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Abordaremos a respeito da “Construção Identitária do Professor”.

Construção Identitária do Professor diz respeito a construção da nossa
identidade como professor, na função, no papel de professor.
Afinal, a identidade do professor não são apenas as habilidades e
competências que o professor apresenta no exercício de sua função,
lógico que isso é fundamental, mas não é o suficiente para nos
reconhecermos no exercício docente.



• Para isso, é importante começarmos lembrando que todos nós temos
determinadas características e as manifestamos em diferentes papéis no
nosso dia-a-dia:

- na família, nos grupos de amigos, no exercício da profissão, e assim por
diante.

• E que a identidade de cada um de nós não é um processo individual e isolado
do contexto que fazemos parte.

• Nós construímos nossa identidade na relação com o outro e com o mundo.
Portanto em meio a construção da realidade social. E é relevante identificar
as crenças e as influências que sofremos ao construir nossa identidade.



• Nós passamos constantes transformações ao longo da vida e o processo
de construção da identidade pode ser compreendido como:

a) Somos responsáveis pelo que somos e o que nos tornamos;
b) A maneira como compreendemos o mundo, a leitura que fazemos

dele, interfere na maneira como nos construímos e
c) Nós também influenciamos a construção da identidade daqueles que

estão ao nosso redor, com quem nos relacionamos.



Sobre a Identidade Profissional do Professor, é preciso perguntar:
• Como construímos nossa identidade docente?
• Nós nos tornamos professor atuando, exercendo a profissão. E esta nossa

profissão acontece na interação com os alunos, na interação com outros
professores, enfim, em meio ao espaço coletivo.

• No caso de nós, docentes, o grupo exerce grande importância na
construção de nossa identidade profissional.

• O professor não ensina somente aquilo que sabe. Nós ensinamos também
aquilo que nós somos.



• Vocês podem estar se perguntando, mas como assim?
• Esta “revelação” ocorre ao longo do exercício docente em diferentes

momentos. E que momentos são esses?
1) Quando o professor seleciona os conteúdos a serem ensinados;
2) Quando define os métodos e as estratégias a serem adotados e
3) No modo como ele utiliza os recursos, ferramentas (as técnicas) para
conduzir o processo de aprendizagem dos alunos.
É comum que a gente siga por um caminho que faça sentido pra gente e
que tenha a ver com a nossa história.



• E as Competências Necessárias à Profissão Docente, quais seriam?
• Como dito anteriormente, as competências docentes são um dos aspectos

que constroem a identidade do professor.
• E quais são essas competências?
- PASSAR O CONHECIMENTO DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA QUE TAIS

CONHECIMENTOS SEJAM UTILIZADOS DE FORMA ADEQUADA;
- FAZER UMA LEITURA CRÍTICA DA REALIDADE QUE O INCENTIVE À

TRASNFORMAÇÃO;
- LEMBRAR QUE TAMBÉM ESTÁ SEMPRE APRENDENDO (PROCESSO

INACABADO);
- SABER RESOLVER PROBLEMAS DE FORMA AUTÔNOMA E
- ATUAR DE FORMA COLABORATIVA, LIDANDO COM A DIVERSIDADE.
De forma resumida, são aspectos fundamentais.



• Como podemos desenvolver tais competências? Algumas possibilidades
são:

- investimento em formação continuada (é uma forma de se reciclar e se
atualizar),

- abertura permanente à construção de novos saberes (porque sempre há
o que aprender)

- revisar posturas e posicionamentos de ordem política e social (em alguns
momentos isso nos passa batido e nem sempre temos consciência do
quanto isso afeta nossa vida, nosso trabalho e etc)...

- Aqui faço uma observação, muitos de vocês já tem um graduação, algum\ curso
de formação e estão enfrentando um novo desafio realizando o curso a distância.
Estes passos de investir na formação continuada e de se abrirem para novos
saberes vocês já estão dando e eu os parabenizo por isso. Vocês estão no
caminho.



• E o que mais podemos pensar a respeito da nossa profissão docente?
• Os autores Fullan & Hargreaves (2010) afirmam que a profissão do

educador é “emocionalmente apaixonante, profundamente moral e
intelectualmente exigente” (p. XII).

• Três adjetivos que qualificam o trabalho estão presentes nesta frase:
• Apaixonante – sim, gente, gostar muito de ser educador torna tudo mais

divertido.
• Moral – porque é uma profissão que carrega uma responsabilidade

imensa em relação ao que estamos ensinando, o modelo que somos
para os indivíduos.

• Intelectual – porque exige estudo e aprimoramento.



Com isso em mente, vamos pensar sobre Os Saberes dos Professores e
o Conceito de Competência Docente

• O ato de educar e a tarefa de ensinar são atividades de natureza
ética e moral.

• Ética porque têm relação com os valores que a pessoa assume e com
os critérios que ela adota para tomar decisões em todos os campos
do trabalho docente.

• Moral porque é necessário ter clareza sobre as ações que empreende
e os juízos que faz sobre o trabalho como professor.



• Uma reflexão importante é se lembrar quais as experiências que
o vocês tiveram quando eram alunos?

• Vocês conseguem se lembrar quais os professores tinham
competência para o ensino e como contribuíram para a sua
formação como aluno e como pessoa?

• Normalmente um bom modelo de professor, uma boa referência
nos é marcante e ainda que não nos demos conta ela tende a
influenciar a nossa prática como docente quando chega a nossa
vez.



Alguns conhecimentos necessários são:
• CONHECIMENTO DO CONTEÚDO: O QUE VOU ENSINAR
• CONHECIMENTO PEDAGÓGICO: COMO VOU ORGANIZAR E PREPARAR AS

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM
• CONHECIMENTO DO CÚRRÍCULO: TER VISÃO GLOBAL DA DISCIPLINA, DE

COMO ELA SE ORGANIZA, QUAL ASSUNTO DEVE SER INICIADO E O QUE
VEM A POSTERIORI

• CONHECIMENTO DO ALUNO: SABER PARA QUEM ESTOU ENSINANDO.
• CONHECIMENTO DO CONTEXTO: CONHECER O MEIO FÍSICO (A ESCOLA

PROPRIAMENTE DITA), MAS TAMBÉM A REALIDADE SOCIAL QUE ELA
ESTÁ INSERIDA

• CONHECIMENTO DOS FINS: QUAL OBJETIVO DO QUE ESTOU ENSINANDO
E COMO ISSO VAI MODIFICAR A REALIDADE SOCIAL QUE ESTAMOS
INSERIDOS.



• Algo importante é que ninguém nasce professor, essa é uma
atividade que se aprende A EXERCER.

• Outro ponto fundamental em relação à este tema se refere então a
possibilidade de aprender a construir a identidade de um professor. E
ESSE É UM EXERCÍCIO que deve ser, necessariamente, reflexivo.

• E Porque refletir sobre a prática pedagógica?
• Assim é possível aperfeiçoar e transformar o conhecimento, por meio

da relação que se estabelece entre ensinar e aprender.



• Um professor reflexivo age com proatividade e também é flexível.
• Se eu conheço a realidade local, se eu conheço o perfil dos meus alunos,

eu tenho maior possibilidade de lidar com situações incertas e
imprevistas.

• Isso é uma forma essencial de refletir sobre o fazer pedagógico
🡪 Algumas atitudes pessoais possibilitam o pensamento reflexivo.
São elas:
• Ter o espírito aberto: lembrar que é também aprendente.
• Ser responsável com a profissão: saber sobre as consequências das suas 

ações sobre a vida dos alunos.
• Ter atitude positiva frente aos desafios: enfrentar os desafios tende a 

nos ajudar a nos tornarmos melhores como docentes.



• E devemos lembrar que a docência é uma atividade que envolve
autonomia, compromisso político, coerência e desejos em relação à
transformação social que nosso trabalho pode provocar.

• Por isso, não podemos esquecer que a identidade profissional do
professor é construída tendo por referência a realidade social na qual
estamos inseridos. Assim, vale refletir ao que ou a quem a docência
está a serviço – da reprodução ou da transformação social?



• Para finalizarmos este primeiro tema, vamos assistir a um vídeo que 
complementa as informações que abordamos até o momento:

• https://www.youtube.com/watch?v=GYCJt7VTnKc



O professor toca em pontos fundamentais que complementam o que
vimos até aqui, ele fala que:
• É preciso deixar a arrogância de lado, pois com ela nós perdemos a

consciência dos sentidos da nossa prática. Se acharmos que já
sabemos tudo e nada mais temos a aprender, na verdade não estamos
refletindo o suficiente.

• Pensar de forma crítica nos permite melhorar a nossa atuação
constantemente.



• Professores que param, analisam e olham a si mesmos conquistam o
que o professor chama de “Inteligência pedagógica”. Ele é capaz de
entender porque se comporta da forma como se comporta. A
autocrítica traz consciência. O que é fundamental, mas não
suficiente. Já que apenas a consciência não transforma. É preciso
decidir objetivamente pela ruptura de velhas práticas e assumir novos
compromissos. É colocar em prática as reflexões para que ela se
concretize de verdade. É ser o sujeito da própria mudança.
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