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RESUMO

O presente artigo expõe uma pesquisa bibliográfica sobre a construção da identidade docente. Tendo como
objetivo principal apresentar um breve histórico dos conceitos de identidade e como ela passou a ser
compreendida e estudada em diversos momentos históricos. Para que esse objetivo fosse alcançado
utilizamos como procedimento metodológico um levantamento bibliográfico, no período compreendido
entre os anos de 2007 a 2011, no site da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação
ANPEd e no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior CAPES.
Durante o levantamento dos dados pudemos observar que os principais marcadores da construção da
identidade docentes do ensino superior são: insegurança no inicio da profissão, dificuldade de se
reconhecer como professor, se espelhar em seus antigos professores.

Palavras- chaves: identidade, identidade docente, ensino superior.

CONSTRUCTION OF A UNIVERSITY TEACHER IDENTITY

ABSTRACT

This article exposes a bibliographical research about the construction of a university teacher identity. It
aims present a brief history of the concepts of identity and how it came to be understood and studied at
several historical moments. For that these goals were achieved, we used as a procedure a methodological
bibliographical review, in the period between the years 2007 to 2011, on the website of the National
Association of PostGraduate and Research in EducationANPEd and at thesis database of Coordination of
Personnel Improvement of Higher Education CAPES. During the data collection we observed that the main
markers of the construction of higher education teachers’ identity are: insecurity at the beginning of the
profession,difficulty of recognizing themselves as a teacher, look up at their former teachers.

Keywords: identity, teacher identity, higher education.
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Ao realizarmos uma pesquisa bibliográfica sobre o tema identidade docente do período de 20072011,
encontramos 04 trabalhos nas reuniões anuais da ANPED e localizamos também 07 teses no banco de
teses da CAPES. Sendo assim, entendemos que o tema abordado é um tema consolidado, todavia
consideramos o tema identidade inesgotável, uma vez que compreendemos que a identidade é construída
nas interações sociais e contextualizada historicamente. Dessa maneira, se faz necessário que novas
pesquisas venham contribuir para compreensão da construção da identidade docente do ensino superior
na pósmodernidade.

Esse artigo tem como objetivo apresentar um breve histórico dos conceitos de identidade e como ela
passou a ser compreendida e estudada em diversos momentos históricos. Além disso, a presente pesquisa
visa também apontar os principais marcadores que permeiam a construção do docente universitário. Mas
por que estudar o docente universitário De acordo com a literatura (OLIVEIRA, 2011; PAPI, 2011; ISAIA,
et. al., 2010; MARCELO GARCIA, 2008; BUTT, et. al., 2004) o professor universitário algumas vezes tem
dificuldades em atuar em sala de aula uma vez que ele não teve preparação para exercer a função de
professor, muitos possuem o título de graduados, outros pósgraduados, esses títulos não o preparam
como professor, mas sim como profissionais que atuam em diversas áreas e que podem ser especialistas
ou não. Alguns professores universitários possuem títulos de mestres e doutores, porém esses títulos
capacitam o indivíduo na maioria das vezes para a pesquisa e não para lecionar. Apesar de já haver
mestrados profissionalizantes também. Mas no cenário educacional nós temos de um lado: excelentes
professores universitários experientes que não possuem titulação e professores universitários com
titulação de doutores e sem experiência docente (CASTRO, 2012). Diante desse paradoxo vivenciado pela
Educação Superior brasileira, venho convidálos a refletir sobre o quanto é vasta a variedade de
identidades docentes do ensino superior no Brasil. A partir desses diversos perfis de professores
universitários questiono: Como a identidade do ser professor é construída historicamente, socialmente e
culturalmente

IDENTIDADE E IDENTIDADE DOCENTE

Ao pesquisarmos sobre a identidade, percebemos a sua complexidade. Contudo acreditamos que a
identidade é construída nos contextos sóciohistóricos, é também um processo dinâmico e em constante
transformação, sendo construída nas relações sociais, na interação com o outro (Caixeta e Barbato, 2004).
Sendo assim, entendemos que são inúmeras as concepções sobre identidade. Além disso, há diversos
conceitos de identidade que foram desenvolvidos histórica e culturalmente. Nesse levantamento
bibliográfico iremos nos restringir à perspectiva da psicologia interacionista, que compreende a identidade
como fenômeno social que sofre mudanças ao longo da vida (CAIXETA, 2006). Porém, sabemos que o
próprio conceito de identidade passou por constantes mudanças.

Antes, a identidade era percebida como estática, ou praticamente imutável. Estudos realizados no final do
século passado relatam que a identidade, que muitas vezes era atribuída ao homem ocidental e
contemporâneo, estava relacionada com a profissão que era exercida por ele, ou seja, falar sobre “quem é
você” na maioria das vezes induzia a dizer “o que alguém é” e viceversa (BETTOI E SIMÃO, 2000;
JACQUES, 1996;). A identidade na década de 70 estava relacionada a identidade profissional, se a pessoa
não tinha profissão, logo ela era excluída da sociedade.

A identidade ao ser construída historicamente, passa por algumas transformações. Antes a identidade era
concebida como unificada e estável, e, com o advento da pósmodernidade o sujeito tornase
fragmentado, e passa a ser composto não de uma única, mas de várias identidades, as quais podem se
apresentar de forma contraditória (HALL, 2003). Sendo assim, podemos observar que o sujeito
pósmoderno não possui uma identidade fixa, essencial ou permanente, onde a identidade tornase
mutável, em que o sujeito passa a assumir diferentes identidades. A perspectiva pósmoderna
compreende que o sujeito sociológico se constitui na interação entre o eu e a sociedade. “O sujeito ainda
tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e modificado num diálogo
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contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2003,
p.11). Nessa concepção nós temos o sujeito projetandose nas identidades culturais, ao mesmo tempo em
que internaliza os significados e valores culturais tornandoo como parte do próprio ser. Sendo assim,
entendemos que ocorre uma constante negociação entre os valores e crenças do indivíduo e os valores
culturais do contexto que o cerca. A medida que os contextos culturais vão sendo modificados, há uma
mobilização de significados do indivíduo, onde o mesmo sofrerá interferência na sua construção de
identidade.

Ao realizarmos a pesquisa bibliográfica no banco de teses da CAPES e no site da ANPED dos trabalhos
apresentados nas reuniões anuais, no período compreendido entre 200720011. Pudemos observar que a
trajetória de vida de cada individuo interfere na sua construção como docente universitário. Além disso,

“os primeiros anos de docência envolvem a aprendizagem do ofício de ensinar,
especialmente, no contato com os alunos nas classes. Significam também um
momento ímpar para se constituir as bases de socialização profissional” (ISAIA,
et. al., 2010, p. 34).

Entendemos também que esses primeiros anos da docência serão fundamentais no processo de
significação do ser professor de indivíduo e que o mesmo também permeará o processo contínuo de
construção da identidade docente do ensino superior.

Outro ponto importante sobre o estudo da identidade é que temos que estudar o processo de construção
da identidade associandoo à compreensão do indivíduo e da sociedade, pois “as possibilidades de
diferentes configurações de identidade estão relacionadas com as diferentes configurações de ordem
sociais” (CIAMPA, 1999, p. 72). Percebemos assim a importância de estudarmos a construção da
identidade profissional vinculada à influência históricocultural que a mesma é submetida. Dessa forma, ao
fazermos a pesquisa bibliográfica sobre a identidade e identidade docente, focamos os artigos brasileiros
pelo fato de também acreditarmos que a identidade do professor e de todas as demais profissões são
construídas em um ambiente sóciocultural específico, nesse caso, na realidade brasileira. Não temos com
essa pesquisa a pretensão de definir ou traçar a identidade do docente universitário brasileiro, mas poder
identificar, através dos marcadores apresentados em pesquisas já realizadas como ocorre a construção da
identidade profissional, ainda no curso de graduação, em situações vivenciadas pelos professores.

Como pontuamos anteriormente, entendemos que as identidades são constituídas nas interações sociais,
nos construímos a partir do outro, ou seja, no momento que interagimos com o outro, ouvimos as suas
enunciações, atribuímos significados ao discurso do outro e ao significar a voz do outro, podemos
incorporála ao nosso discurso, assim necessitamos da voz de outras pessoas para construir a nossa
própria voz (Bakhtin, 1995). “O outro se constitui e se define por mim e pelo outro, ao mesmo tempo em
que eu me constituo e me defino pelo outro” (ROSSETTIFERREIRA, et.al., 2004, p. 25). Partindo desse
pressuposto, pudemos observar que um dos marcadores da identidade docente pontuada pela pesquisa
realizada na área da educação por (ISAIA, et. al., 2010) é a dificuldade que professores iniciantes tem de
se reconhecer como professor, no inicio da profissão docente há relatos que a identidade de aluna ainda
predomina, todavia, muitos docentes se espelham nos seus antigos professores na época de colégio e
faculdade.

Sendo assim, entendemos a construção da identidade como um processo simultâneo e dinâmico onde
temos, por exemplo: a identidade do professor constituindo a identidade do aluno e viceversa (Ciampa,
2002). Em uma pesquisa sobre a identidade profissional de educadores de infância, foi observado que
participam do processo de construção da identidade os contextos, as interações verbais, outro dado da
pesquisa é que as aprendizagens e as relações diversas das educadoras com os vários contextos
cotidianos constituem a identidade das professoras (Sarmento, 2009). Sendo assim, não podemos
desprezar o contexto em que o individuo está inserido, uma vez que o mesmo também irá interferir na
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dinâmica da construção da identidade (BUTT, et. al., 2004). Dessa maneira, defendemos que a construção
da identidade docente não é um fenômeno isolado, ela é construída mediado pela aprendizagem pessoal
de cada professor, tanto em ambientes educativos ou não, irão compor as futuras ações do profissional no
âmbito pedagógico (SANTOS, et. al., 2008).

Ao entendemos que as identidades são construídas nas interações e nos contextos sociais acreditamos que
o self é composto pelas múltiplas identificações (Davies e Harré, 2001), que também são construídas nas
interações sociais. A fim de melhor compreendermos a construção da identidade a partir dos
posicionamentos partiremos do pressuposto teórico do self dialógico, onde este é concebido no social,
onde necessitamos do outro para construir nossos posicionamentos. O outro participa na construção do
self e compõem as múltiplas vozes que o constitui (Valsiner, 1989, 1999). Ao interagir com o outro, o
indivíduo passa a refletir sobre as suas ações, seus pensamentos e os seus posicionamentos. Os
posicionamentos referemse ao lugar que o EU ocupa nas interações e que é reconhecido pelo outro
(Davies e Harré, 2001). Ou seja, o outro nos posiciona durante as interações verbais e também reconhece
o lugar que nós assumimos. No momento em que ocorrem os posicionamentos vão sendo construídas as
identidades que são continuamente construídas e negociadas, porém num mesmo diálogo podem surgir
diversos posicionamentos. O fato das identidades serem múltiplas e transitórias, não exclui que o self
busca uma unidade (Akkerman, Meijer, 2010), essa unidade é construída por meio das relações dialógicas
entre as posições, embora essas posições sejam transitórias elas segem alguns padrões que implicam
hieraquia (Santos; Gomes, 2010). O self também alterna momentos sem hierarquia entre as posições,
nesse momento é produzida a polifonia, ocorrendo uma diferenciação entre as diversas vozes que
constituem o indivíduo, ao mesmo tempo em que essas vozes são diferenciadas elas vão se auto
regulando (Valsiner, 2002).

O “eu” flutua em diferentes posições, algumas das vezes essas posições são opostas ou contraditórias e
tem a capacidade imaginativa de dar voz a cada posicionamento que ocorre durante a relação dialógica
estabelecida (Hermans, 2001). Essa dinâmicidade nas interações nos permitem assumir diversas
identificações e diferentes “Eus”, somos construídos a partir de múltiplas vozes. Não podemos esquecer
que o contraditório faz parte do ser humano, porém, ele deve ser uno (Ciampa, 2002). Apesar de alguns
indivíduos apresentarem multiplicidades e contraditoriedades em suas identidades, eles podem ser
múltiplos como for, eles mantém a unidade como pessoa. Todavia compreendemos que por mais que o
indivíduo percebase como “uno”, ele é contruído por várias vozes, vozes essas que constituem a polifonia
(Bakthin, 1995).

Um dado bastante pertinente que identificamos nas pesquisas sobre identidade docente é que todas
trabalharam em sua metodologia com as narrativas de histórias de vida. Acreditamos que essas pesquisas
optaram por utilizar as narrativas, pelo fato de que o indivíduo organiza suas histórias de vida a fim de
unificar as tantas informações que ela obteve ao longo da sua trajetória de vida (Raggatt, 2006).
Entendemos a importância de narrarmos nossas histórias está no fato de que ao relatar o indivíduo
organiza suas ideias, tanto para escrevêlas ou narrálas, ele reconstrói as suas vivências de maneira
reflexiva, essa dinâmica proporciona ao narrador, fazer uma autorreflexão que favorece novas
compreensões da sua própria prática (Cunha, 1997).

Além disso, as narrativas também constituem a construção da realidade dos indivíduos (Bruner, 2001b).
Ao falarmos sobre nós mesmos, estamos propondo uma visão do Self. O self é composto por nossos atos,
nossas reflexões, nossos pensamentos (Bruner, 2001a). Através do estudo das narrativas podemos
compreender também como ocorrem as construções sobre as memórias, intenções, histórias de vida e os
ideais do self, ou nossas identidades pessoais (Brockmeier e Harré, 2003, 2001). A linguagem ainda
medeia às interações sociais e constrói posicionamentos e consequentemente o self (Caixeta, 2006).

O estudo das narrativas não é algo fácil, pois, é difícil delimitála (Brockmeier e Harré, 2003, 2001). A
narrativa é classificada como um tipo de discurso, porém as narrativas existem em diferentes formas e
contextos, entre eles existem as narrativas dos “contos populares, análises evolutivas, fábulas, mitos,
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contos de fada, justificativas de ação, memoriais, conselhos, desculpas e assim por diante” (Brockmeier e
Harré, 2003, p. 526). Compreendemos as narrativas como uma apresentação (uma forma de expressão)
de estruturas lingüísticas e psicológicas, que são transmitidas pela cultura e que é limitada pelo número e
o lugar que nos colocamos no mundo (Bruner, 1997).

Uma das características da narrativa é a diacronicidade, que referese ao fato da narrativa não ser linear,
a narrativa segue uma sequência própria e uma temporalidade própria também, utilizandose dos recursos
de flashbacks e flash fowardrs, onde o narrador mesmo estando no tempo presente ele percorre o
passado e o futuro, intercalando em seu discurso o passado, o presente e o futuro. O futuro pode aparecer
nas narrativas como expectativas futuras (Bruner, 2001a; 2001b; 1997). A narrativa possui um aspecto
atemporal, onde o tempo da narrativa não é um tempo que pode ser cronometrado, ao narrar o individuo
utiliza seu próprio tempo (Ricoeur, 1994).

Além disso, o self dialógico é construído espaço e no tempo, podemos identificar marcadores
espaçotemporal nas narrativas, onde o espaço é marcado pelos posicionamentos e a temporalidade é
imaginária depende do momento em que o narrador decide falar, por exemplo: os participantes podem
falar de quando eles eram crianças, de quando estavam na faculdade, enfim a temporalidade depende do
narrador. Todavia, as narrativas apontam verossimilhança, o que é narrado não é obrigatoriamente o que
realmente aconteceu, visto que as narrativas são construídas pela memória do narrador, as memórias
algumas vezes não são precisas, o imaginário do narrador também as compõe (Bruner, 2001a; 2001b;
1997).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante o exposto, podemos inferir que estudar identidade é um tema complexo, com diversas interfaces
teóricas, umas que se complementam e outras que são antagônicas. Cabe ao pesquisador escolher qual
linha teórica ele possui mais afinidade.

Contudo alguns dados destacaramse durante a pesquisa bibliográfica sobre identidade docente
universitária, ente eles: a carência, o despreparo para a docência superior, as pesquisas pontuam que não
há um preparo específico para execer esse tipo de docência.

Outro ponto que contrubui com a produção da identidade docente são as exigências curriculares do MEC
para o professor do ensino superior. Diante das exigências contemporâneas entendemos que o professor
universitário trabalha nas três perspectivas: ensino extensão pesquisa, assim entendemos que é
conveniente que o professor seja um “experto adaptativo” (MARCELO GARCIA, 2008). Sobre esse processo
adaptativo podemos pensar nos modelos de cursos de graduação a distancia, onde um dos mediadores da
construção da identidade do docente são as novas tecnologias. As novas tecnologias proporcionam a
construção da identidade virtual professor do ensino superior, onde entendemos que o mesmo irá se
reinventar como profissional.

Todavia as pesquisas analisadas apontam que não apenas a formação profissional ou capacitação técnica
tornará o indivíduo um bom profissional. Hoje os docentes entendem que as questões éticas e humanas
inerentes a profissão transcendem o tecnicismo. Sobre isso destacamos a preocupação dos docentes em
conciliar as demandas da vida pessoal com a profissional deles e de seus alunos. Assim, percebemos que a
singularidade se faz presente na formação dos professores universitários.
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