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INTRODUÇÃO:
O termo identidade tem origem latina (iden) que significa igualdade e continuidade. Somos levados a entender identidade profissional docente como um processo contínuo que se vincula à identidade pessoal, mas que está ligada ao vínculo e sentimento de pertença de um indivíduo a uma determinada categoria ou grupo social, a categoria docente, e tendo como possibilidade construir, desconstruir e reconstruir algo que permita dar sentido a seu trabalho.
Diante do processo de desvalorização profissional do professor e da eventual crise que parece ser evidente nos dias atuais, afirmar a identidade profissional docente pode contribuir para mudar este quadro e buscar melhores condições de trabalho para essa categoria.

REFERENCIAL TEÓRICO:
A questão da aquisição da identidade é amplamente discutida no domínio sociológico, psicológico, antropológico, dentre outros, sendo abordado por diferentes campos da ciência e podendo ter perspectivas diferentes, diferenciando-se em algumas questões, dependendo do autor que se toma como referência, por isso pode ser encontrada relações tênues e conflitantes quanto a definição do conceito, isto porque se trata de um conceito polissêmico. Iniciaremos tratando o conceito de identidade no que diz respeito ao indivíduo, ao coletivo e posteriormente ao profissional docente.
Para Giddens (2002) a identidade pessoal pode ser encontrada no comportamento, ou nas reações das pessoas e dos outros, na capacidade que o indivíduo possui de manter sua biografia particular, ou o que o autor chama de “narrativa particular”. 
Para Berger e Luckmann (1985), a identidade se configura como um elemento chave da subjetividade e da sociedade, formando-se e sendo remodelada através dos processos e relações sociais. As identidades são singulares ao sujeito e produzidas à partir de interações do indivíduo, da consciência e da estrutura social na qual este está inserido, sendo a “identidade um fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a sociedade” (p. 230).
Este processo se dá desde cedo quando o indivíduo adota papéis e atividades das outras pessoas que lhe parecem significativas, adquirindo sua identidade subjetiva, ou seja, a identidade se mantém, modifica e remodela-se em uma dialética entre o “eu/outros” (MOGONE, 2001, p.16).
De acordo com Vianna (1999) a identidade pode ser definida essencialmente como algo subjetivo, sendo a identidade “o conjunto de representações do eu pela qual o sujeito comprova que é sempre igual a si mesmo e diferente dos outros” (VIANNA, 1999, p. 51).
Considerando esta definição pode-se afirmar que a identidade individual não é mais algo estático, mas sim que é um processo em constante mudança, fornecendo relações entre a experiência individual e a vida social. 
É possível perceber que alguns autores concordam sobre a definição do termo identidade e com relação ao processo de construção da mesma. Segundo Mogone (2001, p.19), para autores como Goffman, Berger & Luckmann, Kaufmann, Dubar e Ciampa, a

[...] identidade se caracteriza como um processo de mudança e alteridade, onde os papéis sociais assumidos vão sendo tecidos de acordo com os contextos sociais, podem ser negociados entre os atores envolvidos no processo de identificação, mas não são, de forma nenhuma, uma característica estática ou acabada.

 Estes autores afirmam que a aquisição da identidade se configura em um processo inacabado e contínuo que sofre mudanças através dos tempos.
Considerando as afirmações de Vianna (1999) e de Pimenta (1997), pode-se perceber que a identidade não se dá apenas no campo individual, mas também no coletivo. Claude Dubar é um dos autores que não desconsidera o fato de a construção da identidade coletiva obedecer também a trajetórias individuais, ou seja, existe uma correlação entre os dois campos, sendo a identidade social construída pela história dos indivíduos (VIANNA, 1999). 
A identidade coletiva não é decorrência direta da individual, mas sim uma identidade que possui outro “sistema de relações ao qual os atores se referem e em relação ao qual tomam referimento” (VIANNA, 1999, p. 52). Entretanto, existem aspectos da identidade individual que influenciam na coletiva, sendo elas: “a subjetividade, a multiplicidade, a tensão entre mudança e permanência” (p. 53)
Com base em diversos autores Vianna (1999) entende a construção da identidade coletiva como um processo que se reforça através da identidade individual, onde o eu e o futuro é um tanto quanto diminuído e ressaltando apenas algumas preferências e certa continuidade individual. Obviamente que a personalidade influi no comportamento, mas coletivamente são as ações e não apenas o indivíduo em si o responsável pela identidade.
A identidade coletiva tem como primeira característica a tensão entre permanência e mudança. Essa identidade é produzida por muitos indivíduos que interagem, constroem e negociam repetidamente as relações que ligam uns aos outros, estando em um conflito entre as imagens da docência, considerando que algumas dessas imagens sofrem ou sofreram mudanças e outras se mantém como referência para a organização. É importante considerar que é necessário aos professores reconhecerem o que os agrupa e os fazem agir em conjunto. Os condicionantes externos interferem de um modo ou de outro na construção da identidade coletiva, já que “ninguém, individualmente ou coletivamente, constrói sua identidade independentemente das definições sociais elaboradas a seu respeito”. (VIANNA, 1999, p. 70).
A identidade pessoal e a identidade construída coletivamente são essenciais para definir a identidade profissional do indivíduo, a esse respeito Pimenta (1997, p. 07) define que a identidade profissional 

[..] se constrói a partir da significação social da profissão [...] constrói-se também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor confere à atividade docente de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida: o ser professor. Assim, como a partir de sua rede de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos, e em outros agrupamentos. 


Para Dubar  a identidade profissional e a identidade profissional docente não deve ser confundida com a identidade social, mas ambas mantêm uma relação muito estreita. Diz Mogone (2001p. 24) a respeito do referido autor que:

O trabalho está no centro do processo de construção/desconstrução/reconstrução das formas identitárias profissionais porque é pelo trabalho que os indivíduos, nas sociedades salariais, adquirem o reconhecimento financeiro e simbólico da sua atividade. (MOGONE, 2001, p.24).

Pode-se afirmar que, seja na psicologia ou na sociologia, a identidade deve ser entendida como um processo que dá à constituição do sujeito maior importância, não devendo ser entendida como algo estático e definido (Vianna,1999). Ou seja, a identidade profissional docente, pautada na identidade coletiva e pessoal, encontra-se na interface entre o psicológico e o sociológico. Nesse sentido, é que a identidade profissional do professor não pode ser tratada somente sob o aspecto psicológico, visto que a profissão docente se insere em um contexto institucionalmente regulado, possuindo  elementos sociais. Vianna (1999, p. 71) ressalta ainda, a importância da relação de pertencimento à uma identidade profissional do que a autora chama de “nós” professorado, “nós” magistério. 
Todo esse processo de aquisição da identidade passa por muitas dificuldades em sua constituição, seja no que se refere às dificuldades impostas pelo novo contexto social trazido pela modernidade (VIANNA, 1999 e GIDDENS, 2002), seja pelos resquícios históricos da profissão docente, como aponta Paganini-da-Silva (2000, p.23),

A afirmação de uma identidade profissional é algo relativamente novo entre os próprios docentes, talvez porque historicamente estereotipou-se a idéia de que o professor, em especial o das séries iniciais, assim como a escola é uma extensão da família e, portanto, o(a) professor(a) uma “segunda mãe” que deve dedicar-se com afinco a cuidar do seu filho e zelar pelo bem do mesmo.  

E ainda, Cerisara (1996) que em sua tese de doutorado, trás depoimentos sobre as relações das profissionais da educação infantil, com a maternagem e o trabalho doméstico e como estas relações se colocam presentes na construção de suas identidades profissionais.
Isto nos remete à idéia de identidade profissional  docente como um processo com todas as características apontadas anteriormente (processo contínuo, subjetivo, que obedece às trajetórias individuais e sociais, que tem como possibilidade a construção/desconstrução/reconstrução, atribuindo sentido ao trabalho e centrado na imagem e auto-imagem social que se tem da profissão) e também legitimado a partir da relação de pertencimento a uma determinada profissão, no caso, o magistério. 


OBJETIVOS:
	Foi com a intenção de estudar essa identidade que planejamos realizar a presente pesquisa. Nosso estudo busca atingir o seguinte objetivo:
- Investigar se professores de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental reconhecem o próprio papel, como chegaram a formá-lo e se têm consciência das responsabilidades que fazem parte propriamente de sua função, entre aquelas que lhes são atribuídas ou que, casualmente, lhes são requeridas.

METODOLOGIA 
Tomaremos como sujeitos professores do Ensino Fundamental, mais especificamente de 5ª a 8ª séries, de uma determinada escola da cidade de Matão, São Paulo. A amostra contará com dez professores, aproximadamente, de várias disciplinas curriculares.
Os dados deverão ser coletados através de entrevista semi-estruturada. Para tanto, será elaborado um roteiro contendo questões tematizadas pertinentes aos objetivos da pesquisa. 

DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÕES: 
Se encontram em andamento.
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