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RESUMO

Este resumo é um recorte dos estudos doutorais sobre a construção das configurações identitárias docentes, que partiu da curiosidade 
epistemológica em saber quem é o bacharel professor de Direito, como ele constrói sua identidade, quais suas competências, quais saberes são 
mobilizados quando está no exercício da sua atividade docente. Essa curiosidade levou-nos à pesquisa e à busca pela compreensão, dentro da 
perspectiva sociológica, do processo de construção identitária docente do bacharel em Direito que exerce o magistério no ensino superior. Com a 
interpretação dos dados bibliográficos, entendemos que o objetivo da identidade não é a verdade, mas o sentido que se atribui às realidades 
objetivas, como produto das histórias de vida, das vivências e das experiências do contexto em que o professor se insere. Metodologicamente é 
uma pesquisa de cunho qualitativa, bibliográfica, fundamentada em estudos de Dubar (2005), Kaufmann (2004) e Silva (2007), Berger e Luckman 
(1976), que nos conduziram a afirmar que há uma tensão em que as formulações identitárias dos bacharéis professores são construídas a partir 
de processos dinâmicos, por meio dos quais (re)conhecem momentos de rupturas, elaborações e reelaborações em múltiplas dimensões que se 
relacionam com as experiências vividas pessoal e profissionalmente, e que podem ser individuais ou coletivas, permitindo o seu sentimento de 
pertencimento ou não à profissão docente. Assim, o exame das relações objetivas e subjetivas, entendidas como as condições efetivas de 
trabalho que engloba vários aspectos que vão desde a organização da prática relativa ao planejamento, à gestão da sala de aula, até a 
remuneração do professor constituem o seu arcabouço das atividades profissionais docentes. A trajetória biográfica dos indivíduos tem um peso 
social e como tal impele o sujeito a fazer escolhas identitárias. Esse arbítrio não é apenas subjetivo, mas é feito dentro das escolhas possíveis. 
Nesse aspecto, o que o faz tomar decisões não decorre somente dos aspectos objetivos, mas também do que ele pensa sobre a viabilidade dessa 
escolha. Concluímos o estudo afirmando que há uma tensão em que as formulações identitárias dos bacharéis-professores de Direito são 
construídas a partir de processos dinâmicos, por meio dos quais (re)conhecem momentos de rupturas, elaborações e reelaborações em múltiplas 
dimensões que se relacionam com as experiências vividas pessoal e profissionalmente, e que podem ser individuais ou coletivas, permitindo o seu 
sentimento de pertencimento ou não à profissão docente.
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