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RESUMO: Este texto pretende apresentar uma discussão em torno das relações entre os 
trajetos de profissionalização e a profissionalidade do professor formador do curso de 
Pedagogia com a própria Pedagogia, enquanto campo acadêmico-científico e campo 
formativo. Nesse escopo, sistematiza-se um processo analítico a partir de dados coletados 
através da realização de entrevistas semi-estruturadas junto a 10 (dez) professores do Centro 
de Educação da Universidade Federal da Paraíba. A construção da análise se deu através da 
mobilização de categorias teórico-metodológicas providas pela Teoria Dialógica do Discurso, 
numa abordagem bakhtiniana, e da Teoria das Representações Sociais e se desdobra em um 
processo reflexivo sobre modos de significação, historicidade da socialização profissional e 
perspectivas de ensino formuladas pelos professores formadores. 
 
Palavras-chave: Pedagogia, professores formadores, profissionalidade, profissionalização e 
formação docente. 
 
ABSTRACT: This text aims to present a discussion of relations between the paths of 
professionalization and the professionalism of the teacher’s professors of pedagogy course 
with the own pedagogy, while academic field-scientific and field formative. In this scope, 
systematizes is an analytical process from data collected through the completion of semi-
structured interviews with 10 (ten) teachers of the Center of Education of the Federal 
University of Paraíba. The construction of analysis if gave through the mobilization of 
categories theoretical-methodological provided by Dialogic Theory of Discourse, an approach 
assuming Bakhtin, and of the Theory of Social Representations and unfolds in a reflective 
process about modes of signification, historicity of professional socialization and prospects of 
education made by teachers trainers. 
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1 Considerações introdutórias 
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Este texto busca apresentar parte da discussão desencadeada em um trabalho de 

dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal da Paraíba, cujo propósito investigativo consistiu em compreender a significação da 
Pedagogia para professores formadores em atuação na formação inicial de pedagogos, 
considerando a interface constituída pela incidência de representações sociais e pela 
discursividade acerca da identidade da Pedagogia e dos processos formativos no curso de 
Pedagogia. As categorias analíticas operadas no contexto da pesquisa foram constituídas a 
partir da adoção de referenciais teórico-metodológicos providos pela Teoria Dialógica do 
Discurso, de abordagem bakhtiniana, e pela Teoria das Representações Sociais.  

A pesquisa se estruturou em dois estágios. O primeiro se configurou na análise do 
discurso curricular do Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia do Centro de Educação da 
Universidade Federal da Paraíba (CE-UFPB) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
curso de Pedagogia. Já o segundo correspondeu à análise do discurso de 10 (dez) professores 
formadores do curso de Pedagogia da Instituição supracitada. As questões que este texto 
busca relevar e a discussão feita a partir delas está situada na segunda etapa mencionada 
anteriormente e se imbrica a um processo analítico mais amplo que, partindo da compreensão 
da significação da Pedagogia, abordou o modo pelo qual os modos de significação incidem na 
construção das perspectivas de ensino que orientam as práticas profissionais dos professores 
formadores. 

O texto buscará enfocar os trajetos de profissionalização dos professores formadores 
do curso de Pedagogia, confluindo para uma análise dos processos de identificação com esse 
curso, considerando elementos da sua profissionalidade. Quanto à estrutura, segue-se, num 
primeiro momento, à abordagem de aspectos conceituais acerca da profissionalização e 
profissionalidade docente. Em seguida, sistematiza-se a análise do lugar da Pedagogia nos 
trajetos de profissionalização dos professores formadores e das características do vínculo 
desses sujeitos com os pressupostos e dinâmicas formativas do curso de formação de 
pedagogos. Precedendo a finalização do texto, são feitas algumas considerações em torno das 
influências que as experiências na educação básica e na educação superior desempenham no 
estabelecimento dos vínculos entre os professores formadores e o curso de Pedagogia. 
 
2 Aspectos conceituais acerca da profissionalização e profissionalidade docente 
 

[...] há convergências entre o ofício do formador (profissional do ensino), o 
ofício para que o formando está sendo formado (profissional do ensino) e o 
modo de formação (ensino de ser profissional do ensino). Esta especificidade 
torna inevitável que as práticas de ensino dos formadores sejam importantes 
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modelos de aprendizagem da profissão (FORMOSINHO, 2001b). Assim, um 
componente essencial da formação prática do futuro professor consiste na 
prática docente dos seus formadores no curso da formação inicial 
(FORMOSINHO, 2011, p.139). 

 
O trecho acima apresentado se configura como um indicativo de problematização 

acerca do papel do professor formador no processo formativo inicial de pedagogos que, no 
contexto da abordagem do autor citado, consiste na preparação para o exercício do ensino. 
Formosinho (2011) aponta, sobretudo, que a experiência de aprendizagem por que passam os 
estudantes mediada pelo ensino do professor já funciona, em si mesma, como um lócus de 
reflexão sobre sua profissão pelo fato de que o diálogo com o professor formador, o deixar-se 
conduzir por ele, o olhar sobre o seu modo de organização didática e as maneiras pelas quais 
ele se coloca como profissional do ensino são, ao mesmo tempo, um meio que leva os 
estudantes a refletirem sobre as práticas da profissão e também um objeto de críticas, 
problematização e referência positiva ou negativa. Esse movimento constitui modelos de ação 
que podem ser rejeitados ou consagrados pelos sujeitos em formação. 

 Em se tratando da formação profissional desse professor formador, as experiências 
de aprendizagem pela mediação de seus professores também representam cenários nos quais 
são agregados valores, conhecimentos, posturas e representações sociais da profissão docente, 
“com base na observação sobre a forma de seus professores ensinarem e envolverem ou não 
os estudantes [...]” (SOARES; CUNHA, 2010, p.34).  

Esse entendimento vincula-se a uma perspectiva teórico-metodológica que concebe a 
docência como um processo de construção profissional e identitária que supera a certificação 
formalista requerida para o exercício do magistério, já que as aprendizagens que orientam o 
desenvolvimento profissional dos professores não se limitam àquelas previstas ou decorridas 
nos contextos formais da formação inicial e de mecanismos de formação continuada 
institucionalizada. Tais contextos são, indubitavelmente, importantes e determinantes para a 
profissionalização docente, mas se interconectam com outros contextos de experiência e 
aprendizagens relacionados ao cotidiano de interações entre os professores com os sujeitos 
com quem partilha sua vida institucional, às dimensões da (inter)subjetividade, aos elementos 
que formam tramas históricas de vivência na escola desde os primeiros anos de escolarização 
do sujeito professor de agora enquanto sujeito aluno de outrora. A docência se estabelece, 
nesse sentido, como um espaço de interseções entre múltiplas experiências idiossincráticas e 
sociais que abrangem um vasto campo de contextos de experiências de aprendizagem, não se 
esgotando naquelas que conferem ao sujeito uma certificação formal para o exercício do 
magistério. Mizukami diz que  
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Professores geram quadros referenciais ao longo de suas interações com 
pessoas e com aspectos das instituições nas quais trabalham, de forma que as 
novas concepções resultantes não são nem inteiramente determinadas pelo 
contexto, nem inteiramente escolhidas por eles (1996, p.63). 

 
A construção das aprendizagens profissionais, nesse sentido, inclui elementos 

cognitivos, experienciais, sócio-culturais, institucionais, estéticos e éticos advindos das 
experiências pelas quais passam os sujeitos professores. O reconhecimento de si, como sujeito 
profissional, modos e perspectivas de atuação mobilizados pelo professor formador 
constituem uma rede de sentidos e significados que se imbricam e formam o que tem sido 
concebida como profissionalidade docente, resultante desse amplo processo de 
profissionalização, ou seja, de tornar-se professor.  

Concebe-se, portanto, que a profissionalidade é um conceito que sintetiza o processo 

de construção do ser e estar na profissão, envolvendo os significados que imbricam a 

representação que vincula o indivíduo e sua atividade profissional. Essa representação contém 

elementos do significado social da profissão, da (auto)percepção profissional e dos motivos 

que levam o indivíduo a investir em uma determinada trajetória de desenvolvimento 

profissional através das formas de inserção na profissão e socialização dos hábitos, 

habilidades e competências que esta supõe. 

A noção de profissionalidade está relacionada ao modo como o professor constrói o 

seu contexto de trabalho e se constrói a partir dele, num complexo movimento que entrelaça 

subjetividade e práticas sócio-institucionais. O modo pelo qual o professor imprime um 

caráter profissional a sua atividade revela o nível de profissionalidade que caracteriza sua 

ação educativa. É na atividade docente que o professor mobiliza os saberes e competências, 

concebidas como capacidades profissionais, que performam a identidade da profissão 

docente.  

Desse modo, a profissionalidade é o elemento que qualifica o trabalho do professor em 

vista do que é requerido para o exercício do ensino, envolvendo descritores de qualidade e 

finalidades do trabalho docente. O desenvolvimento das competências profissionais 

necessárias ao exercício do trabalho docente está em função do que o próprio docente entende 

que deva se constituir objeto e objetivo de sua ação.  

De modo geral, profissionalidade consiste numa noção que corresponde a “[...] 

afirmação do que é específico na acção docente, isto é, o conjunto de comportamentos, 

conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade do ser professor” 

(SACRISTÁN, 1991, p.65). 
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3 A Pedagogia nos trajetos de profissionalidade e significados identitários: o professor 

formador do curso de Pedagogia em foco 

 

Ainda que tenham sido considerados como aspectos fundamentais dos estudos sobre 
a qualidade da formação docente e o papel das agências formativas na profissionalização do 
professor da Educação Básica, entre outros objetos, o processo de profissionalização e a 
constituição da profissionalidade docente do professor formador no curso de Pedagogia não 
tem ocupado, da forma como deveria, um status de objeto que lhe confira ampla atenção em 
estudos e pesquisas educacionais na contemporaneidade e que, consequentemente, deva ser 
discutido e aprofundado por meio de investigações que visem explorar suas dimensões e 
compreender seus desafios e potencialidades. 

Algumas referências, entretanto, têm sido úteis para problematizar a questão da 
profissionalização e da profissionalidade do professor formador no curso de Pedagogia, quais 
sejam aquelas que discutem a formação pedagógica do professor universitário brasileiro e que 
apontam os desafios e vicissitudes derivados da ausência de uma legislação específica que a 
regulamente, bem como da cultura acadêmica que representa os professores universitários 
como meros transmissores de conteúdos, “formadores não assumidos e investigadores não 
comprometidos” (FORMOSINHO, 2011, p.137).  

Voltar o olhar investigativo para as dimensões de profissionalização e 
profissionalidade do professor formador no curso de Pedagogia, a partir do intuito de 
compreender suas significações em torno da própria Pedagogia, requer considerar os trajetos 
de formação e o perfil de atuação institucional, visando destacar elementos que remetam ao 
processo pelo qual o sujeito professor formador foi se constituindo profissionalmente e como 
se caracteriza o seu engajamento na dinâmica de formação empreendida pelo curso de 
Pedagogia nos planos do ensino, da pesquisa e da extensão universitárias. 

Os 10 (dez) professores formadores que participaram da pesquisa, dos quais 06 (seis) 
eram do sexo feminino e 04 (quatro) do sexo masculino, tinham idades que variaram numa 
faixa etária que vai dos 36 (trinta e seis) aos 60 (sessenta) anos. A média de variação da faixa 
etária, obtida por procedimento estatístico, é de 44,5 anos de idade. Desse quantitativo, 
distingue-se que 07 (sete) professores formadores são lotados no Departamento de 
Fundamentação da Educação (DFE), 02 (dois) no Departamento de Habilitações Pedagógicas 
(DHP) e 01 (um) no Departamento de Metodologia da Educação (DME). Todos estes 
Departamentos estão inseridos no Centro de Educação da UFPB. Dos 10 (dez) professores, 09 
(nove) são doutores e 01 (um) apenas mestre, 03 (três) são graduados em Pedagogia e 09 
(nove) tem, pelo menos, algum dos títulos de pós-graduação na área de Educação. 

Em sua maioria, os professores formadores ministram disciplinas dos fundamentos 
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da educação, já que essas disciplinas constituem o maior número daquelas que, após a análise 
discursiva do Projeto Político-Pedagógico do curso de Pedagogia do CE-UFPB, foram 
mapeadas para servirem de referência à escolha dos professores formadores que seriam 
entrevistados. Comumente, para ministrar essas disciplinas, a posse de diploma de graduação 
em Pedagogia e de mestrado/doutorado em Educação não se configura como requisito 
determinante do ingresso do professor que irá ministrá-las nas IES. Essa compreensão tem 
sido criticada por diversos aspectos, dentre os quais as implicações que a demasiada abertura 
às áreas de graduação e pós-graduação na seleção de professores para atuarem no curso de 
Pedagogia tem diante do problema da gestão intertransdisciplinar dos conteúdos e a 
coordenação curricular dificultada pela especialização da formação dos professores 
formadores diante da abrangência e multiplicidade do currículo do próprio curso.  

Devido à falta de clareza da relação que existe entre os conteúdos das disciplinas de 
fundamentação da educação e a natureza da Pedagogia, presume-se que a questão da 
legitimidade de um Doutor em Sociologia, por exemplo, que ministra a disciplina de 
Sociologia da Educação é inquestionável e que, sendo essa disciplina um desdobramento da 
própria ciência sociológica, um Doutor em Educação teria um desempenho de menor 
qualidade no desenvolvimento da mesma. Essa forma de conceber os requisitos de titulação 
para atuação no curso de Pedagogia revela a representação da educação como um simples 
campo de aplicação de conhecimentos exógenos a ela e que a área, assim como o pedagogo, 
demanda a tutela de outro profissional com um perfil que não é necessariamente de 
pesquisador em educação para lhe dar suporte, além de reafirmarem a conduta acadêmico-
institucional de “[...] pressupor que o campo pedagógico seja composto de fragmentos de 
outras ciências” (FRANCO, 2008, p.115).  

Em sua maioria, os professores formadores possuem, pelo menos, 01 (um) título 
acadêmico na área de Educação, excetuando-se um professor que possui todas as suas 
titulações em “áreas afins”, expressão que designa um conjunto de ciências que mantém 
alguma relação com os estudos educacionais e pedagógicos. 

Pode-se afirmar que os trajetos de formação dos professores formadores os 
aproximam, em maior ou menor grau, do campo da Pedagogia, porém nem sempre permite 
que o sujeito estabeleça um vínculo de identificação com a natureza, a propostas e as 
demandas formativas desse campo, sobretudo quando se considera que a pós-graduação em 
Educação só a partir do final da década de 1990 tem feito um movimento de articulação mais 
substancial com a graduação em Pedagogia, o que desemboca a questão de que nem sempre a 
formação em nível de mestrado e doutorado em Educação possibilita ao professor formador o 
diálogo com problemáticas circunscritas no campo dos estudos pedagógicos e, mais 
precisamente, na seara da formação dos pedagogos.  
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Concorda-se com Soares e Cunha, no que se refere à situação histórica atual da pós-
graduação em Educação, quando estas autoras afirmam que “[...] busca de sua afirmação no 
conjunto do sistema de pós-graduação tem determinado a diluição de sua natureza específica, 
didática e pedagógica [...]” (2010, p.52). A afirmação institucional da pós-graduação em 
Educação implicou a necessidade de enfatizar que, em seu contexto, deveriam ser realizadas 
pesquisas científicas que, embora mantenham relações com o campo da educação e da 
pedagogia, utilizam referenciais teóricos e metodologias de construção e análise de dados que 
as descaracterizam como pesquisas educacionais com foco em problemáticas pedagógicas. 
Com isso, a formação de mestres e doutores em Educação defronta-se com uma situação de 
escanteamento ou descaracterização da especificidade da pesquisa educacional. O mesmo 
parece ter acontecido com a Pedagogia que, para afirmar-se como área científica, teve que 
aparelhar-se às outras áreas com status de maior cientificidade e deslocar sua identidade de 
ciência da e para a educação. 

Um professor formador trouxe em sua enunciação a questão da distância entre a 
Pedagogia e a pós-graduação em Educação quando discutiu o fato de ser originalmente da 
área da Filosofia, ter tido formação na área, porém não conseguir localizar a especificidade da 
própria Pedagogia. Nas suas palavras: 

 
[...] acho que existe um buraco entre o que se faz na pós-graduação e o que 
se faz no curso de pedagogia. Quando eu estava na filosofia, eu achava a 
pedagogia um nada! Como eu vim para a educação, fiz mestrado, o 
doutorado, eu ainda não consigo ver a identidade da pedagogia (PF – FE1). 

 
A distância entre o curso de Pedagogia e a pós-graduação em Educação, como 

espaço formativo de pesquisadores e docentes para atuarem nessa área, deve ser estimulada e 
viabilizada por meio de dispositivos institucionais, bem como justificada sob argumentos que 
concebam a substancialidade da pedagogia na constituição acadêmico-identitária da pesquisa 
em educação, considerando que isso   

 

[...] possibilitaria a revitalização do curso de pedagogia e, ao mesmo tempo, 
abriria as portas para plena consolidação da educação como área científica. 
Assim, em lugar de a pós-graduação buscar firmar-se cientificamente ao 
preço de elidir tanto a terminologia como a problemática própria da 
pedagogia, seu papel seria o de elevar a pedagogia à condição de ciência da e 
para a prática educativa (SAVIANI, 2008, p.161). 

 
Foi possível depreender, na cadeia de enunciados dos professores formadores, alguns 

elementos que apontam como a questão da identificação com o binômio área/curso de 
Pedagogia está relacionada, inicialmente, com a formação recebida em programas de pós-
graduação em Educação e, por outro ponto de vista, com experiências de atividade 
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profissional na Educação Básica. 
Como a educação, enquanto objeto de estudos e processo social, abrange um vasto 

campo de configuração de teorias e práticas que a lhe estão associadas, ela oportuniza aos 
sujeitos de mais diversas áreas a construção de vínculos de identificação que variam de maior 
para menor intensidade conforme as orientações formativas desses sujeitos, suas intenções de 
pesquisa, a forma de compreensão da relação que se institui entre o campo da educação e as 
chamadas áreas de que lhe fornecem fundamentação e, obviamente, a significação da 
Pedagogia. 

Dois professores formadores discutem que a pós-graduação em Educação e as 
experiências docentes lhes possibilitaram espaços/tempos de desconstrução de preconceitos 
científico-acadêmicos arraigados na forma de significar o campo educacional e, mais 
particularmente, a Pedagogia. Os trechos dos enunciados desses sujeitos, apresentados em 
seguida, explicitam melhor os fatores que estão imbricados na dinâmica identitária que 
envolve a aproximação com a área/curso de Pedagogia. 

 
Eu fiz mestrado e doutorado em Educação. Sou especialista em Educação e 
não em pedagogia [...] A pós-graduação em Educação é uma coisa mais 
ampla. Mas eu não desconsidero a pedagogia. Aprendi a vê-la com bons 
olhos (risos) (PF – FE1). 
 
Hoje eu me sinto a vontade. Hoje, me pego às vezes em discussões sobre a 
educação que há 10 anos atrás eu não me envolveria. Tenho colegas em 
outros cursos, outras áreas que alimentam o preconceito. Uma das coisas que 
contribuiram foi eu ter a participação em outras atividades, não sendo só a 
pesquisa e a sala de aula. Eu vejo que é importante para o professor 
participar de outras atividades, sabe? (PF – SE). 

 
O professor formador identificado como PF-FE1 manifesta que a experiência de 

formação na pós-graduação o colocou num campo de estudos em que ele se situa como 
especialista, ou seja, explicita um marco identitário configurado pelo domínio de um tipo de 
conhecimento que, no caso, é educacional. A identidade é empoderada e emoldurada pelo 
conhecimento. Esse mesmo professor formador demonstra conceber dois tipos de 
conhecimento: um da educação e outro da pedagogia. Aquele que lhe confere uma 
especificidade que pode ser tomada como elemento descritor da identidade insititucional é da 
educação. Essa diferenciação entre tipos de conhecimento apareceu em outros discursos de 
professores formadores e está associada à compreensão de que a pedagogia é uma área 
portadora de um saber mais restrito, enquanto que a educação é uma outra área mais plural e 
abrangente. Cabe estabelecer uma crítica a tal compreensão, visto que a educação, per se, não 
se configura como uma ciência, pois ela consiste num objeto conceituado como processo 
social que abrange um arranjo variado de práticas, sujeitos e circunstâncias de realização, e a 
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Pedagogia é a ciência que articula, sistematiza, elabora e aplica conhecimentos especializados 
técnico-científicos sobre tal objeto. A educação precisa ser gestada cientificamente por uma 
ciência que a explore, descreva, analise e compreenda, segundo referenciais próprios e 
contextualizados. 

Um aspecto interessante trazido na enunciação deste mesmo professor, em outro 
momento da entrevista, é a relação que ele mantém com a sua área de origem, na qual foi 
realizado seu curso de graduação, por um lado, e com os colegas da área de educação, por 
outro lado. De acordo com este professor formador, os preconceitos científico-acadêmicos 
levam os seus colegas de ambas as áreas a praticarem comportamentos que, no primeiro caso, 
desconfiam de sua identidade como filósofo inserido na área da educação/pedagogia e, no 
segundo, a valorizam, em virtude da compreensão de que a Filosofia da Educação é uma 
disciplina melhor ministrada por um filósofo e não por um pedagogo. Esse professor 
formador se contrapõe às duas formas negativas de preconceito para com a Pedagogia e 
declara: 

 
As pessoas têm preconceito com a Pedagogia. Se recorrem à minha 
graduação em filosofia para me qualificar e depreciam a Pedagogia. 
Isso é grave! Toda vez que eu participo da reunião da Anpof 
[Associação Nacional de Pesquisadores em Filosofia] para discutir 
questões sobre o ensino da filosofia, eu tenho que dizer que sou 
filósofo. Tenho que provar que sou filósofo! Porque se eu me 
identificar como pedagogo, já me olham estranho (risos). Eu tenho 
que provar, a todo momento, que tenho autoridade para continuar 
falando de filosofia. E ao contrário, aí tem o complexo de viralata do 
pedagogo, na pedagogia me dão mais prioridade (PF-FE1).  

 
 
Vê-se, com o discurso do professor formador PF-FE1, como o trajeto de constituição 

identitária do professor formador não-pedagogo que está em atuação no curso de Pedagogia é 
complexo e exige negociações simbólicas que movimentam representações sociais e 
subjetividades envolvidas na identificação com o campo educacional e pedagógico. De modo 
geral, pode-se lançar a assertiva de que, no caso específico de sujeitos que têm este perfil de 
professor formador, o processo de identificação com o campo/curso se dá via aproximação 
com o grande tema educação, proporcionada pela aplicação de conhecimentos das ciências 
correspondentes às suas áreas de origem, conforme discute um sujeito nos seguintes termos: 
“[...] se você me perguntar se eu me identifico [com a Pedagogia], respondo que sim, mas eu 
me identifico mesmo com uma coisa mais ampla, com a Educação” (PF – PE2). Com efeito, a 
motivação para ingresso no campo educacional se faz diante de uma opção por conhecer e 
investigar algum objeto que, inicialmente, é construído a partir de referenciais das próprias 
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áreas de origem. Uma professora formadora que possui graduação em Psicologia, é mestre e 
doutora em Educação, demonstra bem esse aspecto quando diz que: “quando eu fui fazer 
mestrado, eu quis fazer em educação porque eu queria ver a educação por dentro, mas com o 
meu olhar de uma psicóloga, é claro” (PF – PsE3). 

Em se tratando do professor formador pedagogo, o processo de identificação com o 
campo educacional e pedagógico dinamiza elementos diferenciados. A identificação se 
processa, primariamente, a partir da associação com o curso de Pedagogia, do qual eles são 
advindos. Ocorre uma dinâmica de reconhecimento de si como um sujeito que tem um 
compromisso com o curso, o que revela uma tendência de comportamento corporativo 
baseado na ideia de categoria profissional.  

Considerando que o elemento de identificação com o curso de Pedagogia é a própria 
experiência como estudante que passou por ele e que como o curso, a partir da década de 
1980, vem sendo afirmado como espaço de formação de professores, duas professoras 
formadoras pedagogas fazem referência à valorização da formação docente recebida como 
elemento que justifica a escolha para dar continuidade à formação acadêmica e a optarem em 
se tornar professoras da educação superior. Os trechos abaixo foram retirados dos enunciados 
dessas professoras formadoras: 

 
 
Bem, considerando essa questão do ser professor. Então eu me identifico 
nesse campo da docência, da pedagogia (PF – DI). 
 
Como entrei no curso por vocação, me formei como uma boa professora 
preparada para o ofício de ensinar. Então quis ser professora do curso de 
pedagogia...dar prosseguimento. (PF – PsE2). 

 

 
Com efeito, os trajetos de profissionalização do professor formador que se 

concretizam como um conjunto de investimentos e ações de preparação para a atuação 
profissional como docentes no curso de Pedagogia incorpora um caminho de deslocamentos 
identitários, reorganização de referências profissionais e de criação de significados que, 
dinamicamente, vão sendo negociados para justificar e legitimar o reconhecimento do 
professor como sujeito institucional e mediador de aprendizagens no curso. Os deslocamentos 
identitários carregam a dinamicidade de ser e estar professores formadores que buscam se 
situar no presente, a partir de referências relativas à sua história de vida profissional e, muitas 
vezes, revelam situações de mudança radical de expectativas e anseios profissionais, como 
ocorreu com a professora formadora identificada como PF-PsE3.  Após afirmar que: “me 
identifico com a Pedagogia devido à sua amplitude. Você trabalha com alguém que está se 
formando professor [...]”, a professora revela que a identificação nem sempre ocorreu dessa 
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forma, visto que, segundo ela: “quando eu fiz vestibular para psicologia foi uma escolha do 
tipo: ‘Deus me livre trabalhar como professora, sala de aula’. Minha mãe era professora e eu 
via lá como era o sacrifício” (PF-PsE3). Como pode ser percebido, o processo de 
identificação com a Pedagogia, particularmente com a formação docente, levou a professora 
formadora a reconstruir os sentidos atribuídos à docência, de modo que se antes ela a rejeitou 
como destinação profissional, agora ela a valoriza como um elemento que, por caracterizar o 
processo formativo no curso, lhe permite estabelecer relações de identidade mais proveitosas. 
 
4 O professor formador, a educação básica e a educação superior como contextos 
vivenciais: implicações no vínculo com a Pedagogia 
 

Conforme afirmado anteriormente, os professores formadores discutem que a 
desconstrução de preconceitos acadêmico-científicos em torno da Pedagogia foi possibilitada 
por experiências de formação e atuação profissional. Até agora, foram analisados aspectos 
relacionados as experiências de formação, envolvendo o processo de identificação com o 
curso de Pedagogia vivenciado por professores formadores pedagogos e não-pedagogos. 
Porém, a dimensão das experiências de atuação também carrega importantes questões acerca 
do modo de identificação dos professores formadores com a área/curso de Pedagogia. A 
tipologia dessas experiências, definida a partir da análise do discurso dos sujeitos 
pesquisados, inclui duas matrizes distintas, considerando o espaço/tempo em que as 
experiências se deram: experiência prévia na Educação Básica e experiência de atuação na 
Educação Superior. A descrição das experiências relativas a esta última matriz fornece 
elementos que servem para caracterizar, inclusive, o perfil de atuação dos professores 
formadores que participaram da pesquisa. Por esse motivo, os dados que lhe são associados 
serão apresentados inicialmente.  

Todos os professores desenvolvem atividades institucionais que vão além da 
ministração de disciplinas na graduação em Pedagogia. Essas atividades variam entre 
ocupação de cargos de representação institucional, coordenação ou inserção em grupos de 
estudo e/ou pesquisa, ocupação de cargos administrativos, como chefia de departamento, 
coordenação de programas ou projetos institucionais, como Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC), Programa de Projetos de Pesquisa na Licenciatura 
(PROLICEN) e Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX), além de coordenação de cursos 
de pós-graduação latu sensu. Dos 10 (dez) professores formadores que colaboraram com a 
pesquisa, 04 (quatro) deles atuam como orientadores de mestrado e/ou doutorado em 
programas de pós-graduação de Educação, Sociologia e Ciências da Religião, desenvolvendo 
e orientando pesquisas sobre variados temas. 
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No que se refere ao tempo de atuação no Ensino Superior, a maioria dos professores 
formadores concentram-se entre as faixas de 6 a 10 anos e de 16 a 20 anos de experiência. 

Os professores formadores que possuem experiência prévia no âmbito da Educação 
Básica demonstraram uma maior sensibilidade ao problema da formação prática do pedagogo, 
configurado basicamente como professor. Nesse sentido, ao ressaltarem as demandas de 
formação pedagógica orientada para necessidades práticas da escola, expressaram ter uma 
função de mediação de experiências, junto aos alunos, de aproximação com o espaço escolar 
em sua complexidade. Essa auto-compreensão lhe vincula ao curso de Pedagogia de modo 
que, sendo este um curso representado como lócus de formação docente, teriam oportunidades 
e elementos disponíveis para colaborar com a transformação de uma realidade, cujas 
dificuldades, desafios, obstáculos e possibilidades já lhes são reconhecidas, por intermédio 
dessa experiência prévia. 

Consequentemente, observou-se também que, como a maioria dos professores 
formadores tinha atuado como docentes nessas experiências sucedidas na Educação Básica, 
havia um evidente viés que direcionava a significação do curso de Pedagogia para um campo 
de representações atravessados por discursos sobre a docência escolar, sinalizando que o 
processo de ancoragem da representação social do curso de Pedagogia se configura pela 
incorporação das imagens da escola, criança, aluno, professor, por exemplo. 

Os professores formadores atuaram nessas experiências numa faixa de tempo de 
duração que vai de 04 (quatro) a 15 (vinte) anos. Considera-se que este tempo é 
substancialmente importante comparado ao fato de que, conforme indica Ludke (1996), até os 
cinco primeiros anos de atuação profissional os professores são considerados iniciantes e que, 
como os professores possuem, em sua maioria, experiências prévias que se sucederam num 
tempo que ultrapassa cinco anos na escola de Educação Básica, sua iniciação na carreira 
docente foi feita justamente no âmbito da Educação Básica. O que quer dizer que o processo 
de construção, mudança e afirmação de representações, hábitos e práticas que envolvem a sua 
profissionalidade é influenciado fortemente pelas dinâmicas de socialização profissional que 
marcam esse âmbito. As experiências que se deram após esse tempo de socialização 
profissional na escola de Educação Básica são, desse modo, significadas e encadeadas entre si 
a partir de um conjunto de valores, representações, expectativas e elementos subjetivos que 
repercutem do contexto em que se deu a passagem da fase de professor iniciante, sobretudo 
quando se considera que “[...] pré-concepções e comprometimentos podem se relacionar com 
a trajetória do professor enquanto estudante e são construídos durante os anos iniciais da 
experiência docente” (MIZUKAMI, 1996, p. 63). 

Considerando o exposto, é possível que a identificação dos professores formadores 
com o curso de Pedagogia como sendo um curso de formação docente seja justificada pela 
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existência de um trajeto de reconhecimento de si que leva esses sujeitos a recuperarem as suas 
trajetórias profissionais na escola da Educação Básica e valorizarem o que isto significa para 
cada um, como professores que atuam em um curso que, no modo como representam, deve 
formar professores para um contexto que ele já conhece e já experienciou profissionalmente. 

Em síntese, os elementos semânticos apreendidos da enunciação dos professores 
formadores indicam haver um discurso que os representa como docentes que atuam na 
formação de outros docentes para exercerem um ofício significado a partir de aspectos e 
motivações que repercutem das experiências prévias no âmbito da escola de Educação Básica, 
ainda que estes sujeitos ministrem, em sua maioria, disciplinas tidas como eminentemente 
teóricas, quais sejam, as de fundamentação da educação. 

Todos esses elementos discutidos podem ser visualizados através dos trechos dos 
enunciados dos professores formadores expostos a seguir: 

 
O meu estágio na universidade e o meu trajeto profissional me fizeram fazer 
essa escolha muito consciente por ser professora de psicologia da educação. 
E meu mestrado foi justamente para fazer essa ligação entre a minha 
graduação e a disciplina que eu já estava lecionando no magistério (PF – 
PsE2). 
 
A minha experiência anterior na escola foi determinante, muito presente, 
para eu ter chegado até aqui, principalmente por ter me inserido um pouco 
na EJA (PF – PsE3). 

 
Nos enunciados dos professores formadores apresentados acima a referência à 

experiência prévia é destacada como um parâmetro que direcionou a escolha por seguir a 
carreira docente na Educação Superior e funciona como uma espécie de lente prisma para 
delineamento de expectativas e investimentos profissionais futuros, tanto para um quanto para 
outro professor autor dos trechos.  
 
5 Considerações conclusivas 
 

A discussão sobre os perfis de formação e atuação institucional dos professores 
formadores do curso de Pedagogia oferece a oportunidade de refletir sobre elementos 
(inter)subjetivos que perfilam as experiências históricas desses sujeitos, no que se refere aos 
processos do ser e do estar na profissão enquanto docentes da Educação Superior, 
considerando que os trajetos trilhados que os levaram para o curso explicam motivações, 
expectativas e modos de significação acerca da Pedagogia e de como devem ser construídas 
as práticas de ensinso que orientam a sua atuação nesse curso. 

É imprescindível levar em consideração de que o processo de significação se 
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estabelece num continuum histórico, ou seja, não deve ser entendido como algo cuja 

explicação depende apenas de fatores datados no presente, uma vez que sua configuração é 

determinada por uma cadeia de eventos, elementos, experiências que foram se sucedendo ao 

longo da história individual e coletiva dos sujeitos em seus tempos e espaços de socialização 

profissional. 

Por esse motivo, a análise do discurso dos professores formadores, visando 

compreender a significação da Pedagogia e o modo pelo qual a mesma se imbrica nas 

perspectivas de ensino investidas para o desenvolvimento da ação docente no curso, foi 

complementada pela análise do perfil de formação e atuação desses sujeitos, bem como às 

questões mais amplas que se colocam quando os mesmos buscam se localizar enquanto 

docentes na Educação Superior. Nesse sentido, é importante ressaltar que os trajetos de 

profissionalização explicam a forma de adesão desse professor ao projeto formativo do curso 

de Pedagogia. 
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