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Resumo: Este trabalho se constituiu a partir de algumas leituras e discussões que foram realizadas na

disciplina Teorias da Educação, no curso de Mestrado em Educação, entrecruzadas a algumas questões do

meu objeto de investigação: as identidades docentes de estudantes de Letras. Sendo assim, buscamos

construir uma possibilidade de pensar os ‘modelos’ identitários sobre o professor-educador que se desvelam

nas vozes de Durkheim e Freire. A escolha destes dois teóricos justifica-se pelo fato de que autores, de

diferentes momentos históricos, trazem em seus escritos marcas discursivas que foram e estão constituindo

identidades docentes. São dizeres que vão instituindo modelos identitários que se desencontram, que se

configuram como antagônicos, mas, que, ao mesmo tempo, se encontram, se mesclam, constituindo, na

contemporaneidade, identidades docentes marcadas por conflitos e contradições.

Palavras-chave: Ser professor. Discursos científico-educacionais. Durkheim. Freire.

Resumen: Este trabajo fue formado a partir de algunas lecturas y discusiones que tuvieron lugar en las

teorías del curso de Educación, en el curso de Maestría en Educación, cruzaron un par de preguntas de mi

objeto de investigación: las identidades de los estudiantes de la facultad de Artes. Por lo tanto, tratamos de

construir una posibilidad de pensar en "modelos" de identidad del maestro-educador que se dio a conocer en

las voces de Durkheim y Freire. La elección de estos dos teóricos se justifica por el hecho de que los autores,

de diferentes momentos históricos, traen en sus marcas discurso escrito que constituyen identidades fueron y

son los maestros. Ellos están diciendo que va a instituir modelos de identidad desencontram, que actúan

como antagonistas, pero al mismo tiempo, se encuentran, se mezclan, lo que constituye, en la época

contemporánea, la enseñanza de las identidades marcadas por los conflictos y contradicciones.

Palabras clave: Ser um maestro. Discursos científicos y educativos. Durkheim. Freire.

1 GESTOS INTRODUTÓRIOS
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A metáfora da tapeçaria contemporânea, marcada pela sua diversidade de fios: fios de linho, de seda, de

algodão e de lã, com cores variadas, nos remete, de alguma forma, a pensar no exercício que foi entre-tecer

os fios teóricos deste trabalho. Assim como um tapeceiro, foi preciso cruzar e entrelaçar vozes e ideias, no

sentido de constituir uma espécie de tapete teórico que contemplasse, de algum modo e ao mesmo tempo,

algumas leituras e discussões empreendidas nas aulas de Teorias da Educação- Mestrado em Educação - e

meu objeto de investigação: as identidades docentes de estudantes de Letras.

Sendo assim, nasceu e se constituiu este texto: um de gesto de leitura, uma possibilidade de pensar sobre a

questão do ‘ser’ professor no discurso científico-educacional; de identificar, de alguma forma, os ‘modelos’

identitários sobre o professor-educador que se desvelam nas vozes de Durkheim e Freire. Mas por que

Durkheim e Freire?

Podemos nos perguntar. Talvez tenha sido esta a razão de nossa escolha: o fato de que estes dois autores, de

diferentes momentos históricos, Durkheim no século XIX e Freire no século XX, trazem em seus escritos

marcas discursivas que foram e estão constituindo identidades docentes, modelos identitários que se

desencontram, que se contrapõem, mas que, ao mesmo tempo, se encontram, se mesclam, se entretecem,

construindo, na contemporaneidade, identidades docentes conflituosas e contraditórias.

Ao entrecruzar diferentes vozes: de teóricos dos Estudos Culturais, da Análise do Discurso, da Pedagogia,

vozes do discurso científico-educacional, de Durkheim, Freire, nossa intenção é construir um gesto de leitura

sobre a questão da(s) identidade(s) docente(s) – entendendo que as representações, os discursos

científico-pedagógico-educacionais interpelam os sujeitos, ao mesmo tempo em que e constroem ‘modelos

identitários’ e verdades sobre o que é ‘ser’ professor.

2 ‘SER’ PROFESSOR NO DISCURSO CIENTIFÍCO-EDUCACIONAL: QUANDO DIZERES CONTROEM

IDENTIDADES

Neste trabalho, estamos concebendo que o sujeito, assim como sua(s) identidade(s) se constitui(em) no

interior da cultura, na linguagem, nos discursos sociais (ORLANDI, 1998). No caso específico dos docentes,

podemos dizer que são sujeitos afetados por diferentes discursos, dentre eles os dizeres

científico-educacionais. Sendo assim, procuramos, neste trabalho, pensar que modelos identitários sobre o

‘ser’ professor emergem no discurso científico-educacional, mais especificamente em dois teóricos

educacionais – Durkheim e Freire, produzindo, assim, identidades docentes.

Partimos da compreensão de Hall (2006), no sentido de entender que a(s) identidade(s) docente(s) não são

como coisas com as quais nós nascemos, visto que elas são construídas socialmente e “são formadas e

transformadas no interior da representação” (HALL, 2006, p.48). Sendo assim, ela é constituída tal como

representada na cultura, nos discursos sociais, nos discursos científico-educacionais. O sujeito-professor tem,

para além de uma identidade-essência, uma identidade docente constituída pelo social, pela linguagem e pelo

outro, ou seja, pelas redes de significações, anterior e exterior ao sujeito, que o possibilita se instituir, se

significar e construir sua(s) identidade(s).

Isto nos leva a questionar a ideia de identidade docente pautada numa perspectiva essencialista: como se

este profissional nascesse com uma espécie de vocação, de dom para a profissão. Sobre isso, Nóvoa (1992)
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defende que a identidade docente, ou seja, o ser, tornar-se, sentir-se professor – não é um dado, uma

propriedade, não é um produto: identidade é um lugar de lutas e conflitos, é, portanto, um espaço

conflituoso, contraditório, marcado por tensões, que possibilita modos de ser e estar na profissão.

A discussão sobre “as identidades docentes como fabricação da docência”, (GARCIA, HYPOLITO, VIEIRA,

2005) estabelecem uma relação com a perspectiva dos estudos culturais e ánalise do discurso no sentido de

entender que as identidades de professores e professoras se constituem a partir das representações e

discursos acadêmicos-científicos-pedagógicos que interpelam os sujeitos sobre o que é ser professor. Sendo

assim, a identidade profissional é entendida como “as posições de sujeito que são atribuídas por diferentes

discursos e agentes sociais, aos professores e às professoras” e pelo “conjunto das representações colocadas

em circulação pelos discursos relativos aos modos de ser e agir dos professores e professoras” (GARCIA,

HYPOLITO, VIEIRA, 2005, p.47).

Sendo assim,

Professoras são a todo o momento seduzidas e interpeladas por discursos que dizem

como elas devem ser e agir para que sejam mais verdadeiras e perfeitas em seu

ofício. Diferentes "regimes do eu" e formas de subjetivação concorrem para essas

definições e lutam pela imposição de significados acerca de quem as professoras

devem ser em determinadas conjunturas, como devem agir e qual o projeto

formativo que docentes e escolas devem levar adiante perante os desafios da cultura

e do mundo contemporâneo” (GARCIA, et al, 2005, p.).

Os discursos acadêmicos-científicos-pedagógicos que atravessam o processo de formação do professor vão

construindo formas de subjetivação, ‘instituindo’ ou lutando para instituir modelos ou ideias de escola, de

professor, de docência, de ensino, de aprendizagem. Desse modo, tratar da identidade docente é estar atento

para uma política de representação que estabelece discursos e constrói ‘verdades’ veiculadas por grupos e

indivíduos que disputam o espaço acadêmico.

É pensar na dimensão poder-saber que permeiam as relações entre sujeitos, na busca de que verdades sejam

aceitas e reconhecidas, mesmo que por meio da violência ou imposição. É nesse espaço de poder-saber que a

identidade docente é negociada entre essas múltiplas representações, (GÁRCIA, 2005), sendo que algumas

são legitimadas, outras recusadas; outras ressignificadas: ganham ‘novas roupagens’.

Neste campo semântico,

A identidade profissional dos docentes é assim entendida como uma construção

social marcada por múltiplos fatores que interagem entre si, resultando numa série

de representações que os docentes fazem de si mesmos e de suas funções,

estabelecendo, consciente e inconscientemente, negociações das quais certamente

fazem parte suas histórias de vida [...] o imaginário recorrente acerca dessa

profissão — certamente marcado pela gênese e desenvolvimento histórico da função

docente —, e os discursos que circulam no mundo social e cultural acerca dos

docentes e da escola.
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Os discursos científicos-acadêmicos-pedagógicos, as representações sobre o ser/tornar-se professor que têm

especialistas ou teóricos educacionais atravessam, de alguma maneira, o imaginário do professor, interferindo

na sua configuração identitária (CORACINI, 2007).

Compartilhando com outros estudiosos a idéia de que a linguagem, as narrativas, os textos e os discursos não

apenas falam sobre coisas, mas ao fazer inventam identidades (CARDOSO, 2003, p. 13), consideramos

importante identificar os modelos ideais de docência (D’ÁVILA, 2007), e as imagens e ideias que vêm

instituindo modos de ser e de ser ver como professor nos discursos científicos-educacionais, mais

especificamente em Durkhheim e Freire.

3. SER PROFESSOR: ENTRE DURKHEIM E FREIRE

3.1 O professor em Durkheim

Concebendo a educação como processo de transmitir conhecimentos, para Durkheim “a transmissão de um

saber positivo do mestre ao aluno e assimilação pela criança de uma matéria lhe parece ser a condição para

uma verdadeira formação intelectual” (DURKHEIM, 2011, p.30). Emerge em seu discurso

científico-pedagógico-educacional, a figura do professor-como-transmissor-do-conhecimento, sendo que o

processo de desenvolvimento intelectual do aluno só é possível por meio da transmissão-assimilação.

Desse modo, o professor teria um papel importante para transmitir à criança as ideias coletivas e ajudá-la a

construir representações sobre o tempo histórico que vivencia, uma vez que ela não saberia elaborá-las

sozinha (DURKHEIM, 2011).

Do ponto de vista dos modos de ser professor, Durkheim ressalta que o educador precisa trabalhar

sistematicamente o saber a ser transmitido, o que possibilitaria um maior significado ao aluno em relação ao

conteúdo trabalhado. Podemos inferir, assim, a partir da leitura do livro “Educação e Sociologia” que o autor

considera importante ao professor ter uma postura didática, considerando etapas lineares no processo de

transmissão do conhecimento (DURKHEIM, 2011).

Se partirmos do pressuposto que “educação desempenha acima de tudo uma função coletiva e tem como

objetivo adaptar a criança ao seio social no qual ela está destinada a viver” (DURKHEIM, 2011, p.51), seria

papel do professor desenvolver uma prática pedagógica-educacional com vistas a adaptar a criança para que

ela viva de maneira harmônica em sua realidade. Sendo assim, na perspectiva do autor, cabe a sociedade

lembrar constantemente ao professor que ideias e sentimentos ele deve arraigar na criança para que a

mesma entre em harmonia com o meio social. A submissão as regras, o não-conflito, a não-resistência, a

não-transformação da sociedade parece ser um objetivo primordial da educação durkheimiana. Nesse

contexto, cabe, sobretudo ao aluno: obedecer, aceitar, manter e adaptar-se ao contexto social em que está

inserido.

É neste sentido que o professor deve controlar a ação do aluno, buscando meios eficientes de apassivá-lo, de

hipnotizá-lo
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Ora, estas duas condições são realizadas nas relações que o educador mantém com

a criança submetida à sua ação: 1º) A criança se encontra naturalmente em um

estado de passividade comparável com aquele no qual o hipnotizado se encontra

artificialmente mergulhado. Sua consciência não contém ainda mais do que um

pequeno número de representações capazes de lutar contra as que lhe são

sugeridas. É por isto que ela é tão facilmente sugestionável. 2º) A primazia que o

professor tem naturalmente sobre o aluno, devido a superioridade de sua experiência

e cultura, abastece naturalmente a sua ação e eficácia que lhe é necessária

(DURKHEIM, 2011, p. 69).

A autoridade do saber do professor se constitui numa espécie de poder controlador. Sendo ele

intelectualmente e culturalmente superior ao aluno pode agir com eficiência no ato de ato de controlar. Isto

nos remete ao pensamento focaultiano no sentido de pensar a relação poder-saber.

Agindo como hipnotizador e considerando que a essência da educação deve ser a questão da autoridade, o

professor deve indicar a criança que a “desobediência não é nem mesmo concebível, que o ato deve ser

realizado, que a coisa deve ser vista do modo como ele a mostra e que não pode ser vista de outra forma”

(DURKHEIM, 2011, p.69). Sendo firme, e em tom hiperativo, o professor não pode fraquejar, “se não o

sujeito hesitará, resistirá e até mesmo desobedecerá. E, se ele começar a discutir, o seu poder acabou”.

Desse modo, “quanto mais a sugestão ir contra o temperamento natural do hipnotizado, mais o tom

imperativo será indispensável” (DURKHEIM, 2011, p.69).

Sendo assim, resta o dever: seja para o aluno, seja para o professor, pois é o sentimento do dever, que é,

por excelência, o estimulante do esforço. É o professor, através da sua linguagem e do seu comportamento,

que deve ensinar ao aluno a cumprir o seu dever; sendo a autoridade moral a principal qualidade do educador

(DURKHEIM, 2011).

Emerge, com muita força, na perspectiva durkheimiana, o professor como um sujeito-autoritário,

sujeito-determinado, sujeito-que-não-hesita, sujeito-inflexível, que não volta atrás na sua decisão, pois, só

assim, conquistaria a confiança da criança. Assim diz o autor: “o mais importante é que o professor realmente

sinta dentro de si esta autoridade, cujo sentimento ele deve transmitir. Ela se constitui numa força que só

pode manifestar se realmente a possuir” (DURKHEIM, 2011, p.72), construída a partir das ideias morais de

sua época, ela se reveste no educador e em tudo que emana dele.

Numa leitura foucaultiana, este ‘modus’ de ser professor remete a uma tecnologia de controle, um tipo

específico de poder: a disciplina ou o poder disciplinar. Para Focault, ela não é um aparelho, nem uma

instituição. Ela é uma técnica, um dispositivo, um mecanismo, um instrumento de poder. Estaria o professor

contribuindo, assim, para a organização de espaço em que os corpos dos indivíduos estão individualizados,

classificados, esquadrinhados, hierarquizados, uma espécie de sujeição do corpo, de produção de corpos

dóceis, para produzir eficácia educacional.[2]

3.2 O professor em Paulo Freire
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Concebendo a educação como processo de compreensão, problematização e transformação da realidade,

Paulo Freire (1987; 1996), vai construir outros modos de ‘ser’ professor que se contrapõem a perspectiva

durkheimiana. No pensamento freiriano, não cabe ao professor-educador a transmissão de conhecimentos ou

a prática de ‘encher’ a cabeça dos alunos de conteúdos, pois como afirma o autor “ensinar não é transferir

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p.22),

ensinar é o movimento de problematização dos homens em suas relações com o mundo

A educação problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da

historicidade dos homens. Por isto mesmo é que os reconhece como seres que estão

sendo, como seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade, que sendo

histórica também, é igualmente inacabada (FREIRE, 1987, p.57).

Neste contexto, o professor se configura como um sujeito histórico, inacabado-inconcluso, um

sujeito-problematizador. Para ele, o educador-problematizador é um sujeito pensante que re-faz

constantemente seu ato cognoscente, na cognoscibilidade dos educandos. O professor aparece em Freire

(1987) como um sujeito capaz de pensar sobre sua realidade; como um sujeito dialógico, investigador e

crítico que se constrói na parceria com o educando, investigador-crítico também, não mais recipiente dócil de

depósitos.

Para o autor, o ato de educar é um processo que se dá em comunhão, na parceria e no diálogo com o

educando, é um estar juntocom, num exercício dialético no qual ambos crescem e (se) educam. Pois “quem

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 23). Sendo assim,

educador-educando não são apenas sujeitos no processo, mas, sim, sujeitos do processo

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto

educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa.

Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os

“argumentos de autoridade” já, não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente,

autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas

(FREIRE, 1987, p.68).

Vê-se aqui, também, a imagem do professor como sujeito-dialógico, que constrói sua autoridade sem negar a

liberdade dos sujeitos-alunos, a autoridade se dá em comunhão com a liberdade e não contra ela.

Sendo o professor um sujeito-problematizador, servindo à libertação, busca constituir espaços de reflexão

onde os sujeitos possam ir analisando criticamente a realidade, desvelando o contexto em que estão

inseridos, compreendendo os mecanismos de opressão e buscando a transformação da realidade. Para além

da permanência, da adaptação, estimula-se a criatividade, a reflexão e ação dos homens no mundo no

sentido de transformá-lo. Sendo assim, enquanto o pensamento durkheimiano dá ênfase à permanência, a

concepção freiriana reforça a mudança, a transformação criadora (DURKHEIM, 2011; FREIRE, 1987).

A figura do professor-investiagador que constrói um trabalho pedagógico a partir da investigação, do pensar
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dos homens e de suas realidades, parece permear toda a obra freiriana, sendo o educador um

sujeito-da-práxis: da ação-reflexão-ação sobre o mundo. O lugar da educação, da sala de aula seria, numa

leitura freiriana, ponto de encontro entre homens para a transformação do mundo em co-laboração, para o

pensar certo

A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, doar

ao outro, tomando como paciente do seu pensar, a inteligibilidade das coisas, dos

fatos, dos conceitos. A tarefa do educador que pensa certo é [...] desafiar o

educando com que se comunica, a quem comunica (FREIRE, 1996, p.38).

4 UM GESTO ‘FINALIZADOR’

Neste trabalho buscamos entrelaçar algumas ideias com a perspectiva de construir um gesto de leitura sobre

a questão da con-figura-ção do ‘ser’ professor que emergem nos discursos de Durkheim e Freire,

compreendendo que as identidades docentes se re-con-figuram também por meio dos discursos

científico-educacionais.

É assim que se desenha o professor em Durkheim (2011): professor como sujeito-transmissor do saber,

intelectual e culturalmente superior ao aluno, sujeito de autoridade moral, impositivo, inflexível,

sujeito-disciplinador, professor-hipnotizador, que ensina pelo exemplo, é um sujeito do não-conflito, da

não-resistência, da não-transformação.

Por outro lado, é assim que se desenha o professor em Freire (1996): sujeito ético, de decisão, decente,

comprometido com a transformação da realidade; com possibilidades de pensar certo, de estar intervindo,

conhecendo o mundo. Sujeito epistemologicamente curioso, que indaga, intervêm, educa e se educa.

Professor-pesquisador, crítico-reflexível, um aventureiro, aberto à mudança à aceitação do diferente; homem

do exemplo, sujeito social, que considera o educando, sua identidade cultural, seus saberes, suas realidades.

Homem inacabado, alegre, esperançoso – que enxerga possibilidades e não determinismo: problematiza o

futuro, luta, resiste, não se acomoda, se faz sujeito na/da história, no movimento do inacabamento e da

busca, na busca da mudança.

São essas marcas discursivas que foram e vão construindo ‘verdades’ sobre o que é ‘ser’ professor, que vão

instituindo modelos identitários que se configuram às avessas, que estão na contramão, que se

desencontram, mas, que, ao mesmo tempo, se encontram, se mesclam, constituindo identidades docentes

marcadas por conflitos e contradições. É deste modo, portanto, que o discurso científico-educacional se faz

um lugar de verdade, que produz verdade. Do nosso ponto de vista, são discursos que não são em si nem

verdadeiros nem falsos (FOCAULT,) mas que ao dizerem instituem ‘verdades’ sobre o ser professor,

re-configurando identidades docentes.
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