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Resumo: A identidade profissional docente é variável e se desenvolve no decorrer da vida, 

individual e coletivamente. Buscando problematizar a construção da identidade docente, 

pautado pelo diálogo e integração entre os pares, o desenvolvimento desta pesquisa baliza-se 

pelos estudos e abordagens de autores como António Nóvoa, Bernardete Gatti, Lúcia Maria Vaz 

Perez, Maria do Céu Roldão e Selma Garrido Pimenta. Para além do debate sobre a construção 

da identidade profissional do docente, no processo de interação e interlocução teórica, foi 

desenvolvida a dinâmica da rede de trajetórias profissionais na construção de si, através de 24 

professores, mestrandos e doutorandos, na Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, tendo 

como questão motivadora: De que maneira você se percebe como docente, no seu 

ser/fazer/construir a profissão professor (a)? A partir dessa, os participantes construíram 

desenhos que expressam a compreensão e resposta à questão, bem como descrevem o que tal 

desenho representa. Utiliza-se o método auto(biográfico), a partir das histórias de vida, tendo 

como fontes as narrativas de vida e os desenhos produzidos pelos participantes. A análise do 

material produzido foi realizada a partir da triangulação das fontes, em que se destacam três 

dimensões - Professor reflexivo, Professor pesquisador e Professor em construção – 

reconstruídas a partir das narrativas de vida e dos desenhos dos professores. Como resultados, 

percebe-se que a pesquisa potencializa a importância de problematizar a maneira de pensar o 

desenvolvimento profissional e a formação docente. Além disso, na construção da profissão 

professor, incorporado às histórias de vida, trajetórias pessoais, valores éticos, imagens 

incorporadas as nossas memórias, aspectos culturais, epistemológicos e ontológicos. A 

trajetória de vida de cada um dos participantes envolvidos situa o tempo-espaço no qual 

vivenciamos à docência, incorporadas às relações sociais, tais como relações familiares, 

afetivas, de trabalho, desejos, afetos e ansiedades, pertencentes a cada indivíduo compartilhadas 

no coletivo.   
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Docente; Trajetórias Profissionais.   

  

  

Introdução  

No intuito de “chamar a atenção” para a vida dos professores, os estudos acerca das 

histórias de vida procuram colocar em evidência uma abordagem investigativa de associação 

do eu pessoal ao eu profissional. Neste sentido, lançar-se um olhar sobre as inúmeras maneiras 

de constituição da identidade docente, ao longo de sua carreira, momento em que o professor 

se constrói e é construído torna-se um exercício potente e instigante.  
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 Se por um lado, vivemos em uma sociedade da informação e comunicação que influencia 

fortemente os modelos de ensino, do outro, os saberes dos professores são plurais e 

heterogêneos (TARDIF, 2002), ou seja, de diferentes fontes e naturezas e, portanto, constroem 

a sua identidade por referência a saberes práticos, teóricos e por adesão a um conjunto de 

valores, baseado no equilíbrio entre as características pessoais e os percursos profissionais 

(NÓVOA, 1999) no processo contínuo de construção epistemológica e prática da docência.  

  Tais processos de construção epistemológicos e de práticas docentes, se dão nos fenômenos 

cotidianos, isto é, nas interações entre as vidas docentes familiares, profissionais, dentre outros 

atravessamentos. As identidades do professorado não são estanques ou possuem um estatuto, 

uma propriedade, mas sim, um “processo identitário” (NÓVOA, 1999, p. 16), resultante de 

lutas, experiências e histórias.  

 Nessa perspectiva inicial, o presente texto tem intuito de problematizar a construção da 

identidade docente, pautado pelo diálogo e integração entre os pares no Seminário de Saberes 

e Práticas Pedagógicas da Docência. O desenvolvimento desse seminário balizou-se pelos 

estudos e abordagens de autores como Antônio Nóvoa, Bernardete Gatti, Lúcia Maria Vaz 

Perez, Maria do Céu Roldão e Selma Garrido Pimenta. Para além do debate sobre a construção 

da identidade profissional do professor, no processo de interação e interlocução teórica, foi 

desenvolvida a dinâmica da rede de trajetórias profissionais na construção de si, tendo como 

questão motivadora: De que maneira você se percebe como docente, no seu ser/fazer/construir 

a profissão professor (a)?  

O seminário destaca a importância de problematizar a maneira de pensar a construção 

da profissão professor, incorporado às histórias de vida, trajetórias pessoais, valores éticos, 

influências sociais e familiares, aspectos sócio afetivos, imagens incorporadas as nossas 

memórias, aspectos culturais, antropológicos e ontológicos.   

  

Estudos sobre Histórias de vidas docentes e abordagens auto(biográficas)  

A pesquisa qualitativa apresenta-se como uma abordagem que “localiza o observador 

no mundo” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). Para os autores, os pesquisadores qualitativos 

ressaltam a natureza socialmente construída da realidade, a relação entre o que é investigado e 

o que investiga. Buscando uma “tentativa de assegurar uma compreensão em profundidade do 

fenômeno em questão” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 19).  

As pesquisas sobre histórias de vida e auto(biografias) vêm ao encontro deste exercício, 

qual seja o de adentrar nas experiências vividas a fim de compreender a vida humana, suas 

trajetórias, histórias no empenho de pensar e fazer-se pensar sobre o trabalho docente.  



Segundo Nóvoa (1999), a crise da identidade docente advém também do fato de 

investigações pedagógicas voltarem-se, em certa época, a atributos essencialmente técnicos da 

ação em sala de aula. Com isso, ocasionou-se uma separação entre o eu pessoal e o eu 

profissional. A partir da década de 70, surgem pesquisas acerca da vida de professores, suas 

auto(biografias) e desenvolvimento pessoal dos mesmos. Questões como: “De que maneira cada 

um se tornou o professor que é hoje?” e “De que forma a ação pedagógica é influenciada pelas 

características pessoais e pelo percurso de vida profissional de cada professor?” Surgem como 

ponto de partida para os estudos de António Nóvoa.  

A resposta à questão Porque é que fazemos o que fazemos na sala de aula? 
obriga a evocar essa mistura de vontades, de gostos, de experiências, de acasos 

até, que foram consolidando gestos, rotinas, comportamentos com os quais nos 
identificamos como professores. Cada um tem seu modo próprio de organizar 
as aulas, de se movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios 
pedagógicos, um modo que se constitui uma espécie de segunda pele 
profissional (NÓVOA, 1999, p.16).  

Dessa forma, o professor estabelece formas de ensinar por meio de um conjunto de 

contingencias, que de acordo com o autor, estão marcadas por uma mistura de vontades, gostos, 

experiências e aos acasos, produzidos no cotidiano.  

A situação de construção da narrativa exige uma atividade psicossomática em vários 

níveis, pois pressupõe a narração de si mesmo, sob o ângulo da sua formação, por meio do 

recurso a recordações-referenciais, que balizam a duração de uma vida. No plano da 

interioridade, implica deixar-se levar pelas associações livres para evocar as suas 

recordaçõesreferências e organizá-las numa coerência narrativa, em torno do tema da formação. 

(JOSSO, 2004, p.39). As recordações-referenciais contam que se aprendeu experencialmente, 

através de representações, memórias, expectativas passadas e futuras, questionamentos e 

subjetividades.  

Sendo assim, a pesquisa auto(biográfica) nos remete ao imaginário, que é tomado como 

força afetiva que foi me (nos) constituindo como a pessoa e o profissional que sou (somos), isto 

é, “as imagens de nossos professores e das professoras que, em algum momento, demarcam um 

território nessa região complexa onde habita o imaginário humano, podem presentificar aquelas 

aprendizagens” (PERES, 2011, p. 3-4). Logo, cabe ressaltar as seguintes questões: quais são os 

suportes da nossa memória e como aprendemos a fazer o que fazemos? Como construímos 

nossos repertórios?  

Dessa maneira, acredita-se que o professor além de suas escolhas pessoais e profissionais 

serem instigadas por experiências de vida, sua atuação depende muito do contexto sociocultural 

a que está inserido para que possa auxiliar seus alunos da melhor maneira possível. Estamos em 



constante mutação, aprendendo e ensinando novos conhecimentos. A experiência do trabalho 

docente é estabelecida como um elemento importante na formação docente, sendo essa 

valorizada quando compartilhada entre os pares.  

Sendo assim, a fim de repensar sobre a construção da identidade profissional do professor, 

no processo de interação e interlocução teórica, foi desenvolvida a dinâmica da rede de 

trajetórias profissionais na construção de si, tendo como questão motivadora: De que maneira 

você se percebe como docente, no seu ser/fazer/construir a profissão professor (a)? E a fim de 

finalizar o seminário, foi apresentado o vídeo “O que é ser professor?”. A seguir apresenta-se a 

dinâmica.  

  

Dinâmica: rede de trajetórias profissionais na construção de si  

O momento da dinâmica no Seminário de Saberes e Práticas Pedagógicas da Docência 

resgata e integra as concepções epistemológicas e práticas dos professores participantes, 

possibilitando o diálogo que versa o olhar sobre múltiplas constituições individuais da 

identidade docente, momento este em que se constrói a rede de trajetórias profissionais como 

um exercício da construção de si.  

Esse exercício partiu da seguinte questão motivadora: De que maneira você se percebe 

como docente, no seu ser/fazer/construir a profissão professor (a)? A partir dessa, os 

participantes construíram desenhos que expressam a compreensão e resposta à questão, bem 

como descrevem o que tal desenho representa.  

Na sequência, dispostos em círculo, cada participante recebeu a representação de seu 

colega. Um dos participantes iniciou a dinâmica expondo sua visão sobre o desenho recebido. 

Após, o mesmo realizou a leitura sobre a ideia que consta dentro do papel e que representa o 

desenho apresentado. A seguir passou-se o novelo de barbante ao autor dessa ideia, dando 

continuidade a dinâmica de forma a contemplar a discussão.  

No intuito de estabelecer uma rede de conversação que, de acordo com Maturana (2001) 

são diferentes domínios de ações que nos constituem numa relação social. A rede iniciou com 

a primeira trajetória expressada no interior do círculo, constituída pelas vozes dos participantes. 

A fim de analisar essa dinâmica e garantir o anonimato dos sujeitos envolvidos, os mesmos 

serão representados por letras aleatórias do alfabeto, desenvolvendo a interlocução com os 

teóricos que subsidiam esse estudo.  

As expressões simbólicas representadas pelos desenhos estão ancoradas em um tríplice 

movimento, como ressalta Peres (1996, p. 14) como “olhar para trás onde é possível repassar a 

própria trajetória; rever e trabalhar a autobiografia reavaliando o presente e projetando o futuro” 



Deste modo, resgata-se os saberes pessoais do grupo, os quais estão na base da profissão 

docente, a partir da construção de experiências vivenciadas no imaginário do ser no mundo.   

  

Análise e discussão dos resultados  

A fim de desenvolver a análise da presente dinâmica, foram selecionados 08 (oito) 

desenhos do total de 24 participantes envolvidos. A análise foi realizada a partir da perspectiva 

da pesquisa qualitativa por meio do método auto(biográfico), a partir das histórias de vida, tendo 

como fontes as narrativas de vida e os desenhos produzidos pelos participantes.  

Inicialmente, realizamos uma aproximação dos desenhos por temáticas, após foram 

estabelecidas unidades de contexto, resultando finalmente em categorias estabelecidas a priori 

que contemplassem as falas e desenhos docentes. A análise do material produzido foi realizada 

a partir da triangulação das fontes, em que se destacam três dimensões - Professor reflexivo, 

Professor pesquisador e Professor em construção – reconstruídas a partir das narrativas de vida 

e dos desenhos dos professores e que serão apresentadas, discutidas e articuladas aos teóricos 

que balizam o presente artigo, apresentadas a seguir.  

Categoria 1 – Professor Reflexivo  

A potencialidade de ser reflexivo no momento de troca entre os pares, na coletividade da 

construção de saberes, associado às experiências individuais de cada um, é um aspecto apontado 

pelo Professor D: “Só me percebo professora no coletivo, na troca de ideias, conhecimentos e 

práticas com meus colegas de profissão (tanto na universidade como na escola); na interação 

com a comunidade escolar. ” (Professor D)  

  

Figura 1 - Desenho representado pelo Professor D  

Desse modo, a prática pedagógica ancorada na troca de ideias no coletivo, possibilita a 

construção de uma identidade docente fundamentada na parceria, na aceitação do outro colo 

legítimo outro na convivência (MATURANA, 2001), fortalecendo laços afetivos e reforçando 

relações sociais balizadas na reflexão constante.   



De acordo com Pimenta (2005) a reflexão é necessariamente um processo coletivo e, para 

tal, torna-se necessário “transformar as escolas em comunidades de aprendizagem nas quais os 

professores de apoiem e se estimulem mutualmente” (PIMENTA, 2005, p.26), desse modo, 

existe a possibilidade da aproximação entre a teoria e prática, estabelecendo um diálogo do 

conhecimento pessoal com a ação pedagógica desenvolvida.  

Nesse sentido, Pimenta (2005, p. 24) destaca a importância da teoria na formação docente, 

já que dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo 

“perspectivas de análise para que os professores compreendam os contextos históricos, sociais, 

culturais, organizacionais, e de si próprios como profissionais para neles intervir, 

transformando-os” (PIMENTA, 2005, p. 24).  

Tal concepção esclarece, então, que a teoria, quando articulada aos saberes da prática, tem 

um papel fundamental para a atuação eficaz do professor. A relação entre a teoria e prática na 

construção do professor reflexivo é evidenciada na descrição ao desenho do  

Professor G: “A maneira como me percebo como docente, no que se refere ao meu ser, fazer e 

construir profissionalmente é como alguém em constante movimento que se faz e se entende 

pela relação e reflexão entre os saberes e a reflexão da prática. Bem como pelas relações 

humanas, vivências, valores...” (Professor G).  

  

Figura 2 - Desenho representado pelo Professor G  

Dessa forma a atividade reflexiva, segundo Novóa (1997), é inerente à profissão docente, 

e a ideia de professor reflexivo está dada na reflexão, elaboração e pensar de sua prática. Dessa 

forma, o Professor P destaca que: “Professor é alguém que precisa fazer escolhas o tempo 

inteiro em meio a muitas incertezas, advindas da complexidade de trabalhar com grupos de 



pessoas e precisa realizar constantes intervenções nestes. Estudo e reflexão (individual e 

conjunta) desenham alternativas e possíveis caminhos. ” (Professor P)  

  

Figura 3 - Desenho representado pelo Professor P  

Essas escolhas são inerentes à prática singular do professor, mas que podem ser 

transformadas no processo de troca entre os pares.  De acordo com Pimenta (2002, pg. 29) “é 

no processo coletivo de troca de experiências e práticas que os professores vão constituindo 

seus saberes como praticam, ou seja, aquele que constantemente reflete na e sobre a prática”.   

Os caminhos delineados por meio do estudo e reflexão entre os pares evidencia a busca 

por saberes construídos coletivamente, valorizando e, portanto, ampliando as relações 

interpessoais manifestadas no compromisso profissional do educador, no envolvimento com os 

projetos de trabalho, na busca constante de aprofundamento teórico e, sobretudo, na postura 

ética e política diante das questões e dos problemas que envolvem o conhecimento.   

Cabe ressaltar que, de acordo com Nóvoa (1997) o professor pesquisador é aquele que 

pesquisa ou que reflete sobre a sua prática. Logo, estamos dentro do paradigma do professor 

reflexivo. É evidente que podemos encontrar dezenas de textos para explicar a diferença entre 

esses conceitos, mas creio que, no fundo, eles fazem parte de um mesmo movimento de 

preocupação com um professor que é um professor indagador, que assume a sua própria 

realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de reflexão, como objeto de análise.  

Categoria 2 - Professor Pesquisador  

O professor pesquisador possui o papel de investigador do saber, capaz de examinar sua 

prática, identificar suas dificuldades, formular hipóteses e questionar valores, além de observar 

o contexto sociocultural no qual pertence, fortalecendo ações pedagógicas entre os pares 

(MIRANDA, 2006), evidenciando não apenas a construção de uma identidade docente 

individual, mas também coletiva.  

O relato do professor M evidencia que a constituição da identidade docente parte da 

pesquisa e envolvimento constante com a teoria, sendo essa fundamental para o aprimoramento 

da prática pedagógica. “Percebo-me professora em constante investigação e questionamento, 



descobertas e devaneios. Sou inquieta com minhas práticas e percebo que isso me mobiliza a 

pensar em como compreender minhas ações e como elas me tornam professora. Tenho costume 

de recorrer aos teóricos para entender o que faço e o que acredito. ” (Professor M)  

  

Figura 4 - Desenho representado pelo Professor M  

Sendo assim, o conhecimento não é formado apenas na experiência concreta do sujeito,  

“podendo ser nutrido pela “cultura objetiva” (as teorias da educação, no caso), possibilitando 

ao professor criar seus “esquemas” que mobilizam em suas situações concretas, configurando 

seu acervo de experiência “teórico-prático” em constante processo de reelaboração” 

(PIMENTA, 2005, p. 26).  

Nessa perspectiva, esse processo permite transformar o contexto em que o docente atua, 

isto é, no ato de pesquisar, o professor torna-se agente na construção de um saber atrelado a 

realidade sociocultural de seus alunos, adaptando metodologias e estratégias de ensinar. A 

descrição do Professor F corrobora nesse sentido: “A Matemática é uma linguagem mundial. 

Vejo que é minha função como professora ensinar essa linguagem de forma que os alunos 

enxerguem o mundo através dos números e para que isso ocorra ele precisa além de 

compreender, de conectar e usá-la. Vejo-me como professora que CONTEXTUALIZA, pois só 

assim a Matemática tem sentido é significativa para os alunos. ” (Professor F).  

  

Figura 5 - Desenho representado pelo Professor F  



Neste contexto, o professor preocupa-se em atuar o ensino como prática significativa ao 

aluno, permitindo assim expressar suas práticas e reforma-las. Contreras (2002) apresenta o 

professor “[...] como pesquisador de sua própria prática, transforma-a em objeto de indagação 

dirigida à melhoria de suas qualidades educativas”. O ato de pesquisar possibilita ao professor 

uma multiplicidade de caminhos no ensinar, visto que, potencializa sua prática, ampliando 

estratégias pedagógicas que valorizam o conhecimento prévio de cada estudante sobre o objeto 

a ser estudado.  

Outro fator que impulsiona a construção da identidade professor por meio da ação do 

pesquisar está relacionado à possibilidade da pesquisa como uma postura pedagógica, ou seja, 

quando o professor se posiciona como pesquisador, certifica-se de fragilidades e desafios 

existentes no percurso da docência, característica descrita pelo Professor L ao declarar que:  

“Enquanto professor, enfrentamos obstáculos, sinalizado pela escalada. Tais obstáculos em 

diversos âmbitos, seja no ambiente escolar, casa, sala de aula, universidade... E apesar de tudo 

supera-as. Ao mesmo tempo simboliza um norte para o aluno e como trabalho com formação 

de professores, de certa forma procuro estabelecer condições de possiblidade para o futuro 

trabalho. O desenho que simboliza isso é a rosa dos ventos. E, ainda, procuro não ser o 

professor que transmite conhecimento, mas faz com que o aluno pense da própria forma, e seja 

questionador do porquê dos rótulos, conceitos, métodos... Simbolizado pela figura à esquerda. 

” (Professor L).  

  

  

Figura 6 - Desenho representado pelo Professor L  

A curiosidade tanto do professor reflete no interesse do aluno e, assim, diferentes 

linguagens se constituem para a construção de um conhecimento coletivo, ancorado na 

pesquisa, na reflexão e na ação educativa. Logo, a pesquisa é o produto final da reflexão e da 

investigação. Assim, um professor pesquisador é aquele, segundo Nóvoa (2001, s.p.), “que 

assume a sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de reflexão, 



como objeto de análise” Constituir-se professor é um constante refletir sobre a prática, pesquisar 

sobre como ensinar da melhor forma e, acima de tudo, exercer na troca de experiências entre os 

pares.  

Categoria 3 - Professor em Construção  

O processo de formação docente é uma constante construção. Inicia-se desde as 

experiências deste, enquanto aluno, passando pela formação inicial, formação continuada, 

entrada na carreira, relações entre seus pares, familiares, dentre outras. Os desenhos aqui 

trazidos, assim como as falas, corroboram ao pensamento. É preciso “o sol...” (professor Q), 

sou incompleto (professor N), “é construído a cada dia...” (professor D). Os relatos, os desenhos, 

convidam-nos a refletir sobre a construção permanente que dá significado ao ser/fazer docentes. 

“Creio que ser professor é como uma árvore. Preciso de sol para me aquecer (a satisfação, o 

fruto) e chuva para brotar (agua que lava e interpela). Transito entre o sol (a utopia) e a terra 

que me dá seiva (a realidade). Preciso às vezes perder as folhar para me tornar melhor. E até 

uns raios para me sacudir, mas sempre com a condição de renascer e saborear os frutos, a 

sombra, a beleza, a partilha”. (Professor Q)  

  

  

Figura 7 - Desenho representado pelo Professor Q  

O Professor N destaca que: “Vejo-me como uma incompletude, construo-me docente na 

indagação e nas distintas formas de ver alguma coisa e percebo em meu fazer que falta muito 

do que realmente acredito ser importante. ” (Professor N)  



  

Figura 8 - Desenho representado pelo Professor N  

Moita (1999) nos auxilia quando afirma que o processo de identidade docente tem a marca 

das experiências feitas, das escolhas tomadas, e que este ainda, não é estranho ao contexto 

sociopolítico em que se desenrola. A identidade docente, segundo a autora, é desenhada a partir 

das interações que se estabelecem no universo profissional e social. A construção de si próprio 

é um processo de formação, segundo a mesma autora.  

Uma constante construção, com idas e vindas, sucessos e insucessos, alegrias e medos. O 

docente é, será ainda, já foi, pode vir a ser. Alguém inacabado que é feito e faz a partir de suas 

experiências e isso é a formação. Forja-o. São suas porosidades, as brechas, as quedas, os 

renascimentos, que o constroem.   

Quando o professor Q relata precisar do sol, momento em que metaforicamente associao 

à utopia, e diz transitar entre este e a terra, que lhe dá segurança e puxa-o para a realidade, 

mostra-nos o permanente ir e vir. A constante busca por sonhos, soluções, metodologias, 

empatias, aproximações, enfim, possibilidades de forjar-se e renascer. Hora possíveis outras 

nem tanto. Dessa forma,  

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 
produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 
construção de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais 
adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que 
caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor. (NÓVOA, 
1999, pg. 16).  

  

 Sendo assim, o saber de si, na prática docente, tendo em vista sua construção identitária, passa 

pelas valorizações das imagens que estão apresentadas nesses relatos, expressões e gestos que 

sinalizam a construção do ser professor, que se complementam e se completam como partes do 

todo na rede construída ao final da dinâmica. A trajetória de vida de cada um dos participantes 

envolvidos, situa o tempo-espaço no qual vivenciamos a docência, incorporadas às relações 



sociais, tais como relações familiares, afetivas, de trabalho, desejos, afetos e ansiedades, 

pertencentes a cada indivíduo compartilhadas no coletivo.  
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