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Introdução 

As políticas para a formação inicial de professores 
têm anunciado a melhoria da formação de 
professores, também visando inserir e manter 
estudantes em cursos de licenciatura. As medidas 
passam, entre outras, pelo aumento de vagas em 
cursos de licenciatura e por programas voltados 
para a iniciação à docência (PIBID). Neste trabalho, 
analisamos o hibridismo de discursos na formação 
de professores de Química na universidade e na 
prática profissional na escola. Entrevistamos 2 
professoras ingressantes na docência em Química 
em uma escola pública municipal, da cidade de 
Pelotas/RS, buscando dar visibilidade aos discursos 
que as constituem como professoras de Química. A 
metodologia, de caráter qualitativo, considerou a 
entrevista semiestruturada um instrumento 
organizado “a partir de um esquema básico, porém, 
não aplicado rigidamente, podendo haver 
adaptações no seu decorrer”
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Resultados e Discussão 

Analisamos as falas das professoras (X e Y) e 
reunimos as manifestações em torno dos discursos 
sobre a profissão docente na universidade e na 
escola. 
Sobre a profissão docente na universidade 
As professoras relatam que em seu curso de 
formação, os professores tinham discursos e 
práticas variadas e ambíguas a respeito do 
exercício da docência, especialmente professores 
de disciplinas pedagógicas em relação aos das 
disciplinas de química, sendo possível haver 
discursos dissonantes dentro de uma mesma área, 
como destacamos a seguir: 
- ...um professor que dizia que o nosso papel era o 
motivador[...], outro dizia que se o aluno não quer, 
podes te vestir de palhaço que não vai conseguir (X) 
- Da minha turma a única que gostou da licenciatura 
fui eu e não agradeço isso aos meus professores, 
pq eles nos incentivavam p/pesquisa e indústria (Y) 
- acho que a academia pensa dar essa humanizada, 
que na prática, no dia a dia não tem na escola (Y). 
As falas mostram a presença do hibridismo
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discursos na universidade que vão constituindo a 
subjetividade e a identidade dos professores. 
Sobre a docência na escola 

O discurso que o professor ouve quando ingressa é 
de que precisa educar para a vida, mas esse não é 
único, os discursos se reforçam ou se contrapõem 
mostrando a recorrência de hibridismo discursivo 
também na escola, pois é preciso trabalhar de 
forma interdisciplinar, mas a avaliação é disciplinar. 
Para as professoras ingressantes, o “ser professor” 
se constituí em meio a esses diferentes discursos. 
- ...os primeiros conselhos de classe são um 
choque, porque a gente vê todos os professores 
detonando os alunos, falando super mal e tu pensa 
não, é só a gente se aproximar do aluno... (Y) 
- a universidade fala em avaliar por habilidades, 
competências, mas na escola é a nota, não 
interessa se houve crescimento dele, é a nota (X) 
Os discursos híbridos tomam uma dimensão maior 
quando os professores ingressam na escola, porque 
eles têm dificuldades em compreender qual é a 
melhor prática pedagógica a desenvolver, que 
discursos validar, os que circulavam na 
universidade ou os que circulam na escola. Essa 
fase, repleta de contradições, divergências e 
ambivalências tem impacto na constituição da 
identidade docente.  

Conclusões 

A análise nos leva a ver a identidade de professores 
de Química como constituídas por diferentes 
discursos que legitimam/validam sua formação 
profissional. Mas, mesmo considerando as 
ambiguidades inerentes ao processo, não podemos 
negar a força do discurso escolar e seus efeitos na 
prática docente, pois mesmo que este não anule o 
discurso pedagógico da formação docente, muitas 
vezes o sobrepõe, reforçando o discurso que circula 
na universidade e que não incentiva à docência. 
Diante disso, se faz necessário pensar na 
possibilidade de haver políticas, também, para o 
acompanhamento sistemático aos professores 
ingressantes na escola, de modo a colocar em 
circulação outros discursos que ampliem os da 
escola. 

Agradecimentos 
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 

Grande do Sul (FAPERGS). 

____________________ 
1
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em Educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EDU, 1986. 
2
LOPES, Alice Casimiro. Política de Currículo: Recontextualização e 

Hibridismo. Currículo sem Fronteiras, v.5, n.2, p-50-64, jul/dez 2005.
 


