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Como pano de fundo teórico para o debate que aqui penso instituir estão dois entendimentos cada vez mais presentes na área da educação: a dimensão constitutiva do discurso, por um lado, e, por outro, o caráter fragmentário, múltiplo e fluido das identidades. Apenas se assumidas tais concepções como bússolas de nossa compreensão de mundo, de educação e de pesquisa, é que este debate adquire sentido.
Em relação ao primeiro ponto, influenciado pela proposta foucaultiana de que o discurso forma sistematicamente a realidade da qual “fala”, vê-se a linguagem como despida de uma função primordial comunicativa entre sujeitos e do simples poder de refletir o mundo “lá fora”. Já em relação ao segundo conceito, tem-se que, gradativamente, vem se falando na pluralidade e no caráter não-essencialista das identidades em tempos pós-modernos, tempos em que as próprias dimensões de espaço-tempo foram vigorosamente sacudidas por transformações tecnológicas, sociais e culturais antes insuspeitadas.
Conforme Veiga-Neto (2000, p. 216): 
(...) mais do que em qualquer outro momento da história, vivemos numa época em que somos contínua e intensamente interpelados por marcadores identitários; vivemos numa época de proliferação das diferenças, em que os sentimentos de pertença são cambiantes e complexos, difíceis de capturar, descrever e analisar.

E é na confluência dessas duas viradas – a lingüística e a identitária – que se situa a problemática da nomeação imbricada com a questão da identificação, uma vez que “dar nome”, “chamar de” – com todo o labor classificatório que implica – é uma das principais estratégias de “identificar”. 
A partir desses dois entendimentos fui especialmente desafiada por problemática trazida por Garcez (2002) no artigo “Transcrição como teoria: a identificação dos falantes como atividade analítica plena”.  Assim ele inicia seu trabalho (p.83):
O propósito da presente discussão é refletir sobre a atividade de identificação de falantes nas transcrições de fala-em-interação social realizadas para fins de pesquisa em estudos de linguagem. Essas atividades, que à primeira vista podem parecer resultado de práticas simples e objetivas, envolvem muitas vezes a atribuição de uma determinada identidade aos participantes da interação.

É evidente que a problemática que o pesquisador situa nos “estudos de linguagem” e nas “transcrições de fala-em-interação social” transcende tal domínio, transbordando para o freqüente uso, nas ciências humanas em geral e na educação em especial, das chamadas “falas” de sujeitos, servindo à exemplificação, à comprovação de resultados, à atribuição de  autenticidade ao texto, etc. 
Dentro do propósito estabelecido,  Garcez nos chama a atenção para o fato de que, ao privilegiar uma determinada categoria identitária, “geralmente seguindo critérios relativos ao seu interesse analítico”, o analista não faz uma simples e objetiva identificação (como se isso fosse possível), mas empreende uma autêntica “interpretação analítica”. Para desenvolver seu artigo, o autor apresenta dois debates acadêmicos que versaram exatamente sobre tal questão, em que as posições representavam enfoques teóricos distintos: da Análise Crítica do Discurso, da Análise da Conversa com feição etnometodológica e da Aquisição de Segunda Língua. Não sendo meu propósito aqui focalizar o desenrolar do debate, sintetizo apenas alguns argumentos referidos pelo sociolingüista brasileiro que referendam as escolhas de nomeações dos falantes. 
Assim, tem-se o uso de identificação pelas chamadas “identidades discursivas” (entrevistador/entrevistado seria um exemplo), por simples nomes próprios (reais ou inventados) ou por categorias de identidade ou pertencimento a grupos. Entre os argumentos estudados por Garcez para a utilização de uma das opções trazidas acima, salientam-se os que abaixo apresento sob forma de tópicos:
- a utilização de nomes próprios representaria uma informalidade nem sempre  presente na interação, deixando de “representar as categorias de identidade e os papéis sociais que os participantes certamente possuem” (p. 86);
- tal utilização estaria sugerindo “uma neutralidade e um equilíbrio de forças entre os participantes, que são falsos, o que acaba fazendo com a vida cotidiana pareça ser sempre ‘igualitária e aberta à participação’” (p. 86);
	a utilização de categorias de identidade social (como criança, professora, etc.), por outro lado, geralmente de forma exclusiva, teria o demérito de “realçar a relevância da(s) categoria(s) que o analista seleciona como relevante(s), acionando, com base no senso comum, corpos de conhecimentos que se organizam com referência a essas categorias, em detrimento de outras que possam ser simultânea ou subseqüentemente relevantes para os participantes”(p.87); tal uso tenderia a mostrar aquele participante como “alguém cuja identidade se encerra na identificação”. 

No âmbito das pesquisas acima referidas, o foco da investigação é, de certa forma, a própria interação (trata-se, repito, das áreas de Análise da Conversa, de Análise Crítica do Discurso e de Aquisição de Segunda Língua), e não, como ocorre mais comumente na área da Educação, as representações de alunos, professores e outros atores da cena educacional sobre determinados fatos da vida educativa, ou, mesmo, os “fatos” que tais falas revelam. Efetivamente, parece-me que as pesquisas da área educacional que têm se valido de falas de “informantes” não têm se preocupado com a própria diversidade de interações, incorrendo, por vezes, nos riscos da atribuição linear e simplificada de falas aos atores.
Pois bem: colocada a problemática central que me propus a trazer e dirigir para o campo da pesquisa educacional – a importância de se refletir sobre a forma como os falantes são referidos nas pesquisas educacionais, entendida tal forma como não-neutra, como carregada de significados e como merecedora de um debate crítico – passo a fazer uma brevíssima incursão empírica sobre nove trabalhos apresentados no GT – Educação Fundamental, nos anos de 2000, 2001 e 2002. Tais trabalhos foram selecionados  por reunir os requisitos para a análise que nos interessa: conter transcrições de fala de atores pesquisados ou envolvidos na pesquisa e formas de identificação Serão tais trabalhos referidos  de T1 a T9, sem identificação adicional, dados os estritos limites de tamanho  deste texto.. Por outro lado, entendo-os como representativos dos usos acadêmicos habituais de tal identificação, na medida em que sua escrita não nos surpreende e não gera estranheza em nós, leitores. 
Dessa forma, lancei meu olhar sobre os trabalhos, que se distribuíam por temáticas como professoras de sucesso, questões escolares de rendimento, tempo, fracasso e progressão escolar, e cujas citações se referiam tanto a entrevistas quanto a intercâmbios em salas de aula, com uma única exceção de utilização de “anais” escritos por professoras.  O que encontrei ? Em relação às professoras “falantes”, ora a identificação pelo nome próprio (Dalva, Patrícia – T1, professora Dora, professora Eula – T3),  ora a referência à  identidade única profissional (professora – T2, T5, T8 e T9), por vezes seguida de uma subcategorização – profa. pré-escola, profa. alfabetizadora, profa. do Wellington (apenas T8) ou de forma cifrada – P14 / 96 / 4a. (T4). É evidente que a utilização de tais formas de identificação produz efeitos de sentido diversificados e não por acaso os estudos que referiram nomes próprios de professoras advieram de práticas de pesquisa em que a própria pesquisadora esteve mergulhada no campo de investigação, reconstituindo no seu texto a atmosfera de informalidade-intimidade pretendida; também não por acaso as falas dessas professoras nomeadas não foram objeto de crítica por parte das autoras. Mais comum, entretanto,  foi a utilização da identidade social profissional, quase sempre aglutinando gênero (no caso de T4, o contexto da pesquisa já informava tratar somente de professoras).
Quanto aos alunos e alunas, no contexto das pesquisas eles são nomeados por sua “alunância” (exceção feita a T5 e T7), às vezes matizada pelo gênero (aluno/aluna), ou complementada por uma classificação esquemática  (aluno A, B...) ou pela referência à inicial do nome. Em 1 pesquisa, pelo menos, ao serem referidas as cenas de sala de aula, os alunos são entendidos como respondentes (R.)  ainda que os mestres fossem citados como prof. (T5). Já a pesquisa T7, com foco no descompasso entre o tempo pedagógico da escola e a aprendizagem dos alunos, constituiu o único exemplo em que as crianças eram nomeadas pelo seu primeiro nome (Cochise, p.ex.), o qual constituía a referência para a identificação da professora (professora de Cochise). O T9, nos raros aproveitamentos de falas de alunos, optou por uma identificação mais complexa – depoimento da aluna K., 12 anos, promovida em 98/01, p.ex. – que os situa em relação à defasagem idade-turma e em relação ao sucesso escolar pontual. Entre os achados interessantes, está o de que as poucas pesquisas que se decidiram pela referência totalmente individualizada – pelo nome próprio – não o fizeram de forma simétrica: ou essa decisão recai sobre as professoras (de sucesso, reflexivas, pesquisadoras...), ou sobre os alunos (que revelam suas dificuldades e embates no cenário escolar). 
Não foi minha intenção, nos estritos limites desse texto, realizar um exame cabal de motivações discursivas – das quais possivelmente a tradição seja a maior – para o uso das diferentes formas de identificação dos falantes em pesquisas da área educacional (brevemente representadas pelos nove trabalhos do GT), assim como de seus efeitos de sentido, mas justamente mostrar o quanto a problemática já colocada em áreas irmãs  também merece uma reflexão nossa. Constrangidos pelo mítico paradigma da objetividade na pesquisa, conformados pelo olhar binário da classificação dos atores do cenário educativo em professores/alunos, talvez esteja sendo  insuficiente nossa atenção à questão, resolvida de uma forma cômoda, que freqüentemente encapsula os sujeitos em uma única fôrma.  
Na medida em que relatos de pesquisa, artigos acadêmicos, dissertações, teses, trabalhos de congressos são práticas discursivas de grande valor simbólico, vale tomar como ponto para mais uma reflexão as palavras de Hall (2000, p.109):
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.
 
Ora: o “mundo” da pesquisa em educação, mesmo subdividido em metafóricas regiões de fronteiras teóricas e metodológicas mais ou menos marcadas, pode ser entendido como um “local textual específico” em que se afirmam, reafirmam, contestam ou se propõem “identidades”. E, mesmo em uma questão menor como a das nomeações dos falantes, as ações poéticas são também políticas. 
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