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Resumo: Este artigo compreende e analisa a construção da identidade docente na perspectiva 

de atuação e progressão profissional, tomando como identidade a conceituação proposta pela 

abordagem discursiva articulada com a psicanálise lacaniana (LACAN, 1979) com o objetivo 

de problematizar o sujeito-professor por meio da constituição e da ressignificação dos sujeitos 

de linguagem e das práticas discursivas que fazem surgir as  questões identitárias. Em termos 

de discussões teóricas nos apoiamos na caracterização dos discursos, tendo-se, assim, como 

ponto de partida o lugar em que se encontra o discurso dos professores e suas  relações com as 

formações discursivas de identidade em que se filiam os discursos de  determinadas instâncias  

sociais constituidoras  a partir de alguma “mentalidade”, e que, de certa forma,  em algum grau 

referem-se  secretamente às falas e pensamentos de  determinados grupos (MAINGUENEAU, 

2015). Nesse âmbito, encontramos nas incorporações de identidades docentes concepções de 

identidades constituídas dentro do próprio sujeito em que se determinam traços do agir docente 

incorporados com múltiplas ações no âmbito universitário, a dizer: como professores, 

pesquisadores, gestores, orientadores acadêmicos, dentre outros. Nesse sentido, a compreensão 

do agir docente pode ser realizada numa metodologia de interpretação dos textos que circulam 

nos meios acadêmicos, dentre eles destacamos que para esse trabalho de interpretação 

realizamos a análise discursiva sociointeracionista com base em Bronckart  (1997), Bakhtin 

(2003, 2009) e Adam (2011).  Os próprios biodata elaborados pelos professores ao publicarem 

artigos, resenhas, resumos e outros gêneros que circulam cientificamente nos instrumentos de 

comunicação acadêmica, ou seja, as revistas, jornais e livros de caráter científicos servem de 

base para a construção do corpus discursivo. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de 

cunho etnográfico em que os discursos dos professores constituídos em corpus linguísticos se 

discursivizam à medida que são compreendidos como discursos constituintes da identidade 

docente. Os resultados das análises apontam para a formação de uma multiplicidade de 

identidades docentes dentro do mesmo sujeito.  
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Palavras iniciais 

Tratar da identidade docente em tempos atuais é, de certo modo, realizar a retomada de 

conceitos há muito perdidos por meio do desgaste da própria palavra em termos linguísticos 

num espaço diacrônico, mas também, ideologicamente, repensar no papel que esse profissional 

tem exercido em tempos atuais nos quais a sociedade atribuí a ele uma função minorizada, em 

que o ter é confundido constantemente com o ser, utilizando, nesse caso, os conceitos 

filosóficos de Jean Paul Sartre em que “a existência precede a essência”, ou seja,  a essência do  
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ser humano provém de suas escolhas, e assim,  quando ele é “posto” no mundo não tem 

essência, há, nesse momento, a ausência do ser.  Progressivamente o  ente vai  tomando 

consciência de sua existência e do desejo de ser, só depois de “ser” ele é acabado, realizado. 

Então, no momento que se põe no mundo o ser humano passa a ser construir, sendo uma 

constante indeterminação porque faz isso ao logo de toda sua vida.  

Desse modo, procuramos reconfigurar a essência do ser-professor de acordo com sua 

própria construção tal qual docente, isto é, por meio da construção da identidade na perspectiva 

de ação e progressão profissional, ressaltando que identidade, nesse contexto,  está vinculada à 

abordagem  discursiva e  articulada com a psicanálise  lacaniana em que problematiza o sujeito-

professor pelo viés da ressignificação dos sujeitos de linguagem e  das práticas discursivas nas 

quais surgem as identidades. Para a compreensão dessas identidades  embasamo-nos na 

caracterização dos discursos tendo como ponto de partida o lugar em que se encontram os 

professores  e suas  relações com as formações discursivas de identidade, como se filiam os 

discursos nas instâncias educativas e a forma  como se constituem as ditas “mentalidades”  

sociais.  

 

A construção do sujeito- o ser discursivo 

Ao pensarmos na noção de sujeito procuramos constituí-lo a partir do próprio discurso, 

entretanto, por vezes deixamos de pensar que não somos nem o dono nem o construtor da 

própria voz. Ao retomarmos a citação bakhtiniana podemos dizer que um ser não é o Adão 

bíblico perante objetos virgens ainda não designados em que ele é o primeiro a designar. Isso 

quer dizer que, em sentido dialógico, os nossos discursos ou aquilo que atribuímos ao nosso 

próprio pensamento referem-se, na maioria das vezes, às múltiplas vozes que constituíram o 

sujeito como um ser social que não se desassocia dos âmbitos cultural, social e histórico 

(BAKHTIN, 2003) .  

Assim, ao posicionarmo-nos como sujeito, consideramos um processo de subjetivação 

a partir do qual este ser ocupa um lugar social e toma uma posição enunciativa que o insere 

num dado lugar discursivo, em que a função-autor trazida por Foucault (1992) insere no âmbito 

do discurso como  nomeação, apropriação, atribuição e posicionamento do sujeito. Na 

perspectiva textual, segundo o autor citado, a autoria não comporta nem as relações de produção 

e nem de invenção ou criação, nem mesmo o que há realizado por definição em determinada 

obra. Nesse sentido, quando se atribui um dizer de um enunciado, os ditos, muitas vezes são os 

já-ditos, e ao serem enunciados representam significações históricas de operações complexas.  

Em se tratando de concepção de sujeito, Pêcheux (2014, p. 123) argumenta que,  

Uma teoria não-subjetivista da subjetividade, que designa os processos de 

“imposição/dissimulação” que constituem o sujeito, “situando-o” (significando para 



ele o que ele é) e, ao mesmo tempo, dissimulando para ele essa “situação” (esse 

assujeitamento) pela ilusão de autonomia constitutiva do sujeito, de modo que o 

sujeito “funcione por si mesmo”, [...] apresentou os fundamentos reais de uma teoria 

não-subjetivista do sujeito, como teoria das condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção: a relação entre inconsciente (no 

sentido freudiano) e ideologia (no sentido marxista). [...] Começa a ser esclarecida a 

tese fundamental segundo a qual a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos (grifos 

do autor).   

 

Desse modo, voltamos a questionar quem é esse sujeito que fala e que assume, em um 

dado momento histórico,  aceita as  múltiplas vozes  como sendo sua, ou seja, esse sujeito 

assume interdiscursos e define o que pode ser “dizível”, e assim remete a si próprio a uma 

filiação de dizeres de outros, manifestando na superfície linguística sobre a forma de 

heterogeneidade representada, que incorpora-se a outros discursos para depois entrelaçarem-se 

construindo o sentido discursivo (AUTHIER-REVUZ, 1998).  

Os enunciados apresentam traços em comum dentro de sua materialização, isto é, o dizer 

representa-se como não falando por si, o signo, em vez  de preenchê-lo, transparente no 

apagamento de si, de sua função mediadora, interpõe-se como  real, e assim a enunciação em 

lugar de se realizar no esquecimento que  acompanha evidências desdobra-se como comunitária 

de si mesma. A esse fenômeno denominamos modalização autonímica, dito de outro modo, a 

enunciação é  atravessada por sua auto-representação opacificante. Visa, especificamente, 

“identificar, inventariar, classificar e descrever as formas linguísticas e discursivas através das 

quais se realiza o desdobramento metaenunciativo próprio a essa configuração” (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p. 14). Desse modo, 

A consideração dos fatos metaenunciativos, com o que eles implicam na auto-

representação do dizer, e portanto no distanciamento interno em uma enunciação 

desdobrada por seu próprio reflexo, coloca de modo especificamente agudo a questão 

da escolha dos exteriores teóricos, relativos à questão  do sujeito e de sua relação com 

a linguagem, nos quais se apoia a descrição: a linha de fratura fundamental que passa 

entre o sujeito-origem – o da psicologia e das suas variantes “neuronais” ou sociais – 

e o sujeito-efeito – aquele assujeitado ao inconsciente, da psicanálise, ou o das teorias 

do discurso que postulam a determinação histórica em um sentido não individual 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 16 – grifos da autora).  

 

Portanto, podemos tomar os conceitos da heterogeneidade enunciativa para 

compreender a constituição do próprio sujeito, uma vez que toda fala é determinada fora da 

vontade do sujeito e a constituição deste está no discurso como condição constitutiva da 

existência, baseado na construção teórica do dialogismo proposta por Bakhtin (2003) e 

dialogização interna do discurso. O dialogismo faz interação com o discurso do outro , tomando 

como princípio duas  concepções: do diálogo entre os interlocutores e do diálogo  entre 

discursos. Por meio do diálogo entre os interlocutores há o sentido antropológico de que o ser 

humano se constitui numa relação de alteridade, quer dizer, como diálogo entre os discursos. O 



dialogismo conceitua a ideia de que o discurso se constrói pelo atravessamento  de uma grande 

variedade de discursos, por palavras habitadas por outras ressonâncias.  

 

A formação do éthos docente  

Em se tratando de éthos é necessário  ter atenção ao seu conteúdo muito variado.  

Maingueneau (2016) discorre acerca do éthos  de professor, de esposa, de político e amplia  o 

conceito para algumas competências  como éthos  de calma, de  comunista,   rural, de  profética, 

etc. Assim, o valor semântico dado ao éthos depende  dos  gêneros discursivos  estudados ou 

selecionados. Nessa discussão, tomamos especificamente o conceito de éthos do professor para 

a construção da identidade docente. Porém, o destinatário tem construído para si a figura de 

cada éthos como a figura de um fiador dotado de propriedades físicas, a corporalidade; e as 

psicológicas, de caráter, tomando como referência para essa construção o conjunto de 

representações sociais avaliadas como positivas ou negativas, construindo os estereótipos que 

a enunciação utiliza  e reforça, ou ainda faz uso para transformar. 

Em suma, as ditas construções de éthos criam a adesão do indivíduo através de uma 

certa “maneira de dizer”  que também faz parte de uma “maneira de ser”. De acordo com 

Maingueneau (2016) essa concepção de éthos é apresentada por meio do conceito de 

incorporação que desempenha três funções:  

 

“a enunciação confere uma corporalidade ao fiador, ela lhe dá corpo”; 

“o destinatário incorpora, assimila através da enunciação um conjunto de esquemas 

que correspondem a uma maneira específica de se relacionar com o mundo”; 

“essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo, da 

comunidade imaginária dos que aderem ao mesmo discurso” (MAINGUENEAU, 

2016, p. 14).  

 

 Essa criação e incorporação do destinatário acaba por criar um certo conceito 

denominado “mundo ético”  em que o fiador participa da construção, assumindo situações 

estereotipadas associadas à componentes  verbais  e não verbais, tendo como exemplos  o 

mundo ético dos executivos, dos professores, dos militares, entre outros.  Com os objetivos de 

definição e de análise, Maingueneau (2016) atribui ao éthos três dimensões que interagem entre 

si. A dimensão categórica que abrange coisas diferentes e a qual podem ser atribuídos papéis 

discursivos ou estatutos extradiscursivos. Os papéis discursivos, que podem ser elencados como 

aqueles que estão relacionados à atividade de fala, ou seja, de animador, contador de histórias 

e pregador, e, os extradiscursivos são de natureza mais variada: de pais de família, funcionários, 

americanos, empregados no comércio, dentre outros.  

 A dimensão experiencial do éthos compreende as caracterizações sociopsicológicas 

estereotipadas, associadas às noções de incorporação e de mundo ético,  como exemplo, a vida 

boêmia dos artistas; e a dimensão ideológica refere-se a posicionamentos dentro de um 



determinado campo: de feminista, de socialista, de conservador, de tradicional. Dentro de um 

campo de análises, geralmente se faz uma série de filtros em relação ao  gênero e aos tipos 

discursivos.  

 Factualmente, o éthos interfere diretamente no fatores da argumentação configurados 

no interior dos discursos. De acordo com Fiorin (2017) os argumentos são proposições 

destinadas a fazer com que o interlocutor admita determinada tese, em que se põe em cena três 

elementos centrais, o enunciador, o enunciatário e o discurso, ou, de acordo com  os conceitos 

da retórica:  o orador, o auditório e a argumentação, assim, seriam simultaneamente, o éthos do 

orador,  o páthos do auditório e o lógos do discurso em que o orador e o auditório ocupam 

papéis socialmente  determinados  cujas imagens se constroem   no discurso.  

 Nesse âmbito, Bakhtin (2009) afirma que a enunciação é o produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados, mesmo não havendo um interlocutor real este pode ser 

substituído por um representante médio do grupo social a que pertence o locutor. A palavra, 

dirige, sempre, a um interlocutor e transforma numa certa função desse indivíduo, assim,   

haverá variação de sentido ao se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou de outro grupo, 

se esse interlocutor for inferior ou superior considerando-se uma  hierarquia social nos laços 

que se  mantém  no grupo,  ou seja, de professor-aluno, patrão-empregado, marido-esposa,  pai-

filho, dentre outros exemplos.  

 Em se tratando do éthos do enunciador Fiorin (2017) afirma que este, ao construir seu 

discurso, edifica também uma imagem de si, e essa imagem é denominada  “éthos do  

enunciador”. Para confirmar essa tese cita Aristóletes:  

 

É o éthos (caráter) é que leva à persuasão, quando o discurso é organizado de tal 

maneira que o orador inspira confiança. Confiamos sem dificuldade e mais 

prontamente nos homens de bem, em todas as questões, mas confiamos neles, de 

maneira absoluta, nas questões mais confusas ou que se prestam a equívocos. No 

entanto, é preciso que essa confiança seja resultado da força do discurso e não de uma 

prevenção favorável a respeito do orador. (I, II, IV, 1356a apud FIORIN, 2017, p. 70). 

 

 Assim, o enunciador é inevitavelmente um sujeito social e discursivo, mas que pode ser 

individual ou coletivo, porém, para se estabelecer o éthos de enunciador é necessário que se 

estabeleça a totalidade da produção de um sujeito enunciativo.  Nessa materialidade discursiva 

podemos nos valer das recorrências dos elementos composicionais dos textos, ou seja, a escolha 

do  assunto,  a construção  dos personagem, os gêneros escolhidos, os níveis de linguagem ou 

os registros,  para assim delimitar o éthos discursivo.  

  

 Formação de identidades e formações discursivas  

 Ao falarmos da formação de identidades no atual contexto educacional brasileiro não há 

como não tratar dessa figura central que encerra-se  no sujeito-professor, ou seja,  na articulação 



entre esses sujeitos da linguagem e as práticas discursivas em que surgem as questões 

identitárias, compreendendo, desse modo, como as identidades dos professores são construídas 

e legitimadas, isto é, o processo social de conformação de identidades.  

 De acordo com Foucault (1992) o sujeito está inserido  nas condições sócio- históricas 

desde sua construção de sentidos, porém o autor trata das formas de subjetivação e da dimensão 

de produção do  sujeito não a partir de sua origem, mas  de seu destino e produção - que é um 

processo longo e tortuoso de modelagem e de remodelagem historicamente regulados. Assim, 

retiramos do sujeito a noção de fundamento originário para que possamos analisá-lo como uma 

função variável e complexa do discurso. Além da abordagem discursiva, a psicanálise 

(LACAN, 1979) também refere-se à não consciência do sujeito em relação à presença do Outro 

em seu dizer. Para a psicanálise o “outro” trata-se do inconsciente, diferentemente da 

abordagem discursiva em que se trata de um embate de forças ideológicas dentro dos fatos 

linguísticos.   

 Seguindo ainda uma abordagem discursiva, sob o aporte teórico do interacionismo 

sociodiscursivo, podemos investigar a problemática do agir humano, neste caso, o “agir 

docente”, tomando como base para análise a própria linguagem. Por meio dessa base teórica é 

possível analisar os textos de forma instrumentada, pois nos textos se constroem as 

configurações sobre o agir humano, e assim, sobre a realização de todas as suas atividades, 

sejam elas sociais ou profissionais. A situação de trabalho do professor é configurada por uma 

rede discursiva por meio gêneros discursivos nas modalidades oral e escrita da língua, 

produzidas no campo de trabalho e também para o seu próprio trabalho, as análises desses textos 

permitem a compreensão do agir do professor e suas configurações nas áreas  social e 

educacional (BRONCKART, 1997).  

 Entretanto, ao tratarmos das questões de identidades dentro de cada discurso, estamos, 

consequentemente, abordando a tese de que há uma certa formação discursiva em cada área do 

conhecimento, ou ainda, nos processos interacionais que ocorrem e estabilizam os nossos atos 

sociais. Segundo Maingueneau (2015, p. 83) “unidades como o ‘discurso pós-colonial’, o 

‘discurso liberal’, o ‘discurso patronal’, o ‘discurso antilhano’,  o ‘discurso das enfermeiras’,  o 

‘discurso racista”, são invocados em correntes de análise do  discurso e nas mídias sociais. O 

que há em comum nesses estudos é o fato de que os enunciados decorrentes de certa formação 

discursiva convergem para um único foco, ou seja, uma “mentalidade”, do patrono, da 

enfermeira, dos racistas (MAINGUENEAU, 2015).  

 De certa forma, as formações discursivas convergem para o desejo dos que delas 

participam de preservar e legitimar os domínios de poder que possuem os grupos sociais. Nesse 

contexto, ao se tratar das formações discursivas de instituições de ensino, especificamente, dos 



profissionais docentes que atuam no ensino-aprendizagem, esses discursos dominantes fazem 

dos atores sociais vítimas e  algozes, pois se por um lado são reféns do próprio discurso, por  

outro, se não enquadram-se nas formações discursivas  acabam por serem excluídos do sistema. 

Nesse âmbito, procuramos compreender os discursos proferidos pelos professores como forma 

de análise e compreensão das identidades docentes construídas por meio das formações 

discursivas.  

 

Metodologia utilizada 

 Em fase inicial, para a seleção dos participantes foi realizada uma busca por grupos de 

estudos nas duas instituições públicas analisadas (UFMT e  UFPA). De posse dessa listagem, a 

escolha se deu pelo fator do primeiro nome de líder de grupo de pesquisa constante por área do 

conhecimento, sendo desta forma, aleatória. Os textos selecionados para as análises fazem parte 

de um corpus construído a partir dos biodata dos docentes elencados por meio dos lattes 

disponibilizados na plataforma. Utilizou-se o texto informado pelo autor na página inicial 

quando da consulta dos currículos e que tenha sido certificado pelo mesmo.  

 Para analisar os dados abordamos como “discursos constituintes da identidade docente”, 

isto é, os textos relatados pelos próprios professores inserem-se em formações discursivas 

específicas de construção do éthos docente dentro de um contexto social e educacional que 

reproduzem as ideologias dominantes do fazer-docente  e  dentro de estereótipos  de produção 

acadêmico-profissional. Fizemos uma leitura interpretativa procurando identificar os elementos 

constitutivos das múltiplas identidades docentes.  

 Nessa perspectiva, delimitamos a materialidade discursiva de acordo com Adam (2011) 

considerando-se que toda ação de linguagem inscreve-se em um determinado setor social, esse 

espaço de interlocução deve ser pensado como uma formação sociodiscursiva, quer dizer, um 

lugar associado a um determinado domínio discursivo, nesse caso, do campo discursivo da 

docência em que os textos são transformados em eventos discursivos factuais.  

 

As análises da constituição das identidades docentes    

 A configuração do éthos docente forma-se por uma rede discursiva, ou então as 

denominadas “formações discursivas” construídas a partir do contexto sociocultural no qual 

estão envolvidos. Nessa análise, em específico, o trabalho como professores nas universidades 

públicas  brasileiras, ou seja, os docentes estão inseridos nas condições sócio-históricas e o 

sentidos de seus agires docentes  são, de certo modo, subjetivados a partir da origem de 

produção – a própria instituição de ensino – e   o destino de  sua produção – a comunidade 

científica-acadêmica. Nas descrições a seguir destacam-se a presença de “Outras” vozes em 



seus discursos, assim, os biodata inserem no contexto de discursos  em que os professores  

fazem uma auto-representação do próprio ser,  seja em sua maneira de “ser” profissional ou de 

apresentar-se discursivamente em seus  éthos.  

 Podemos dizer, assim, que o próprio agir-docente nem sempre é observado diretamente, 

embrenhado à uma rede de construções discursivas não é possível  destacar as  razões que levam 

ao agir,  pois os determinantes provêm do coletivo e os motivos do agir são quase sempre 

interiorizados por  cada professor em particular, cingindo-se no processo que Authier-Revuz 

(1998) denominou modalização autonímica num processo enunciativo atravessado pela auto-

representação-opacificante do próprio ser, realizando dentro das formas linguísticas do discurso  

o desdobramento metaenunciativo.  

 Ao buscarmos as formações identitárias (MAINGUENEAU, 2015) dentro de cada 

discurso dos docentes encontramos  formações discursivas inseridas em unidades, isto é, o 

discurso do “professor-produtivo”, às vezes  multifacetado e inscrito em múltiplas vozes que 

falam por si acerca das necessidades e habilidades que se foram construindo ao longo do tempo 

de docência, mesmo que não lhe tenham sido ofertadas formações profissionais adequadas para 

isso, mas que provieram das necessidades de enquadrar dentro da profissão e progredir dentro 

da carreira universitária, podendo expandir-se em diásporas docentes  em que são gestores, 

pesquisadores, cientistas, orientadores acadêmicos,  autores de  livros e revistas, membros 

editoriais, organizadores de eventos acadêmico-científicos.  

 Essas construções identitárias coletivas do éthos docente podem observadas de forma 

cristalizada coletivamente pelos próprios discursos dos professores, ou seja, por meio dos 

predicados que se auto-atribuem, conforme destacamos a seguir:  

 

Exemplo 1: Graduado em Zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(1997), Mestre em Genética e Melhoramento Animal (Zootecnia) pela Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias - Campus de Jaboticabal da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita (2002) e Doutor em Zootecnia (2005) pela mesma 

universidade. No período de agosto de 2007 a agosto de 2008 realizei estágio de Pós-

doutorado em Reprodução Animal pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(2008). No período de maio de 2009 a outubro de 2010 fui coordenador do Curso de 

Graduação em Zootecnia da UFMT/Campus de Rondonópolis, na qual atuo como 

Professor Associado até a presente data. Com experiência na organização e realização 

de cursos de capacitação técnica e experiência na área de Zootecnia, com ênfase em 

Zootecnia e educação superior. Atualmente sou membro titular da comissão estadual de 

ensino de zootecnia. 

 

Exemplo 2: Concluiu o doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual 

de Campinas em maio de 2003. Atualmente é Professor Associado da Universidade 

Federal de Mato Grosso, Editor de periódico da Universidade Estadual de Campinas, 

pesquisador colaborador da Universidade de Quindio (Colômbia) e Consultor Ad Hoc 

para projetos de pesquisa da National Research Foundation (África do Sul). Publicou 

19 artigos em periódicos especializados e 28 trabalhos em anais de eventos. Possui 1 

software. Participou de 3 eventos no exterior e 47 no Brasil, colaborou na organização 

de 10 eventos: Colóquio de Matemática do Centro Oeste (Cuiabá, 2011), Congresso 

Latino Americano de Biomatemática (Botucatu, 2015 e Campinas, 2007 e 2001), 



CNMAC (Cuiabá, 2009; Aguas de Lindóia, 2010 e 2012, Natal 2014 e Gramado 2016) 

e I ERMAC do Centro Oeste (Cuiabá/MT - 2008). Orientou 2 teses de doutorado, 14 

dissertações de mestrado, 2 monografias de Especialização, 8 trabalhos de iniciação 

científica e 17 trabalhos de conclusão de curso nas áreas de Ensino de Matemática, 

Matemática Aplicada e Ecologia Matemática. Entre 1999 e 2016 participou de 6 

projetos de pesquisa. Atualmente coordena 1 projeto de pesquisa. Atua na área de 

Matemática, com ênfase em Biomatemática. Em suas atividades profissionais interagiu 

com 30 colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos. Em seu currículo Lattes 

os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e 

artístico-cultural são: Matemática Aplicada, Biomatemática, Dispersão de peixes, 

Matemática computacional, Método dos elementos finitos, Dispersão de poluentes, 

Ecologia Matemática, Equação de difusão-advecção e Modelagem matemática. 

 

Exemplo 3: Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás - 

PUC/GO (2010). Mestre em Educação pela Universidade Católica de Goiás-UCG/GO 

(2004). Especialista em Educação Especial pela Universidade Federal de Mato Grosso 

- UFMT e em Psicopedagogia pela Universidade Católica de Goiás-UCG. Graduada em 

Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Imaculada Conceição - Santa 

Maria/RS. Professora na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do 

Araguaia (2004-2013). Docente na Educação Básica (1988-2000) e professora 

formadora no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica 

CEFAPRO-MT (2000-2013, lotada na Secretaria de Estado de Educação-SEDUC/MT. 

Atualmente é professora da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (2013) nos 

Cursos de Licenciatura do Campus Universitário do Araguaia-CUA/UFMT nas 

disciplinas de Didática, Psicologia da Educação e Políticas Educacionais. É lider do 

Grupo de Pesquisa Organização do ensino na perspectiva da didática desenvolvimental 

e vice líder do Grupo de Pesquisa Abordagem histórico-cultural de Vygotsky e as 

contribuições para a educação. Realiza pesquisa em didática, mais especificamente na 

abordagem histórico-cultural e na Didática Desenvolvimental de V. V. Davídov e na 

formação de professores. 

 

Exemplo 4: Professora Titular da Universidade Federal do Pará. Licenciada em 

Pedagogia pela Universidade Federal do Pará , com mestrado em Educação pela 

Universidade de Brasília e doutorado em Sciences de Léducation - Université des 

Sciences et Technologies de Lille III , Lille, França. Fez pós-doutorado na Université 

Laval, Quebec, Canada em 2002 e UFMG em 2011. É professora Titular da 

Universidade Federal do Pará. Pesquisadora Produtividade do CNPq, Professora da 

graduação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA.Ex Coordenadora 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA. Ex Coordenadora do Fórum 

de Programas de Pós-Graduação do Norte, FORPRED Norte. Coordena Pesquisa, 

orienta em nível de graduação e pós-graduação. Trabalha com as seguintes disciplinas: 

Teorias da Educação; Políticas Educacionais, atuando principalmente nos seguintes 

temas: políticas públicas para a educação superior e educação básica, avaliação da 

educação, formação de professores, trabalho docente. Coordena na UFPA o Grupo de 

Estudo e Pesquisa sobre Políticas Educacionais, Formação e Trabalho Docente. 

Coordenou o PPGED/UFPA de 2014 a 2015. É membro associado do Centre de 

Recherche Interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. (CRIFPE), 

pertencente à UNIVERSITÉ LAVAL- Quebec, Canadá. É associada às seguinte 

entidades acadêmico-científicas : -Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE); -Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação (ANPED); Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência 

(SBPC ); Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação (ANPAE). 

 

 Nesses exemplos podemos constatar as identidades multifacetadas que encerram os 

éthos docentes dos sujeitos-professores, isto é, nas formações discursivas do “professor-

produtivo” construído ao longo do contexto sócio-cultural-educacional em que os fazeres-

docentes extrapolam as atividades ligadas propriamente à função de educador dentro da atual 

sociedade brasileira.  No primeiro exemplo percebemos que há uma  variação constante entre a 

flexão  verbal selecionada pelo professor, por  vezes  ele usa  a flexão verbal em terceira pessoa 



(graduado, mestre, e doutor), fazendo a elipse do verbo ser (ele é graduado, mestre e doutor)  e 

outras fala de si assumindo o próprio eu em primeira pessoa (realizei estágio,  fui coordenador, 

atuo como professor associado,  sou membro titular),  um conflito constante  que insere-se  entre 

o eu e o outro na constituição do próprio eu-profissional. Tal instabilidade pode ser positiva, 

uma  vez que em algumas situações discursivas o  sujeito volta a se reconstruir tendo como  

base o a ressignificação do próprio eu-discursivo.  Entretanto, para parecer eficaz no âmbito 

profissional, esse “eu” coloca-se em múltiplas funções: estagiário de pós-doutorado, professor, 

coordenador, demonstrando, desse modo, um assujeitamento dentro do processo sócio-cultural 

em que está inserido.  

 No segundo exemplo apresentado  o éthos docente define a si mesmo como o outro, 

conforme podemos perceber no uso subjetivo do eu-sujeito pelas flexões dos verbos em 3ª 

pessoa do  singular (concluiu o doutorado, é professor associado, é editor de periódico e 

consultor Ad Hoc, publicou 19 artigos, possui 1 software, publicou 19 artigos,  participou de 3 

eventos, colaborou na organização de eventos, orientou 2 teses,  participou de  6 projetos, e 

atualmente coordena 1 projeto de pesquisa).  Em sua descrição curricular, nomeadamente, 

insere-se numa formação discursiva em que os operadores de discurso o enquadram num campo 

de saberes amplos e variados: matemática aplicada, biomatemática, dispersão de peixes, 

matemática computacional, métodos dos elementos finitos, dispersão de poluentes, ecologia 

matemática, equação de difusão-advecção e modelagem matemática, enquadrando-o em uma 

teia de discursos que encerram saberes diversificados como exigência para a qualificação e 

atuação docente dentro do processo sociocultural cujo eu-docente vê-se em meio a uma 

diáspora crescente de habilidades e competências.  

 No terceiro exemplo que o éthos docente insere  no evento discursivo referindo-se a si 

como a professora que passou por todos os níveis de ensino, utilizando a flexão verbal em 3ª 

pessoa denota as suas  capacitações e experiências profissionais ( doutora em educação, mestre 

em educação, especialista em educação,  graduada em pedagogia, docente na educação básica, 

professora formadora, professora na UFMT, vice-líder do  grupo de pesquisa, realiza pesquisa 

em didática). Nessa formação discursiva insere-se o estilo profissional do eu-professora, ou 

seja, o um gênero de atividade que destaca as competências exclusivas no campo educacional 

básico e superior e tem o objetivo de conotar um éthos docente envolvido no processo 

educacional de agentes sociais de todos os níveis e graus. Dentro da auto-representação 

profissional a professora não define que os determinantes do próprio percurso profissional 

provêm do coletivo, pois nem sempre se tem o controle e autonomia de nossos atos e decisões 

ao longo de nossas escolhas profissionais, uma vez que essas decisões enquadram-se num 



âmbito muito  maior em que os discursos então embrenhados e imbricados pelas dialogismos 

constituintes da nossa própria voz.  

 No quarto exemplo a professora constitui o seu éthos docente em 3ª pessoa como 

professora titular e pesquisadora produtividade do CNPq. Além de assumir o eu-profissional de 

professor, ou seja, os da profissão,  ressalta que para fazer-se  a constituição profissional há que 

ser também  coordenadora de pesquisa e  orientadora em nível de  graduação e de pós-graduação  

em diversas áreas temáticas, agindo socialmente  nesse campo de trabalho, traduzindo-se como 

pertencente a essa instância social por meio dos formações discursivas como  coordenadora do 

grupo de pesquisa e coordenadora do curso de pós  graduação no qual exerce também a função 

docente. Desse modo, a realização do processo social de conformação de identidade é  realizada  

de uma maneira em que o sujeito está inserido nas condições sócio-históricas de construção de 

sentido (FOUCAULT, 1992)  de  seu discurso dentro das formas de subjetivação e da produção 

do  próprio eu-profissional.  

 

Palavras finais 

Ao realizarmos a interpretação dos corpus linguísticos construídos pelos professores em 

seus próprios biodata  publicitados dentro dos diretórios de pesquisa nas universidades em que 

exercem a profissão docente, percebemos, em uma leitura discursiva à luz da perspectiva 

sociointeracionista que a construção da identidade docente ocorre a partir de formações 

discursivas de identidade, isto é,  os discursos dos professores são construídos a partir de  

múltiplas vozes que posicionam esse sujeito em um lócus social cujas funções extrapolam o 

nível da própria formação inicial e continuada, pois ao tomar  uma posição enunciativa, como 

exemplo a construção de seu currículo profissional,  fazem-na associados aos sentidos culturais, 

sociais  e históricos constituídos  por seres sociais.  

Assim, como o processo de construção do ser humano que se dá ao longo da vida, no 

processo de formação profissional posiciona-se como sujeito dentro de um processo de 

subjetivação em que ocupa esse lugar social e toma uma posição enunciativa, quer dizer, de 

docente, de gestor,  pesquisador, diretor,  editor, líder de grupo de pesquisa, dentre outros, 

inseridos num lugar discursivo em que é atribuído ao fazer-pedagógico uma série de outras 

atividades, ou seja, uma multiplicidades  de sujeitos que ora desempenham um papel ora outro 

dentro dos seus atos discursivos, num processo de subjetivação cujos  desdobramentos exigem 

a tomada de posição como apropriação e posicionamento de sujeito-docente.   

Nesse contexto, ao retomarmos a concepção se sujeito a partir de Pêcheux (2014) 

percebendo que os processos de imposições os quais constituem o sujeito situam-no, 

significando para ele o que é, mas, simultaneamente dissimula essa situação de assujeitamento, 



pois no decorrer do processo perde-se a noção de que  a própria  constituição do eu-profissional 

está atrelada ao discursos que constituem e mantêm as esferas da atividade humana por meio 

do domínio discursivo. Desse modo, o sujeito-professor é constituído ideologicamente, numa 

relação de reprodução e de produção, ou seja, a relação permanente e conflitante entre o  

inconsciente e a ideologia, fazendo com  que a ideologia interpele os indivíduos em sujeitos,  

não sendo mais o professor, mas o sujeito-docente.  

Em certo sentido, no processo de construção do que denominamos éthos docente, acaba 

por se criar a adesão desses sujeitos-professores por meio de uma maneira de se auto-

representar, conforme descrito nos biodata, mas que fazem parte da maneira de ser da esfera de 

atividade a qual se enquadra, sobremaneira, os discursos docentes. Assim, os processos 

enunciativos desses sujeitos conferem corporalidade ao fiador, traduzindo por meio das 

formações discursivas a maneira que os professores universitários têm se relacionado com o 

mundo social, constituindo o “corpo” da comunidade imaginária dos próprios discursos.  

Desse modo, ao fazermos essa abordagem discursiva desse corpus linguístico sob a luz 

do interacionismo, investigamos as questões do “agir docente” por meio da construção da 

própria linguagem em que os textos abordados construíram as configurações e conformações 

socioculturais das atividades exercidas pelos professores. De fato, o trabalho foi configurado 

pela rede discursiva dos gêneros biodata produzindo a heterogeneidade discursiva.  
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