário foi entregue a 20 professores que representavam docentes de todas as
Diretorias Regionais do estado para que se tivesse um diagnóstico esclarecedor e que abarcasse
uma maior realidade da política do livro didático no processo de implementação do programa no
estado de Sergipe, considerando a configuração da disciplina língua espanhola no contexto de
unidades escolares. Porém, alguns questionários demonstraram pouco grau de informação com
respostas curtas e pouco aprofundadas, fornecendo pouco elemento para análise.

Outro ponto a ser destacado é que se deu preferência à formulação de respostas que indicasse uma
melhor abordagem ao que foi questionado, considerando justificativas pertinentes às questões
propostas. Por este motivo, encontrar-se-ão para análise, aquelas questões que possibilitem a
compreensão da responsividade dos docentes. Para efeito de sigilo dos participantes, os professores
foram identificados com letras e números, nomeados como P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7.
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Os conceitos abordados anteriormente oferecem o entendimento de que o professor em seu contexto
de trabalho constrói nas suas interações a sua identidade profissional, dimensionando a construção
dessa identidade na alteridade, dado que a sua posição é efeito de um sistema de relações entre
diferentes agentes que se manifestam em diferentes vozes compostas não apenas por alunos, mas
também por gestores da instituição escolar, gestores públicos da Secretaria de Educação do Estado,
autores dos livros didáticos, representantes das editoras, e, aqueles que fazem parte do PNLD –
equipes legitimadoras do programa (Ministério de Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação).

Os pontos que atravessam a rotina dos docentes caracterizam sua identificação. Esta dinâmica, a
forma de interação entre sujeitos, pode ser interpretada pela perspectiva dialógica bakhtiniana para a
linguagem. Os processos discursivos pelos quais os sujeitos são instaurados estão em “contextos que
não estão simplesmente justapostos, como se fossem indiferentes uns aos outros; encontram-se
numa situação de interação e de conflito tenso e ininterrupto” (BAKHTIN, 2006, p. 96). Desta forma, o
eu e o outro constroem, cada qual, um universo de valores que ocorre no plano da alteridade, no qual
cada um orienta seus atos.

A esse respeito, Faraco (2009, p. 22) assevera que:

O mesmo mundo, quando correlacionado comigo e com o outro, recebe valorações
diferentes, é determinado por diferentes quadros axiológicos. E essas diferenças são
arquitetonicamente ativas, no sentido de que elas são constitutivas dos nossos atos
(inclusive de nossos enunciados): é na contraposição de valores que os atos concretos se
realizam; é no plano dessa contraposição axiológica (é no plano da alteridade, portanto)
que cada um orienta seus atos. (FARACO, 2009, p. 22)

A alteridade para Bakhtin, portanto, não é um destinatário pacífico, cuja única função se resume em
compreender o locutor. É na relação com a alteridade que os indivíduos se constituem, em um
processo que não surge de suas próprias consciências, mas de relações sócio-historicamente
situadas. A alteridade e a atitude responsiva pressupõem uma apreciação valorativa, não como
expressão de uma ideia apenas, mas como expressão de uma tomada de posição determinada. Isso
demonstra uma relação dinâmica e complexa entre o pessoal e o social, compreendida muitas vezes
no contexto de mútuas e contínuas relações, o que permite a produção de novas reorganizações a
partir do compartilhamento de sentidos e significados.

Ao compreender que o sujeito se constitui identitariamente na diferença e na relação ao outro,
pode-se fazer uma aproximação entre as considerações aqui trabalhadas e a conceituação teórica de
identidades profissionais abordada pelo sociólogo francês Claude Dubar, que assim como Bakhtin,
afirma não existir identidade sem alteridade, e como Stuart Hall, discute as identidades não como
caráter estável, fixo, mas sim, como caráter dinâmico.

Um dos aspectos indagados foi sobre a possibilidade democrática de escolha do LD para cada escola
e se as diferentes adoções são positiva ou negativa para o ensino na questão 3. Apenas um professor
opinou ser negativa:

P3: Porque dessa forma não se pode universalizar o ensino dos alunos.

O enunciado do docente pressupõe um exame valorativo, uma tomada de posição que pode ser
encontrada em opiniões acadêmicas. É o caso da professora Gretel Eres Fernández (2016, p. 355)
quando afirma que os programas oficiais do Estado “reduzem a autoridade do professor ao impedir
que ele realize escolhas livres entre as obras disponíveis no mercado para uma busca de materiais
que melhor se adequem a sua realidade”.
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Nesta linha, é interessante notar que entre as seis respostas de positividade para as diferentes
adoções nas escolas, apenas um docente considera como critério a referência ao aluno.

P2: Adequar o material didático ao perfil de seus alunos.

Os outros cinco, apesar de opinarem ser positiva a diversidade da escolha, avaliam como critério a
melhor adequação para a realidade do próprio docente, o que lembra Fernández indicar ser negativo
o princípio da escolha juntamente da privação para materiais que melhor se adequem a realidade do
docente. Há neste ponto o uso do mesmo enunciado, “uma melhor adequação para a realidade do
docente” (FERNÁNDEZ, 2016, p. 355), mas para contextos diferentes de positividade de um lado e de
negatividade do outro. Assim, nota-se que o enunciado está marcado pela mutabilidade da linguagem
presente em Bakhtin, conforme expõe Menezes de Souza (2002, p. 21): “consiste na inesgotável
possibilidade de atribuir novos significados aos mesmos elementos linguísticos em contextos social e
temporalmente novos”.

Em relação à pergunta 6, a respeito do conhecimento dos alunos sobre o LD ser veiculado de
maneira consumível, empreenderam-se alguns aspectos sobre os sujeitos:

P4: Eu acredito que não, pois na escola eles são devolvidos para uso de outros alunos em anos
posteriores.

P5: Sim, passei essa informação aos alunos, pois consta no próprio livro. No entanto, os gestores
insistem que o livro deve ser devolvido.

P7: Como cada livro didático é um ciclo, assim foi passado pela coordenação, só no final desse
mesmo ano que os alunos ficariam com os livros.

No enunciado P4, observa-se que não era de conhecimento do próprio docente que o livro é
consumível, legitimando a postura da escola de aceitar que os alunos não detenham o LD em caráter
definitivo. Os enunciados de P5 e P7 marcam o princípio da diferença e alteridade. O professor
assume o nós, os docentes, conforme colocado anteriormente por Silva e Stuart Hall, enquanto os
gestores são o eles. Posto que na diferença professor x gestor, que se consegue asseverar quem o
professor supõe ser, ou seja, a sua posição de sujeito. Contudo, a afirmação da identidade professor
e a enunciação da diferença manifesta um processo de produção simbólica e discursiva. As
orientações dadas pelos gestores e que não seguem a afirmação do professor, traduz grupos
assimetricamente situados, uma hierarquização. Pode-se pensar na afirmação de Silva (2012, p. 81) a
esse respeito: “identidade e diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. O
poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais
amplas de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes”.

Na constituição da identidade profissional docente, Dubar se interessa pela intersecção das esferas
pública e privada em contextos de trabalho, por compreender que estes dois domínios estão em jogo
no processo de construção de identidades profissionais. O professor encontra-se com diferentes
linguagens, discursos, e significações. Dubar (2005, p. 26) afirma a esse respeito:

Entre as múltiplas dimensões da identidade dos indivíduos, a dimensão profissional
adquiriu uma importância particular. Por ter se tornado um bem raro, o emprego
condiciona a construção das identidades sociais; por passar por mudanças
impressionantes, o trabalho obriga a transformações identitárias delicadas. (DUBAR,
2005, p. 26).

O autor considera as identidades profissionais como formas socialmente reconhecidas para os
indivíduos se identificarem uns com os outros no campo do trabalho e do emprego. Destarte, a
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identidade docente pode ser analisada como uma negociação, na qual participam no trajeto
profissional, a sua formação e seu contexto de trabalho. Assim, o docente supõe ser reconhecido por
suas competências na sua graduação e, ao mesmo tempo, constrói uma identificação que interpela
suas próprias representações sobre si mesmo, na prática docente diária com os discentes e na
interação com outros profissionais, marcando seus desejos profissionais e as exigências
institucionais.

Fato é que novas formulações no trabalho do professor exigem novas posições. A própria política de
fomento do PNLD apresenta-se como um programa estatal voltado para as escolas públicas, não
obstante, envolve valor comercial, uma vez que são as editoras, pertencentes à iniciativa privada que
produzem os livros didáticos. Segundo Zacchi (2016a, p. 162, tradução nossa), “o PNLD é um
programa estatal para escolas públicas que, no entanto, envolve uma dimensão comercial, uma vez
que os próprios livros são produzidos por empresas privadas que, obviamente, buscam lucros
financeiros.” [iv]

Portanto, a consequência da emergência capitalista, neoliberal, corresponde a uma nova formatação
de posição de sujeito, dado que as mudanças ocorridas alcançam o mundo laboral e não deixam de
impactar na própria constituição dos sujeitos contemporâneos. Neste sentido, Dardot e Laval (2013, p.
295 apud ZACCHI, 2016b, p. 421) indicam o empreendimento pessoal como processo de treinamento
pessoal, onde os trabalhadores se posicionam no mercado de uma maneira que o seu trabalho tem
seu valor de mercado. Os autores apontam esse conjunto de forças como uma forma atual do
conceito de Foucault: conceito de si.

A noção de empreendimento pessoal, então, assume uma integração entre a vida profissional e a
pessoal. Dardot e Laval (2013, p. 296 apud ZACCHI, 2016b, p. 422) afirmam tratar-se de “uma ética
pessoal em tempos de incerteza”, visto que se busca um engajamento total para a vida do indivíduo.
Os autores citam Bob Audrey argumentando que o mesmo entende a flexibilidade como fundamental
nesse processo de autoempreendimento, “já que estamos cada vez mais sujeitos a escolhas e
possibilidade”. (DARDOT; LAVAL, 2013, p. 295 apud ZACCHI, 2016b, p. 422). Desta forma, o cuidado
de si realiza-se através de modelos oferecidos (e impostos) pelas instituições sociais e culturais de
seu meio, considerando o autogerenciamento dependente do contexto sociocultural em que o sujeito
está inserido.

Aliada a essa ideia de Dardot e Laval sobre o sujeito autoempreendedor, Gee (2000, p. 43 apud
ZACCHI, 2016b, p. 424) assevera que grandes mudanças estão acontecendo e que novos tipos de
pessoas estão surgindo funcionando como portfólios (portfolio people) flexíveis, uma vez que, num
mundo não determinado mais por identidades fixas, localidades estáticas e empregos permanentes, o
que garante estabilidade não é tanto o emprego, mas a empregabilidade: as diversas habilidades e
experiências que foram desenvolvidas ao longo da vida, no trabalho ou fora dele, e que possam se
adaptar rapidamente às circunstâncias cambiantes.

Pode-se aproximar essa reflexão de Gee com as palavras de Dubar (2005, p. 112) ao conceituar a
empregabilidade: é “manter-se em estado de competência, de competitividade no mercado (do
mesmo modo que nos mantemos em ‘boa forma física’)”. A empregabilidade traduziria assim uma
espécie de potencial disponível, a que o mercado recorre de acordo com as suas necessidades, e o
indivíduo, de acordo com esta interpretação, mais não teria do que se manter em estado permanente
de disponibilidade.

É neste contexto que podem ser analisados alguns enunciados. Assim se observam as falas de P1,
P2, P3, P6 e P7 à formulação 8 do questionário, que indaga sobre as duas coleções de língua
espanhola selecionadas para o PNLD 2015, se houve o recebimento na escola, e se o professor
participou da escolha e com quais critérios.

P1 Sim, recebi as 2 coleções propostas, participei da escolha e o que me levou a escolher foi a
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questão dos conteúdos, pois a outra opção traz textos extensos, os temas estão muito distantes da
realidade cultural dos alunos, enquanto que a opção que eu escolhi não traz textos extensos, os
conteúdos são objetivos.

P2 Sim. Participei e recebi as coleções. Tive o cuidado de analisar o trabalho contextualizado da
gramática e o suporte tecnológico que ofereciam as editoras com seus manuais.

P3 Sim, participei. Os critérios foram todos que contemplam as habilidades linguísticas.

P6 Recebemos. Participei da escolha junto com outra professora e nosso critério foi basicamente
escolher o livro mais “simples” com menos conteúdo, quantitativamente falando, outro fator que atraiu
particularmente na coleção escolhida foi o material multimídia que é bom.

P7 Aqui só houve da editora SM, sem segunda opção. Apesar de ser um bom livro, por apresentar
interdisciplinaridade, temas transversais, não tive a real escolha. Até falei com o representante da
Ática e ele me disse que o livro não tinha sido aprovado pelo MEC.

Os dados permitem dizer que a atitude responsiva ativa dos professores em relação ao discurso que
é proposto pelo PNLD consiste em um processo subjetivo, em que diversos fatores sócio-históricos
acabam por interferir, como foi apresentado por Dubar: quem são esses docentes, como ocorreu o
desenvolvimento profissional de cada um, (formação inicial e continuada), em que consiste a política
de escolha da realidade à qual pertencem, etc. Percebe-se uma inquietação com conteúdos nos LD
mais simples, textos longos, temas fora da realidade do aluno. Isso demonstra que os professores
encontram dificuldades na escolha dos LD selecionados pelo PNLD, uma vez que a realidade do
ensino de espanhol é incipiente no estado.

Alguns saberes colocados nos enunciados apontam para a formação acadêmica de cada um.
Enquanto P2 quer garantir um material que contextualize a gramática e forneça suporte tecnológico,
P3 somente preocupa-se com as habilidades linguísticas presentes no livro. É interessante notar o
enunciado de P7: apesar de demonstrar interesse para um material relevante em relação a temas que
estabeleçam diálogo com documentos oficiais (Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes
Curriculares Nacionais), e além de não ter tido a real escolha, indica não ter conhecimento do
programa quando efetivada na rede pública, inclusive enquanto professora contratada antes mesmo
do concurso, conforme manifestou na sua resposta à pergunta 2:

P7 Não. Na escola pela qual passei enquanto contratada, me abordaram assim q entrei em 2011 para
indicar um livro didático. A escolha foi feita pela Ática. O problema é que não sei ao certo como se dá
esse processo. Sempre me deram escolha, exceto esse ano.

Isso evidencia o valor agregado ao mercado intenso de editoras voltadas às instituições brasileiras de
ensino, no propósito de vender manuais didáticos a serem utilizados nas redes privada e pública do
país.

É notória a angústia dos professores em relação à discrepância entre o ano/o nível a que o LD se
destina e o nível cognitivo em que se encontram os alunos. Por isso, na medida do possível,
remanejam os volumes do LD entre os alunos, buscando uma melhor e possível adequação. Os
docentes queixam-se de não poderem, muitas vezes, realizar suas escolhas com autonomia, pois há
um movimento na escolha do LD e nesse movimento nem sempre se ouve a voz de todos (ou de
cada um).

Pode-se inferir que neste momento da contemporaneidade e com o arcabouço teórico até aqui
desenvolvido, a crise de identidade tão abordada por Stuart Hall alcança os professores com suas
ocupações distintas, carregando marcas das experiências vividas nos mais diversos momentos que
cotidianamente formam processos identitários profissionais, o que designa o lócus de enunciação
(Bhabha, 2005) de quem fala, ou seja, da posição sujeito professor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É em meio a relevância de entender a linguagem como instrumento de construção do conhecimento e
da vida social recuperados em várias áreas de investigação, que se nota uma LA distanciada do
estudo central do ensino e aprendizagem de línguas, estendendo-se para outros contextos,
aumentando consideravelmente seus tópicos de pesquisa, assim como a invocação de natureza
interdisciplinar para teorizá-los. De acordo com Schmitz (2008, p. 239), os adjetivos indisciplinar,
mestiça mostram uma nova LA em um palco no qual existem atravessamentos de fronteiras
disciplinares, contestação de ideologias e mistura de disciplinas e conceitos. Para o autor, este
preceito vai ao encontro do próprio pós-modernismo, que ao se apresentar interdisciplinar, atravessa
uma gama de áreas de conhecimento.

Logo, abordar a respeito da identidade profissional docente é necessário neste momento histórico, em
uma sociedade globalizada. Há a ideia de entender o contexto que caracteriza este período de
mudanças aceleradas e constantes, de maneira que seja um recorte em meio a uma profundidade de
estudos sobre identidade. Nesta conjectura, o professor se encontra em meio às complexidades e
desafios, tendo que lidar com os diferentes papéis sociais. O processo do PNLD é atravessado por
vários vieses, entre a concepção das ações do programa até as condições concretas para a escolha
na perspectiva do docente.

Ressalta-se que a análise das respostas dos docentes em questão não teve como objetivo expor a
prática pedagógica de modo negativo. Coube evidenciar o que está implícito em seus enunciados
com o fim de contribuir positivamente para sua posição de sujeito permeado e constituído pelos
discursos que o circundam.
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[1] No trabalho de Quevedo-Camargo e Ramos há indicações de estudos fora do Brasil acerca da
Identidade profissional do professor, o que comprova a importância por esse campo de estudo em
diferentes lugares do mundo. São autores como Antônio Nóvoa, Carlos Manuel Nogueira Fino e Jesus
Maria Angélica Fernandes Sousa em Portugal; Drake nos Estados Unidos; Samuel e Stephens na
Noruega; Beijaard, Veen, Geijsel e Meijers na Holanda.

[2] Giddens não segue a orientação de alguns autores que nomeiam a sociedade contemporânea
como pós-moderna. Ele prefere a terminologia modernidade alta ou tardia, para indicar que alguns
princípios da modernidade ainda se encontram presentes na realidade atual. Alta modernidade,
modernidade tardia ou modernização reflexiva, portanto, é definido pelo autor, como uma ordem
pós-tradicional.

[3] Em relação a essa passagem citada, Stuart Hall em seu texto faz referência a três autores:
DERRIDA, J; LACLAU, E e BUTLER, J.

[4] No original: “the PNLD is a state-run program for public schools that nevertheless involves a
commercial dimension, since the books themselves are produced by private companies that obviously
seek financial profits”.
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