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Resumo 

Com base na teoria do discurso de Ernesto Laclau, buscamos problematizar nesse texto 

concepções fundacionalistas da identidade docente, defendendo que os sentidos de professor 

hegemônicos não são a representação plena de uma essência dada a priori, mas são discursos que 

se constituem em um complexo processo político, onde identidade e diferença se encontram 

permanentemente tensionadas. Dessa forma, destacamos a dimensão relacional na constituição de 

toda identidade, na medida em que os sentidos de professor compartilhados no social são 

significados pela diferença, na relação com algo que é excluído no processo de significação, não 

havendo, portanto, um sentido positivo em si. Nessa perspectiva, estamos entendendo as políticas 

de formação de professores como espaço tensionado pelas diferentes identificações, que se 

constituem em resposta aos dilemas do cotidiano escolar e são incapazes de ser contidas pelos 

modelos de docência hegemonizados em tais políticas. Ao problematizarmos as concepções 

fundacionalistas de professor, propomos a identidade docente como horizonte, desafiando a 

formação de professores como sendo o espaço que possibilita a emergência da diferença no 

processo de significação do que é ser professor.  

Palavras-chave: Identidade e diferença; Políticas de formação de professores; Processos de 

identificação docente. 

 

 

Abstract 

On this paper we seek to problematize foundationalists conceptions of teacher identity, based on 

theory of discourse formulated by Ernesto Laclau, arguing that the hegemonic teacher senses are 

not a full representation of an essence given a priori, but they are discourses that are made up by a 

complex political process where identity and difference are permanently tensioned. Thus, we 

highlight the relational dimension in the constitution of any identity, to the extent that the social 

meanings of teacher which are shared have their senses constituted from the difference, in relation 

to something that is excluded in the process of signification. There is not therefore a positive sense 

itself. From this perspective, we are thinking teacher training policies as an area that is tensioned 

by different identifications produced in response to the school everyday dilemmas, unable to be 

contained by the teacher models that are hegemonized in such policies. As from the 

problematizing that we make about foundationalists conceptions of teachers, we propose the 

teaching identity as a horizon, challenging teacher training to be the space that allows the 

emergence of the difference in the process of signification of what being a teacher. 

Keywords: Identity and difference; Teacher training policies; Teacher identification processes. 
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Introdução 
 

Esse texto pretende analisar a questão da identidade e da diferença tendo por foco as 

políticas de formação de professores que desenham currículos que estão associados à 

construção de um modelo de professor/a entendido como adequado às demandas de uma 

organização sócio-política e cultural.  

Na atualidade tem chamado a atenção a proliferação das políticas curriculares e Braun, 

Maguire e Ball (2010) falam inclusive de uma “epidemia” de novas propostas curriculares 

que se associam ao esforço do Estado de controlar, gerenciar e transformar a sociedade e 

reformar e modernizar a educação escolar.  

Nossa análise volta-se, então, para o significante “perfil docente” que nos remete a 

determinadas formas de ser, pensar, agir, produzidas nos diferentes discursos do ser 

professor/a e que se associa às tensões produzidas pelas contradições presentes nas políticas 

de formação de professores, tendo em vista os desafios e dilemas cotidianos da profissão, 

que requerem e fazem emergir uma pluralidade de formas de ação pedagógica que escapam 

a esses projetos.  

Nesse contexto, é possível pensar uma identidade de professor/a diante das demandas 

colocadas por uma escola cada vez mais caracterizada pela diferença? Cabe entendermos o 

perfil docente como uma categoria universal, que mantém relações de transparência com o 

objeto professor/a que promete representar? 

 
 
Processos de identificação do/a professor/a na cultura 
 

Na tentativa de responder às questões propostas nesse texto, voltamo-nos para alguns 

autores (Woodward, 2000; Hall, 2001; Lopes, Macedo, 2011) que se ocupam dos debates 

em torno da identidade e anunciam a sua crise. Uma crise que se constitui a partir da ideia 

da morte do sujeito moderno, concebido como identidade unificada e coerente, dotado de 

uma essência que lhe faz ser humano e que lhe possibilita desenvolver atributos que lhe são 

próprios, como sua razão e sua consciência. A morte do sujeito moderno envolve o debate 

em torno da existência de uma essência que o define e que fundamenta a sua existência, 

tencionando perspectivas essencialistas da modernidade, como distinguiu Hall (2001). 

Analisando “identidade” em termos etimológicos, Reis, Silva e Torres (2011, p.57) 

chamam a atenção para sua origem latina, onde “idem” significa “o mesmo” e o sufixo 

“dade” indica um estado ou qualidade e assim “o conceito de identidade é tido como 

qualidade de algo que lhe é idêntico, imutável, permanente”. No entanto, destacam os 

autores que a identidade é produzida em relações intersubjetivas e que vivemos em espaços 

sociais que abrigam a multiplicidade de culturas e processos contínuos de mudanças. 

Na construção de identidades, estamos, então, diante do que Bauman (2005, p.91) 

afirma como uma forma de “experimentação infindável”.  

Lopes e Macedo (2011) interpretam a crise da identidade como uma “crise de fixação” 

das identidades culturais contemporâneas. As autoras chamam a atenção para a 
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contingência dessas fixações e para a dificuldade em reconhecê-las como tais, graças a 

mecanismos discursivos que tentam conter os escapes no processo de significação, 

produzindo a ideia de fundamento, de uma origem que estabiliza as identidades. No 

entanto, ressaltam que a intensificação das trocas culturais na contemporaneidade, 

possibilitada pelos processos de globalização, têm apontado para a contingência dessas 

construções discursivas, produzindo tensões entre uma concepção de essência identitária 

constituída pelos discursos da modernidade e o questionamento da sua essencialização, 

diante da pluralidade de identidades que emergem no mundo globalizado. 

Nesse contexto, como afirma Hall (2001, p.75) as identidades “se tornam 

desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições” e o que está em 

foco é a tensão entre o global e o local. 

Assim o descentramento do sujeito pós-moderno produziu um deslocamento nas 

identidades essencializadas, conferindo importância à reflexão sobre os processos que 

constituem as identidades no interior dos sistemas de representação presentes na cultura. As 

práticas de significação e os sistemas simbólicos nos subjetivam. Como destacam Lopes e 

Macedo (2011), esse importante movimento de descentramento do sujeito, realizado pelas 

concepções estruturalistas e pós-estruturalistas, implodiram noções realistas da identidade, 

assim como a perspectiva de que o posicionamento dos sujeitos no mundo social é a 

perfeita representação de uma essência inata, de algo que se é desde sempre. Ao contrário, 

afirmam as autoras, as identidades são definidas por aquilo que não se é, pela diferença. 
 

Ou seja, as identidades são definidas pela sua diferença em relação a outras 

identidades e não por algo que lhes é próprio. Uma vez definidas, recebem 

marcadores simbólicos que fazem com que sejam vistas como se fossem 

essenciais: a cor da pele, o pênis, o córtex, a posse dos meios de produção. 

(Lopes e Macedo, 2011, p. 223) 

 

As reflexões em torno de um sujeito que se constitui na linguagem, em atos 

identificatórios e em resposta a significantes da ordem social e cultural vão nos remeter à 

centralidade da cultura na constituição da subjetividade, da identidade e da pessoa como 

ator social (Hall, 1997). Assim, entendida como linguagem, a cultura assume um papel 

constitutivo na vida social, instituindo as práticas sociais e sendo por elas instituída. É na 

cultura que significamos o mundo real através de construções discursivas que representam 

as diferentes identidades que nos interpelam e nos fazem responder, sedimentando 

diferentes identificações. Dessa forma, torna-se indistinta a fronteira entre o social e o 

psíquico e é na interação com os sistemas de significação da cultura que se constituem os 

processos de identificação.  

Nessa perspectiva, o sujeito é permanentemente interpelado a assumir as posições de 

sujeito como lugares que o representam e os sistemas de representação da cultura 

imprimem conteúdo próprio às identidades culturais. Nomes que só conseguem ser 

significados pelo que omitem, pela diferença em relação a outras identidades, o que nos 

leva a perceber que essa representação nunca é perfeita, havendo sempre sentidos que lhe 
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escapam, que excedem os sistemas discursivos da cultura, que não conseguem ser por ela 

regulados. Nesse sentido, não há identidades fixas, estáveis, mas: 
 

O que existe são identificações contingentes estabilizadas em formações 

discursivas históricas e sociais muito específicas. É esse tipo de estabilização 

que está em jogo quando se diz que os significados são construídos dentro dos 

sistemas de significação e que é no contato com as representações que os 

sujeitos constroem suas identidades. (Lopes e Macedo, 2011, p.225) 

 

Com base nesses autores (Hall, 1997, Lopes e Macedo, 2011), ressaltamos a dimensão 

epistemológica da cultura na constituição da identidade docente. Isso significa afirmar que 

os sentidos atribuídos à docência não são a expressão perfeita, a representação de um 

fundamento do ser professor/a. A identidade docente é uma construção cultural e, portanto, 

discursiva, instituída pelos sistemas de significação em atos de poder onde o ser professor/a 

é afirmado pelo seu oposto, pela diferença. 

Com essa perspectiva discursiva da identidade docente significada pela diferença, 

defendemos a implosão da concepção de uma essência do ser professor/a. Apontamos, 

assim, para a impossibilidade de fixar sentidos da docência, ressaltando a proliferação de 

sentidos própria do processo de significação. Ou seja, diante dos dilemas enfrentados 

pelos/as professores/as, relacionados à sensação de instabilidade do contexto escolar e à 

proliferação de situações particulares cotidianas, são produzidos sentidos de docência que 

nenhum modelo consegue conter na sua totalidade. As propostas de formação continuada e 

os modelos de docência que buscam universalizar formas de ser professor/a se constituem 

em tentativas de conter as diferenças, padronizando os discursos sobre as escolas e sobre os 

perfis docentes, ainda que tais propostas reconheçam as diferenças de cada escola, de cada 

aluno/a, de cada professor/a. 

Nesse sentido, interpretamos que as diferentes identidades do/a professor/a nos 

discursos da formação docente - professor técnico-especialista, professor reflexivo, 

professor prático-autônomo, professor pesquisador (Zeichner, 1993; Pérez Gómez, 1995; 

Schön, 1995) - são nomes que foram atribuídos à docência nos processos de disputa por 

uma plena presença, pela perfeita representação do ser professor/a. 

Ressaltamos, no entanto, que a ruptura com a concepção de uma essência docente a ser 

plenamente representada nos diferentes perfis de professor/a e a proposição de que essas 

identidades são noções através das quais sentidos de professor/a se constituem em um fluxo 

não se aproximam de uma perspectiva relativista da identidade docente ou mesmo da 

perspectiva de que não haveria como fixar algum sentido de docência que nos possibilitasse 

prospectar perfis docentes nos projetos de formação de professores/as, inviabilizando 

mesmo a possibilidade de termos algum projeto. O que buscamos romper é com a 

concepção de essência, de fundamento, de transparência na representação dessas 

identidades. Nesse sentido, interpretamos os perfis docentes como híbridos, como 

enunciações ambivalentes.  
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Há sentidos de docência compartilhados que de alguma forma regulam a representação 

que temos do ser professor/a, no entanto devemos lembrar que tais sentidos são 

atravessados pela diferença, produzindo outros sentidos e demonstrando, assim, que a 

regulação total é impossível. 

Se a regulação total no processo de significação é um objeto impossível, se os sentidos 

de professor/a são híbridos, se não há possibilidade de controle da dimensão discursiva, 

encontramo-nos, na produção de políticas de formação de professores, permanentemente 

tensionados entre a concepção de uma identidade docente entendida como a representação 

de um fundamento de ser professor/a e as identificações particulares que vão sendo 

constituídas nas várias formas como o/a professor/a responde aos dilemas e questões 

colocadas no cotidiano escolar, produzindo a diferença, os sentidos que nenhum perfil 

docente consegue conter.  

Entendemos, portanto, o perfil docente como uma identidade cultural que se constitui 

em atos de identificação. Tais identidades são significadas a partir da diferença, daquilo que 

não são, havendo sempre o escape de sentidos.  

Ao retirar-se o fundamento e, portanto, a possibilidade da representação plena de uma 

objetividade, a concepção do perfil docente como uma categoria universal, transparente ao 

objeto que promete representar, é colocada em questão pela proliferação e o adiamento de 

sentidos de docência no processo de significação. No entanto, a ideia de universalidade é 

sempre requerida e temos observado a referência ao perfil docente como se houvesse um 

fundamento, uma objetividade que é acessada plenamente por tais significantes. 

A crise da totalidade social é, segundo Laclau (2000), a crise do princípio subjacente à 

ordem social e de sua validade para explicar e dar unidade a todas as formas da vida social. 

Há no social um excesso de sentidos que impossibilita a fixação de um sentido último, 

positivo, a ser acessado pelo conhecimento. Desse modo, a sociedade, como um objeto 

unitário e transparente a qualquer sistema de categorias, cuja verdade pode ser acessada, é 

um objeto impossível. 

Assim, segundo Laclau (2000), a ideia de uma identidade fixa é questionada pelo fluxo 

das diferenças nas sociedades capitalistas avançadas e pelo descentramento do sujeito. O 

excesso de sentidos que caracteriza a subjetividade impede a fixação de uma identidade.  

Com a desconstrução da totalidade social como essência e do sujeito como expressão 

da consciência, Laclau (2000) assinala a configuração significativa do social, 

caracterizando-o como espaço discursivo, onde diferenças entram em relação na 

constituição do que entendemos por totalidade. Os sentidos da totalidade social não são, 

pois, um dado a priori, a manifestação da essência, do fundamento, mas se produzem 

dentro de um conjunto relacional que constitui a totalidade. Como esse conjunto é um 

sistema que põe em relação diferenças, os sentidos podem ser subvertidos a qualquer 

momento, o que sinaliza para a provisoriedade de tais sentidos e, portanto, daquilo que 

significamos como totalidade. Assim o caráter discursivo da totalidade interfere na própria 

concepção de universalidade e de sua representação plena, possibilitando que Laclau (2000) 

estabeleça a relação entre o universal e o particular sob outras bases. 
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Laclau (2011, p.16) vai questionar a relação de exclusão mútua entre o universal e a 

particularidade encaminhando para o que ele chama de “uma mediação possível entre as 

duas posições”. Nesse sentido, indica a impossibilidade lógica do universal, como 

preconizado pela modernidade, e do particularismo, que está nas bases do 

multiculturalismo da contemporaneidade, para propor a perspectiva discursiva na 

constituição do sujeito e da objetividade. 

É nesse contexto que Laclau (2000) chama a atenção para o entendimento, produzido 

na modernidade de que a verdadeira universalidade é o alcance da plenitude social e da 

sociedade reconciliada consigo mesmo através da superação de todo e qualquer 

particularismo.  

As diferentes correntes do pensamento moderno buscaram identificar o ator histórico 

ilimitado capaz de encarnar o universal, de ser por si mesmo o universal. Contudo, as lutas 

sociais e políticas contemporâneas vão colocar em xeque o caráter ilimitado desse ator 

social, destacando o caráter limitado e fragmentado dos agentes históricos, o que coloca sob 

suspeita a própria ideia de universalidade como produzida pela modernidade (Laclau, 

2011). 

Por outro lado, no que se refere à particularidade, Laclau (2011) aponta para a 

impossibilidade lógica de uma “pura política da diferença”, tendo em vista que o 

particularismo precisa se referir a algum tipo de princípio universal e ao outro para afirmar 

sua particularidade. Assim, na medida em que toda identidade é relacional, a identidade 

particular só pode se constituir nas relações com outros grupos. Tais relações são, no 

entanto, reguladas por normas e princípios que servem a todo e qualquer grupo, havendo, 

portanto, alguns aspectos compartilhados com a comunidade, o que interrompe a lógica da 

pura diferença, do puro particularismo. 

A percepção de que a universalidade não é a expressão de uma essência, de um 

princípio estabelecido a priori, produz efeitos importantes para a reflexão sobre o perfil 

docente. Em uma estrutura que é aberta e descentrada, visto que não há fundamento, toda e 

qualquer identidade social, em nosso caso a identidade docente, não pode ser definida por 

uma estrutura fixa. 

Ao interpretar a identidade docente como discurso, afastamo-nos da ideia de que esse 

significante possibilite acessar de forma plena um sentido último do ser professor/a. Assim, 

diante da afirmação anterior acerca do caráter relacional de toda identidade, a totalidade 

significativa não é a expressão de algo dado, podendo apenas ser significada a partir da 

diferença, como destacamos acima. Dessa forma, os limites que possibilitam a significação 

do que é ser professor/a só podem ser entendidos a partir de uma exclusão, de uma 

diferença que bloqueia uma significação a priori e estável do sistema. Nesse aspecto, 

Laclau (2013) afirma que é somente pela apreensão dos limites e da diferença excluída do 

sistema que a totalidade constituída de diferenças pode ser significada. Ou seja: 
 

... para apreender essa totalidade conceitualmente temos de apreender seus 

limites, isto é, temos de diferenciá-la de outra coisa que não é ela. ... a única 

possibilidade de se ter um verdadeiro exterior seria que esse exterior não fosse 
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um elemento neutro, mas um elemento excluído, algo que a totalidade expele de 

si para se constituir. Um exemplo político: é por meio da demonização de um 

setor da população que a sociedade se apodera da noção de sua própria coesão. 

(Laclau, 2013, p. 118-119). 

 

Nessa perspectiva, o social se configura como totalidade discursiva aberta e sempre 

passível de novas fixações. Um campo onde identidades discursivas particulares estão em 

permanente disputa pela fixação parcial de certos significantes, para estabelecerem-se, 

dessa forma, como totalidade estruturada que encarna uma plenitude ausente (Lopes, 2012; 

Dyrberg, 2008). 

O caráter relacional e contextual de qualquer identidade ou objeto discursivo traz 

algumas implicações importantes. Uma delas é o caráter histórico e contingente das 

identidades e, assim, da objetividade, cujo significado é sempre dependente do contexto em 

que a significação se constitui. O sentido da totalidade social, dado seu caráter histórico e 

contingente, é, portanto, fixado de maneira relativa, não havendo uma forma geral da 

determinação do social, uma estrutura a partir da qual o social se constitua. E por ser uma 

identidade discursiva que se constitui na relação com a diferença, não é possível estabelecer 

a priori os elementos que vão ter centralidade no discurso, posto que, segundo Laclau 

(2013), a centralidade que certos elementos e não outros assumem na estabilização dos 

sentidos na constituição da totalidade é sempre precária e provisória e só pode ser explicada 

pelo jogo das diferenças. 

 
 
A diferença na pós-modernidade 
 

Falar em diferença, diferença cultural na pós-modernidade tem sido algo que se tem 

repetido exaustivamente. Contudo pode-se destacar que a modernidade também é marcada 

pelas diferenças culturais que são silenciadas, por exemplo, nos processos de constituição 

dos Estados-Nação, o que está relacionado à constituição de uma hegemonia que represente 

uma totalidade entendida como própria de uma organização sócio-política. É nesse contexto 

que se pode pensar, então, na busca da unidade lingüística em diferentes nações européias 

do mundo moderno no período da organização dos Estados-Nação e o apagamento de 

tantas línguas e linguagens. 

Contudo, a pós-modernidade veio a deixar muito viva a proliferação das diferenças em 

momentos de aceleradas mudanças sociais e tecnológicas. 

Na observação dessas mudanças Bhabha (2007, p. 227) analisou a diferença cultural 

que “não pode ser compreendida como um jogo livre de polaridades no tempo homogêneo 

e vazio das comunidades nacionais”. O autor destaca, então, a impossibilidade do 

estabelecimento de relações fixas e estáveis e distingue que vivemos em “espaços 

liminares” ou “nas margens deslizantes do deslocamento cultural” (p.46). Ou seja, são esses 

exatamente os aspectos que põem em xeque a ideia de uma cultura totalizada – a cultura 

brasileira, a cultura escolar, a cultura docente – e, portanto, a possibilidade de se pensar em 
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identidades essencializadas. Estamos diante daquilo que se constitui num hibridismo 

histórico e cultural e a diferença cultural se apresenta num contexto movediço em que 

diversos significados são apropriados em formas muito específicas de tradução, 

transferência de sentidos, negociações e ambivalências, que descartam a possibilidade de se 

pensar em um sistema estável de referência e representação. 

Nessa perspectiva, a diferença cultural se assenta num processo amplo de negociações 

que se banham em temporalidades descontínuas e em espaços de intertextualidade, que 

apontam para formações ambivalentes quando pensamos em totalidades. 

Cabe nesse ponto destacar, então, que ao falarmos da identidade docente distinguimos 

que ela é um processo múltiplo que se dá na contingência, como afirma Laclau (2013) e 

que se constitui na articulação com as diferenças, tão presentes nos espaços da ação 

educativa. 

 
 
Pensar o currículo de formação docente como enunciação 
 

Como temos dito, a concepção discursiva da identidade docente, entendida como um 

discurso que fecha provisoriamente e contingencialmente sentidos de ser professor/a, não 

indica que tenhamos que abrir mão de projetar perfis docentes nos projetos curriculares 

para a formação de professores, mas implica pensá-los como horizonte que se estabelece 

em relações de poder onde sempre haverá a exclusão de muitas outras possibilidades.  

Nessa perspectiva, entendemos que o perfil docente como horizonte traz para as 

políticas de formação de professores o desafio de se constituir como um espaço onde os 

modelos de docência que se têm hegemonizado possam ser problematizados, 

desconstruídos, possibilitando os fluxos de sentidos e o surgimento da diferença, a 

subjetivação de professores/as “por meio de atos de criação” (Lopes, Macedo, 2011, p. 

232). 

Assim, a concepção discursiva da identidade docente, ao desconstruir a essência, o 

fundamento, o sentido último do ser professor/a, contribui para que possamos pensar o 

espaço da formação de professores como enunciação, caracterizado pela ambivalência.  

Essa idéia de formação de professores como espaço de enunciação é proposta a partir 

da concepção do currículo como enunciação que Lopes e Macedo (2011) propõem com 

base em Bhabha (2007). Ou seja, há significantes compartilhados e estabilizados através 

dos quais nos comunicamos e que estão em permanente tensão com sentidos sempre 

adiados, que negam aqueles que foram hegemonizados. Um espaço onde o alcance da 

significação plena do perfil docente é impossível, mas que alguma estabilização de sentidos 

é necessária nos nossos circuitos de comunicação. 

Portanto, nessa constante tensão, outros sentidos de docência – as diferenças –

emergem, possibilitando, dessa forma, que os dilemas e questões do cotidiano, também 

entendidos como construções discursivas, sejam ressignificados com a constituição de 

outras respostas. 
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Interpretar a identidade docente como discurso abre o espaço para a emergência da 

diferença, do ato criativo porque o lugar do fundamento é vazio, podendo ser ocupado por 

qualquer particularidade social na decisão política. Dessa forma, concordando com Lopes 

(2012), defendemos que os modelos de docência são o resultado de uma articulação 

hegemônica provisória, preenchidos pela decisão política e onde a significação desses 

modelos é sempre negociada em diferentes espaços de poder.  

Posto isso, entendemos que a contingência da decisão não é apagada e a diferença é 

valorizada, na medida em que se trabalha com a ideia de que tais definições do ser 

professor/a se constituem em um processo conflituoso onde o alcance do consenso, do 

sentido último é impossível.  

Nessa perspectiva, os diferentes perfis docentes, projetados nos textos das políticas de 

formação de professores, são sempre tentativas precárias de representação da docência 

porque estão sempre abertos a negociações, posto que a significação é sempre dependente 

dos contextos em que se constitui. A valorização da diferença e a aceitação de que o 

conflito é próprio do processo de significação do perfil docente, conforme sinaliza Lopes 

(2012, p.710), “pode nos colocar em um horizonte democrático na política”, na medida em 

que o vazio desse significante pode ser preenchido por diferentes conteúdos em diferentes 

espaços de poder, na permanente tensão entre sentidos de docência, que se pretendem 

universalizar, e a particularidade, a diferença, que introduz o suplemento, adiando 

infinitamente e impossibilitando o alcance do sentido último.  

 
 
Considerações Finais 
 

Analisamos nesse texto como a identidade – a identidade docente - se constitui em 

processos de significação, não podendo ser entendida como algo fixo e estabilizado, posto 

que estamos diante de múltiplos significantes que disputam sua fixação no espaço de uma 

organização sócio-política e cultural. 

Essas considerações estão ligadas ao que tem sido discutido por Laclau (2000, 2011, 

2013) que distingue que o discurso é um conjunto de elementos diferenciais que, ao serem 

articulados por uma operação hegemônica, se constituem como uma totalidade 

significativa. Assim, a configuração discursiva que essa relação entre os elementos 

diferenciais assume depende do antagonismo e da articulação hegemônica que se constitui. 

Nesse sentido, é na articulação, na tentativa de preencher a falta estrutural que o sujeito 

toma a decisão política e se subjetiva. Como não há sujeito antes da decisão, a análise de 

qualquer totalidade discursiva não deve centrar-se nos sujeitos e grupos que constituem os 

momentos da cadeia discursiva, dado que eles só se constituem na decisão.  

Destacamos, então, o caráter relacional e contextual de toda identidade e, no caso em 

análise, da identidade docente e sua dimensão discursiva. Nesse sentido, afirmamos que a 

identidade docente não é a representação plena de uma essência, de um fundamento do ser 

professor/a, de uma objetividade que preexiste, que está dada. Os perfis docentes, 

entendidos como identidades culturais, são nomes que fixam contingencialmente os sujeitos 



 
MARIA DE LOURDES R. TURA e MARIZE P. DA S. FIGUEIREDO 
 
 

 
772 

em processos de identificação que envolvem o investimento em torno de sentidos que 

circulam nos sistemas de representação. No entanto, o controle parcial no processo de 

significação possibilita o escape e a emergência da diferença, constituindo outros sentidos 

para a docência. 

Assim, observamos a proliferação de sentidos sobre a docência que, para que a 

significação se dê, estabelecem um fechamento provisório no processo de significação pela 

decisão política do sujeito, o que é possibilitado por uma diferença que ameaça o processo 

de significação.  

Os sentidos do perfil docente são, portanto, resultantes de uma fixação, contingente e 

provisória, que estabiliza o processo de significação, constituindo uma identidade que 

exprime algo que não lhe é próprio, que só consegue se hegemonizar em resposta à 

diferença expulsa no processo de significação. A estabilização da identidade não é, 

portanto, completa, dado que o social é um conjunto constituído de diferenças, mas permite 

ao sujeito diversas possibilidades de significação não havendo um centro ou uma essência 

que determine a priori os sentidos de docência. 

Dessa forma, a concepção discursiva do perfil docente, ao sinalizar para a contingência 

dos modelos de docência que se hegemonizam nas políticas de formação de professores, 

chama a atenção para as negociações de sentidos do ser professor/a nos diferentes contextos 

em que elas se constituem, o que amplia as possibilidades de preenchimento desse 

significante. Uma perspectiva que, ao radicalizar a contingência desses discursos, 

possibilita a emergência de diferentes processos de subjetivação, de diferentes 

representações de docência, que são atos de resposta que se constituem em diversos 

contextos, em sentidos particulares e que estão presentes na luta política por fixar 

determinados sentidos.  

Se o espaço de formação de professores, entendido como construção discursiva, estiver 

sempre aberto à diferença, explicitando a contingência dos modelos de formação que 

naquele momento histórico são hegemônicos, novos significantes do ser professor/a, 

excluídos dos modelos hegemônicos, podem ser criados, ampliando as possibilidades de 

resposta às diferenças contextuais que insistem em nos desafiar. Assim, defendemos a 

necessidade de se problematizar aquilo que se constitui num obstáculo que restringe a 

emergência de formas alternativas de expressar a formação docente e favorece a 

proliferação de mecanismos de controle e silenciamento das diferenças, que vai 

“transformando a educação em mero reconhecimento, em inserção no já existente, em uma 

cultura já dada” (Macedo, 2012, p. 728). 

Interpretar a perspectiva da formação de professores como espaço da invenção, aberto 

à diferença, à emergência de outras formas de docência pode, portanto, ampliar bastante as 

possibilidades de resposta e de significação dos dilemas e questões que surgem na escola, 

sem, no entanto, se perder de vista a provisoriedade e a contingência que as caracteriza, 

dado que a significação é sempre constituída na luta política pela hegemonia, como afirma 

Laclau (2013). 
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