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RESUMO  
 
Este artigo tem como objetivo apresentar um diálogo entre a interdisciplinaridade: 
pedagogiade projetos à constituição da iden
articulada compráticas experienciadas que constituem a identidade profissional docente; 
afirmamos que,ser docente é assumir
saber próprio. Oprocedimento metodológic
estudo qualitativo,através de fatos narrados e de práticas pedagógicas realizadas, por 
uma docente, em umaescola na região do Vale do Paranhana/RS. Como resultado, 
destacamos que a identidadeprofissional docente se 
a pessoa e as experiênciasindividuais e profissionais. Desta forma, concluímos que a 
identidade docente se constrói ese constitui constantemente.
Palavras-chave: Saberes integrados. Interdisciplinaridade. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
É a primeira semana de novembro, quando escrevo este relato. O texto, 

aquiexpresso, tem por objetivo articular práticas experienciadas que se constituem 
naidentidade profissional docente, isto é, a práxis.Para 
humana, ética e estética, que não podeficar à margem da profissionalização docente, por 
isso, à identidade pessoal eprofissional do(a) professor(a) é construída na relação com 
outros profissionais, ouseja, outras pessoas, out

Nesta narrativa, sobre a constituição de minha identidade profissionaldocente, 
apresento-a como reflexão, porque é através dela que constituo minhaidentidade, 
percebo-me, vejo-me e quero ser vista. Em outras palavras, a identi
docente é a forma como defino a mim mesma e aos/as outros/as; é umaconstrução de 
“mim mesma”: uma profissional que vem evoluindo ao longo dacarreira docente. 
Considero, também, que contextos políticos e sociais “incluem aomeu compromisso 
pessoal” a minha disposição para aprender e para ensinar ascrenças, os valores, assim 
como, as experiências passadas. 

O contexto em que se desenvolvem as atividades práticas, a contemplar 
oobjetivo, é em uma escola municipal de ensino fundamental, na regiã
doParanhana/RS. Atualmente a instituição conta com aproximadamente 
oitocentosestudantes, desde a pré
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Este artigo tem como objetivo apresentar um diálogo entre a interdisciplinaridade: 
pedagogiade projetos à constituição da identidade profissional docente. A proposta está 
articulada compráticas experienciadas que constituem a identidade profissional docente; 
afirmamos que,ser docente é assumir-se como profissional e compartilhar o fruto do 
saber próprio. Oprocedimento metodológico, aplicado neste trabalho, contempla um 
estudo qualitativo,através de fatos narrados e de práticas pedagógicas realizadas, por 
uma docente, em umaescola na região do Vale do Paranhana/RS. Como resultado, 
destacamos que a identidadeprofissional docente se constitui como uma interação entre 
a pessoa e as experiênciasindividuais e profissionais. Desta forma, concluímos que a 
identidade docente se constrói ese constitui constantemente. 

Saberes integrados. Interdisciplinaridade. Profissionalismo. Narrativa.

É a primeira semana de novembro, quando escrevo este relato. O texto, 
aquiexpresso, tem por objetivo articular práticas experienciadas que se constituem 
naidentidade profissional docente, isto é, a práxis.Para Freire (1996), há uma dimensão 
humana, ética e estética, que não podeficar à margem da profissionalização docente, por 
isso, à identidade pessoal eprofissional do(a) professor(a) é construída na relação com 
outros profissionais, ouseja, outras pessoas, outras metodologias pedagógicas.

Nesta narrativa, sobre a constituição de minha identidade profissionaldocente, 
a como reflexão, porque é através dela que constituo minhaidentidade, 

me e quero ser vista. Em outras palavras, a identi
docente é a forma como defino a mim mesma e aos/as outros/as; é umaconstrução de 
“mim mesma”: uma profissional que vem evoluindo ao longo dacarreira docente. 
Considero, também, que contextos políticos e sociais “incluem aomeu compromisso 

essoal” a minha disposição para aprender e para ensinar ascrenças, os valores, assim 
como, as experiências passadas.  

O contexto em que se desenvolvem as atividades práticas, a contemplar 
oobjetivo, é em uma escola municipal de ensino fundamental, na regiã
doParanhana/RS. Atualmente a instituição conta com aproximadamente 
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Este artigo tem como objetivo apresentar um diálogo entre a interdisciplinaridade: 
tidade profissional docente. A proposta está 

articulada compráticas experienciadas que constituem a identidade profissional docente; 
se como profissional e compartilhar o fruto do 
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estudo qualitativo,através de fatos narrados e de práticas pedagógicas realizadas, por 
uma docente, em umaescola na região do Vale do Paranhana/RS. Como resultado, 

constitui como uma interação entre 
a pessoa e as experiênciasindividuais e profissionais. Desta forma, concluímos que a 
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É a primeira semana de novembro, quando escrevo este relato. O texto, 
aquiexpresso, tem por objetivo articular práticas experienciadas que se constituem 

Freire (1996), há uma dimensão 
humana, ética e estética, que não podeficar à margem da profissionalização docente, por 
isso, à identidade pessoal eprofissional do(a) professor(a) é construída na relação com 

ras metodologias pedagógicas. 
Nesta narrativa, sobre a constituição de minha identidade profissionaldocente, 
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me e quero ser vista. Em outras palavras, a identidadeprofissional 
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atividadespedagógicas desenvolvidas integram estudantes dos bairros próximos e 
dascomunidades do interior, devido a sua localização geográfica.

A narrativa está organizada por quem a escreve, a mesma apresentará 
asvivências de se trabalhar a formação integral do(a) estudante, de acordo com a 
BaseNacional Comum Curricular 
einterdisciplinar. Preciso fazer referência a identidade profissional docente, tendo 
emvista que esta vem se constituindo de forma reflexiva, através da práxis, mediante 
aobservação a interação e a integração, sobre as quais vou me identifica
apouco e, em cuja identificação, vou constituindo

 
2 MATERIAL E MÉTODOS.
 

O procedimento metodológico adotado para dialogar 
experiência educativa, relatado na sequência,está marcado pelo compromisso com a 
produção de uma epistemologia da prática.Para então, estabelecer a relação com a 
constituição da identidade docente noâmbito escolar; inicialmente, foi utilizada uma 
revisão bibliográfica, a qual contoucom a inclusão de estudos que discorrem a cerda da 
problemática, por meio deartigos científicos e livros; optou
abordagem qualitativa sobreuma narrativa.

Perante os aspectos mencionados, o estudo se caracteriza como qualitativo,o 
qual Lück e André consideram a “busca de questões muito específicas epormen
preocupando-se com um nível da realidade que não pode sermensurado e quantificado” 
(1986, p. 131).  

Para Bruner (1998), a narrativa é um modo de pensamento que se apresentacomo 
princípio organizador da experiência humana no mundo. O modo narrativ
da experiência particular, ele é, portanto, singular. Para Ferreira
(2001, p. 37), “conhecimento e sua autoridade residem na experiência dequem fala”; 
logo, uma boa narrativa apresenta possibilidades de experiênciaseducativas.
 
3 RESULTADOS E DISCU

 
Busco, junto ao trabalho pedagógico docente, potencializar os aspectospositivos 

e as capacidades do(a) estudante, sendo essas as atribuições docentes dainstituição. 
Dentro do conceito de educação integral, é necessário “sentir” a
individual, com capacidades especificas. Ao grupo profissionalcompete entender o 
estudante e seu desenvolvimento global diante da proposta
atender as necessidades dos estudantes neste espaço: emque a educação, o 
aprendizagem se conjugam em um item inseparável.

O trabalho interdisciplinar tem garantidointeração entre discentes e docentes. 
Neste aspecto, a interdisciplinaridade temdespertado possibilidades diferentes de 
perceber o mesmo fato.Não deixo de 
situações e/ouproblemas do dia a dia, que despertem a curiosidade e a descoberta do 
mundo edas relações. Ao encontro, destaco a elaboração de projetos que partem 
dacontextualização, ou seja, de um assunto de in
ênfase à pesquisa em sala de aula e no contexto comunitário, fomentando abusca da 
curiosidade. 

Recorro a Freire (1996), para sustentar que a aprendizagem deve sersignificativa 
e transformadora da realidade do estudan
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individual, com capacidades especificas. Ao grupo profissionalcompete entender o 
estudante e seu desenvolvimento global diante da proposta pedagógica, de forma à 
atender as necessidades dos estudantes neste espaço: emque a educação, o 
aprendizagem se conjugam em um item inseparável. 
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A narrativa está organizada por quem a escreve, a mesma apresentará 
asvivências de se trabalhar a formação integral do(a) estudante, de acordo com a 
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Perante os aspectos mencionados, o estudo se caracteriza como qualitativo,o 
qual Lück e André consideram a “busca de questões muito específicas epormenorizadas, 
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Busco, junto ao trabalho pedagógico docente, potencializar os aspectospositivos 
e as capacidades do(a) estudante, sendo essas as atribuições docentes dainstituição. 

criança,como um ser 
individual, com capacidades especificas. Ao grupo profissionalcompete entender o 

edagógica, de forma à 
atender as necessidades dos estudantes neste espaço: emque a educação, o ensino e a 

O trabalho interdisciplinar tem garantidointeração entre discentes e docentes. 
Neste aspecto, a interdisciplinaridade temdespertado possibilidades diferentes de 
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situações e/ouproblemas do dia a dia, que despertem a curiosidade e a descoberta do 
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experiências vivida que acontece a transformação, o conhecimento.Assim, ao trabalhar 
com Projetos, precisamos levar em consideração as vivênciasdas crianças/estudantes. 
Dessa forma, todos os projetos realizados par
experienciados no cotidiano das crianças.Ressalto: para que se tenha uma aprendizagem 
significativa é necessário que elaseja centrada no(a) educando(a).

O tempo, assim, constitui a conjuntura e, ao mesmo tempo, as prát
numacircunstância de reflexão
ações.O tempo realiza e mostra que a prática pedagógica, além de 
acrescentarconhecimentos e propiciar a convivência
 
 
CONCLUSÕES 
 

É da experiência vivida que emergem 
elegem as referências teóricas com os quais se irá dialogar e que, por sua vez,fazem 
emergir as lições a serem aprendidas. Assim, narrativas de experiênciaseducativas são 
pesquisas e formação continuada. Pois, forma

Os sentidos produzidos nas experiências vividas, ao longo da trajetóriadocente, 
contribuem com a identidade profissional, porém, esta constitui a basesimbólico
emocional que promove a integração das ações realizadas.

Por fim, a reflexão sobre aconstituição da identidade docente está caracterizada 
pelo imaginário, por ideias,concepções e representações de pensamentos abstratos; ela 
também se contemplano real e efetivo que, por vezes, apresenta raízes culturais, através 
das históriaspessoais e sociais anteriores ao contexto.
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