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RESUMO

Algumas inquietações vivenciadas no curso de Pedagogia e a recorrente socialização de outros
professores em eventos nacionais, têm demonstrado que os estudantes em suas narrativas nas
disciplinas de Estágio Supervisionado e Didática, relatam que a escolha pelo curso de Pedagogia não
decorre da identificação com o curso. Utilizamos como referencial para o suporte teórico os estudos
de Gatti (2009); Candau (2009); Martins e Romanowski (2008) que tem se dedicado a compreender o
papel da didática e a problemática em torno da identificação profissional nas licenciaturas. Assim o
presente estudo busca compreender como ocorreu a escolha pelo curso de Licenciatura em
Pedagogia face a um cenário não muito atraente e desvelar se a Didática pode contribuir nesta
identificação com a profissão.

Palavras Chave: Pedagogia. Didática. Identificação. Profissionalização. Profissionalidade

ABSTRACT

Some of the anxieties experienced in the course of Pedagogy and the recurrent socialization of other
teachers in national events have shown that students in their narratives in the subjects of Supervised
Internship and Didactics, report that the choice for the course of Pedagogy does not follow from the
identification with the course. We use as reference for the theoretical support the studies of Gatti
(2009); Candau (2009); Martins and Romanowski (2008) who has been dedicated to understanding
the role of didactics and the problematic of professional identification in undergraduate degrees. Thus,
the present study seeks to understand how the choice of the Licenciatura in Pedagogy course
occurred in the face of a not very attractive scenario and to reveal if Didactics can contribute to this
identification with the profession.
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INTRODUÇÃO

Algumas inquietações vivenciadas no curso de Pedagogia e a recorrente socialização de outros
professores em eventos nacionais têm demonstrado que os estudantes em suas narrativas nas
disciplinas de estágio supervisionado e didática, relatam que a escolha pelo curso de Pedagogia
decorre em sua maioria por baixa concorrência, por um custo menor, pela idealização da família e
possibilidade de ingresso mais cedo sob a perspectiva de estágio, ou seja, por motivos financeiros.

A realidade que se impõe nos cursos de Pedagogia em relação à escolha pela profissão parece não
ser uma idealização natural dos alunos pela profissão, mas advém de contextos outros (familiar,
financeiro, falta de opção, baixa concorrência) que impulsionam esses sujeitos a ingressarem no
curso. Tal problemática não é específica da instituição em que a pesquisa aqui apresentada foi
realizada, mas aparece num contexto de pesquisas em âmbito nacional, face a pouca atratividade da
profissão no imaginário dos jovens e a complexidade do trabalho docente em sala de aula.
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Os dados apresentados em pesquisa intitulada Atratividade da Carreira Docente no Brasil,
encomendada pela Fundação Carlos Chagas e coordenada pela respeitada pesquisadora Bernadete
Gatti (2009), evidenciam uma discrepância em relação à escolha do curso de licenciatura por opção
identitária. Esta pesquisa realizada em (2009) aplicou questionário com 1.501 alunos de escola
pública e do setor privado que estavam cursando o último ano do ensino médio, em diferentes
estados do país. Os resultados apontam o distanciamento da carreira docente almejada por esses
jovens, pois apenas 2% (31 de 1.501 dos alunos) indicaram como primeira opção de ingresso à
faculdade, o curso de Pedagogia ou alguma outra licenciatura (quando os alunos escreveram
explicitamente “licenciatura” em alguma área).

Diante de tal contexto, optamos por investigar os graduandos do curso de Pedagogia de uma
instituição pública com os objetivos de compreender como ocorreu a escolha pelo curso de
Licenciatura em Pedagogia, face a um cenário não muito atraente, bem como, de buscar
compreender como a Didática pode contribuir nessa identificação. Esta pesquisa se ancora no âmbito
da pesquisa qualitativa que visa muito mais problematizar e ampliar o debate do que especificamente
trazer verdades absolutas. Assim, utilizamos como coleta de dados o questionário e o grupo focal com
26 graduandos de um curso de Pedagogia.

2 PROFISSIONALIZAÇÃO: ENTRELAÇAMENTO ENTRE PROFISSIONALIDADE E IDENTIDADE
PROFISSIONAL

O percurso no qual se funda a profissionalização no âmbito da docência tem sido reivindicado de
forma mais nítida desde à década de 90, do século XX, como um movimento de caráter internacional
que ganha força nos países da América Latina. A partir de então, várias pesquisas de autores como
Ramalho, Nuñes, Gauthier (2004), Ramalho (2008), Pimenta (1999), Guimarães (2004) e Tardif
(2013) colocam em pauta a relevância desse aspecto como passaporte para o prestígio social de ser
professor, o ensino como uma atividade profissional e a necessidade de romper com uma visão de
docência como vocação ou ofício.

O entendimento da docência como vocação e ofício, ainda presente nas representações sociais,
decorre em virtude de um recorte histórico que, segundo Tardif (2013), perpassa por três momentos:

• A docência pelo viés vocacional;
• A docência como um ofício;
• A atual momento que reivindica a docência como profissão.

A primeira perspectiva, corrobora com uma implicação do ser professor através da doação, amor,
dedicação, cuidado, zelo, disciplinarização, vinculação de valores e condutas morais de um
determinado código religioso, nesse caso o catolicismo. Tal pensamento decorre justamente da
própria condição de surgimento da escola e do ensino, pois, de acordo com Tardif (2013), o ensino
escolar tal como o conhecemos hoje, surgiu na Europa, nos séculos XVI e XVIII, no contexto da
Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Assim, o ensino estava ligado principalmente às
comunidades protestante e católica. O ensino na idade da vocação era, portanto, essencialmente um
trabalho moral, consistindo em agir profundamente na alma das crianças, a discipliná-las, guiá-las,
monitorá-las e controlá-las (TARDIF, 2013, p. 554). A instrução (ler, escrever, contar) estava
subordinada à moralização e, de forma mais ampla, à religião. Essa vertente corrobora com uma
figura de professor como exemplo a ser seguido, dotado de bons costumes; além do que, a mulher
que se dedicava ao ensino estava a serviço de uma missão importante: Deus. As condições de
trabalho das professoras eram instáveis, precárias e muitas vezes elas trabalhavam de graça. Cabe
ressaltar que os professores não possuíam uma formação mínima e em sua maioria eram leigos que,
através da imitação e observação aprendiam a ensinar através de um modelo artesanal. Nesse
contexto religioso, o ensino era considerado como uma vocação.
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O segundo momento, estabelece a escola como um bem público e um espaço laico a serviço de uma
maior parcela da população. O Estado teve o importante papel na manutenção e organização do
trabalho docente, que deixa gradualmente de ser vocacional, e torna-se contratual e salarial. A
formação desses professores, no Brasil, ocorria através das Escolas Normais que, a partir de 1920,
expandiam-se no país com o intuito de ofertar uma formação mínima, através dos cursos de
magistério. Nas Escolas Normais, o aprendizado da docência passa pela prática, pela imitação e pelo
domínio das rotinas estabelecidas nas escolas, pelas professoras experientes, bem como pelo
respeito às regras escolares. Esse ensino permitiu que os professores fossem integrados à função
pública, com o estatuto de funcionário público, o que lhes garantia certa autonomia pedagógica e uma
proteção contra os antigos controles externos, tais como o dos pais, dos sacerdotes ou dos notáveis.
(TARDIF, 2013, p. 555)

O terceiro período busca romper com um ideário de atividade como vocação e ofício para trazer à
tona a profissionalização como aspecto imprescindível à docência, que reivindica o ser professor
como atividade que necessita empreender uma formação universitária e, portanto, um arcabouço de
conhecimentos profissionais que garantam um exercício profissional, não mais baseado na imitação e
na experiência como forma de se aprender uma profissão. Esse período reivindica uma relação de
melhor prestígio profissional para uma profissão negada socialmente por muitos jovens, além da
atividade docente como um ato complexo e dotado de conhecimentos especializados.

Embora a profissionalização esteja presente na pauta de formação de professor há quase 30 anos no
Brasil, não seria incoerente e apressado afirmar que estamos a passos lentos e ainda num período de
transição do ofício para à profissionalização, por conta de descontinuidade de políticas e de um
constructo social que ainda vigora em relação à docência, como uma ação que qualquer um pode
exercer ou sua constituição mediante a vocação.

A esse respeito, Guimarães (2004) explicita que os professores se vinculam a um processo de
profissionalização e convivem com um estatuto ambíguo, sob inúmeros aspectos: a docência
apresenta-se como atividade com traços de profissão liberal, mas com vínculos de atividade própria
de/para empregados; de alto prestígio declarado, mas com baixo prestígio efetivo; convive a
aspiração de profissionalização, mas também com o apreço ao trabalho por vocação. Pela
remuneração e pelo baixo prestígio de que efetivamente gozam, os professores pertencem a uma
classe popular, mas pela natureza cultural da atividade, da influência e de certo poder que detêm,
aproximam-se de uma elite social, entre outras ambiguidades.

De acordo com Tardif (2013):

Devemos até mesmo nos perguntar se, no Brasil e, de forma mais ampla, na
América Latina, o ensino atingiu plenamente a idade do ofício. Por exemplo,
será que o corpo docente brasileiro da escola básica obrigatória (da 1ª série à
9ª série) constitui um corpo de trabalho com condições de trabalho unificadas,
uma identidade comum, igualdade de tratamento entre os níveis (primário e
secundário), entre os sexos (homens e mulheres), entre as regiões (urbanas e
rurais), entre o privado e o público, entre os diversos estados e
municipalidades (p. 558)

Nesse aspecto, não há uma unidade entre ser professor nas esferas da educação (infantil,
fundamental e superior). No imaginário social, parece haver uma pirâmide (quanto menor o nível,
maior a desvalorização social) que fragmenta e esfacela a constituição identitária do professor.

Anastasiou e Pimenta (2002) explicitam que em geral, os docentes cuja formação de base é o
bacharelado, ao serem inquiridos sobre a sua profissão, identificam-se como: advogado, médico,
engenheiro, delegado, farmacêutico, juiz, entre tantas outras. Ou seja, não se identificam como
docentes, embora exerçam as duas profissões. Quando se identificam com a docência,
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imediatamente acrescentam o termo ensino superior para delimitar uma área de trabalho
desvinculada da educação básica. Ainda segundo as autoras, “[...] o título do professor, sozinho,
sugere uma identidade menor, pois socialmente parece se referir aos professores secundários e
primários...” (p. 35) que não atingiram um certo status e níveis elevados no processo de escolarização
(mestrado, doutorado, pós-doutorado).

Nesse aspecto, vão desenhando-se diferentes identidades e processos de profissionalização para a
docência, tomando por base o processo de status em relação à formação inicial e continuada, bem
como o processo de profissionalização.

A profissionalização do professor torna-se mais complexa diante da falta de um sistema de tradição
na formação de docentes, do contingente dos professores sem formação, da ausência de uma cultura
profissional entre o professorado, da distância entre as várias faixas de remuneração, principalmente
entre os ensinos fundamental, médio e superior. (LUDKE et al, 1999)

A profissionalização no campo da docência dos profissionais da educação básica, em especial, do
ensino fundamental, instituiu-se como sendo obrigatória a partir da LDBN – 1996, que inaugura o
exercício da docência mediante uma formação específica, vinculada a uma licenciatura em instituição
de ensino superior. Quando se fala em profissionalização, numa primeira aproximação, pensa-se
numa ação ou num ato de se profissionalizar, “dar caráter de profissão a uma ocupação e converter
um amador em profissional” (MONTERO, 2001, p. 95). Um profissional, por sua vez, define-se como
um sujeito que possui um conhecimento especializado, com elevada preparação e competência para
prestar um serviço.

A profissionalização é entendida, a partir de Guimarães (2004), como a constituição do estatuto
profissional do professor. Estatuto como condição de um segmento profissional, no que se refere
principalmente: ao estabelecimento de contornos para a formação; à constituição de condições de
trabalho; à garantia de remuneração condizente; à jornada de trabalho e ao vínculo desses
trabalhadores a instituições sindicais e associativas.

Diante de tal perspectiva, há de se compreender que ainda estamos em busca de um processo de
melhorias e garantias em torno das condições de trabalho, remuneração, jornada de trabalho e
reconhecimento do ensino como uma atividade docente que possui saberes e conhecimentos
profissionais para desempenhar o seu trabalho.

Na visão de Ramalho, Nunez e Gauthier (2004), a profissionalização se desdobra em duas dimensões
que constituem uma unidade dialética: uma interna, que denominamos profissionalidade, e outra
externa, o que se denomina de profissionalismo. O duplo aspecto da profissionalização, interno
(profissionalidade) e externo (profissionalismo), é um processo dialético que favorece a construção de
uma identidade social. Eles são irredutíveis, porém articulados um ao outro.

Esses autores articulam duas categorias que resultam no processo de profissionalização
(profissionalidade e profissionalismo), entretanto, consideramos a identidade como um elemento que
precisa ser acrescentado, pois se constitui como uma categoria que incide e está implicada na
maneira como se produz conhecimento em uma profissão e no desenvolvimento profissional da
mesma. Nesse aspecto, a profissionalização diz respeito a um processo de desenvolvimento
profissional que engloba a profissionalidade, o profissionalismo e a identidade profissional.

Articulado a esse processo de profissionalização, a construção identitária, a profissionalidade e o
profissionalismo entrelaçam-se mediante os conhecimentos profissionais que dizem respeito a uma
profissão, ou seja, trazem em si aspectos de uma cultura profissional partilhada entre um grupo social.

Partimos do pressuposto de que não existe uma hierarquização entre os fenômenos da
profissionalização - profissionalidade, profissionalismo - e a identidade docente. Ambas, convergem
entre si, numa relação de implicação com uma determinada profissão.

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/escolha_e_idealizacao_profissional_do_curso_de_pedagogia_como_pod.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-16,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



No campo da docência, a discussão a respeito da profissionalização, expressa-se de maneira ampla e
divergente. Nesse cenário, existem pesquisadores que discutem a possibilidade de constituição de
uma categoria profissional e de um código de ética para os professores (VEIGA, 1998); outros que
alertam quanto aos engodos presentes na aspiração de profissionalização do professor (LÜDKE,
1999); e uma concepção do teórico Contreras Domingo (2002, p. 58), para quem “o problema não é
só qual a possibilidade da ocupação de docente transformar-se em uma profissão, e sim mais
precisamente se o que as profissões representam socialmente é uma aspiração desejável para o
ensino”.

Essas diferentes concepções têm permeado o debate em torno da profissionalização no âmbito da
docência, o que gera discordâncias e uma visão multifacetada quanto à defesa da profissionalização
como aparato da profissão docente. A posição que defendemos, nesse trabalho, é a de que o trabalho
do Pedagogo deve estar intrinsicamente ligado ao processo de trabalho da práxis educativa, com
status de profissão e não como “ofício”, “vocação” ou “arte”, ligado a uma visão técnico-instrumental e
destituído de um conhecimento profissional.

Assim, comungamos com o pensamento de Guimarães (2004), que compreende o processo de
profissionalização como construção histórica no mundo do trabalho, relacionada ao poder exercido
por grupos ligados às ocupações, que se fazem valer como seguimentos, com saberes específicos
que os diferenciam dos demais grupos.

A profissionalização se refere ao processo de aquisição das capacidades e habilidades específicas da
profissão. Vale ressaltar que não se resume à formação profissional, embora a inclua, mas envolve
outras características de cunho também subjetivo, como aptidões, atitudes, valores, formas de
trabalho que se vão constituindo no exercício da profissão para a institucionalização de um
profissional.

Quando falo do Pedagogo como profissional, não posso deixar de situar o conceito de profissão, pois
tal conceito, está implicado com a profissionalização ou ato de profissionalizar. Este conceito de
profissão se ampara em Dubar (1998), que afirma: “dizemos que uma profissão emerge quando um
número definido de pessoas começa a praticar uma técnica definida, baseada numa formação
especializada”. (p. 57)

Nesse veio, a profissionalidade constitui-se como uma das categorias da profissionalização,
concebida inicialmente nos cursos de formação inicial das licenciaturas. Assim, a profissionalidade se
caracteriza como “aspectos e traços construídos na relação do trabalho docente que acabam por
caracterizar e identificar profissionalmente o professor”. (GUIMARÃES, 2004, p. 29). O conjunto de
requisitos profissionais que tornam alguém um professor, uma professora, um Pedagogo ou uma
pedagoga é denominado profissionalidade e, por tal compreensão, não se pode discutir
profissionalização sem conexão com a profissionalidade e profissionalismo.

A profissionalidade seria ainda um estado em ação vinculado diretamente à prática profissional e que
inevitavelmente se estabelece dentro de uma instituição na relação ensino-aprendizagem, decorrente
da docência, das diversas áreas de atuação do Pedagogo, através dos saberes provenientes da
prática educativa e a partir das relações estabelecidas entre educadores/ educando.

Se a profissionalidade está vinculada aos conhecimentos profissionais que garantem o exercício de
uma profissão, há sentido em refletir também sobre o profissionalismo, ou seja, a maneira pela qual
um profissional medeia (de forma competente) os seus conhecimentos no exercício de sua profissão.
Libâneo (2001) explicita que o profissionalismo se refere ao desempenho competente e
compromissado dos deveres e às responsabilidades que constituem a especificidade de ser
professor, além do comportamento ético e político expresso nas atitudes relacionadas à prática
profissional.
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Na esfera da profissionalidade e do profissionalismo ancoram-se os saberes docentes que se
configuram como o aporte necessário à profissão docente e ao Pedagogo, uma vez que eles
alimentam a construção do conhecimento profissional dos professores na atividade do ensino.

Autores como Tardif (1991), Pimenta (1999; 2002) e Nóvoa (1995) têm investigado os saberes
subjacentes às práticas pedagógicas enquanto elemento imprescindível à formação docente. A
compreensão desses saberes profissionais implica numa visão multifacetada que revela toda a
complexidade da prática educativa.

Apresentados por Tardif, Lessard e Lahaye (1991). Por saberes da formação profissional os autores
entendem o conjunto de saberes provenientes das ciências da educação e transmitidos
institucionalmente na formação docente. Inclui os saberes pedagógicos, responsáveis tanto pelas
orientações ideológicas da atividade educativa (doutrinas, sistemas), como pela transmissão de
técnicas e formas de saber fazer. Os saberes das disciplinas são aqueles correspondentes aos vários
campos do conhecimento, tradicionalmente transmitidos em forma de disciplinas nas universidades.
Os saberes curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos que os
professores devem aprender e aplicar na forma de programas escolares. Os saberes da experiência
são aqueles desenvolvidos pelos próprios professores em sua atuação prática profissional, pautados
no trabalho cotidiano e no conhecimento cultural. Eles são inseridos na vivência individual e coletiva
na forma de habitus, de saber fazer e de saber ser.

Tais saberes resultam ainda de um conjunto de interações (formação inicial, formação continuada,
formação pessoal e na relação com a prática), mas é necessário ressaltar que o saber da experiência
tem sido considerado como um saber inferior e pouco valorizado na trajetória de aprendizado do
professor. Importa dizer que esses saberes, tratados no âmbito da docência, constituem-se também
como aqueles a serem incorporados pelo Pedagogo no seio do seu fazer profissional.

Nessa linha de pensamento, Pimenta (1999) destaca ainda a importância da mobilização dos saberes
para a construção da identidade profissional do professor, identificando três tipos de saberes da
docência:

a) da experiência, que seria aquele aprendido pelo professor desde quando aluno com os professores
que foram significativos etc, produzindo na prática um processo de reflexão e troca com os colegas;

b) do conhecimento, que abrange a revisão da função da escola na transmissão dos conhecimentos e
as suas especialidades num contexto contemporâneo;

c) dos saberes pedagógicos, aqueles que abrangem a questão do conhecimento juntamente com o
saber da experiência e dos conteúdos específicos e que será construído a partir das necessidades
pedagógicas reais. Segunda a autora, é importante superar a fragmentação entre os diferentes
saberes, tendo a prática social como objetivo central, para que haja assim, uma ressignificação dos
saberes na formação dos professores.

Assim, cabe afirmar que os saberes estariam intrínsecos à profissionalidade docente e seriam
mediatizados via profissionalismo em conexão com o processo de profissionalização, que ajuda na
construção de uma identidade profissional.

A profissionalização é um dos processos pelos quais se constrói a identidade do Pedagogo como
grupo que exerce a docência e outras atividades ligadas a educação. É também uma identidade, uma
forma de representar a profissão, as suas responsabilidades, a sua formação e a sua relação com
outros profissionais. Por isso, esse trabalho procura ampliar o debate em torno da identidade docente
como uma categoria que incide no processo de profissionalização e na condução do profissionalismo.

Vale ressaltar que o curso de formação inicial inaugura o momento da profissionalização na docência
e, de acordo com D’Avila (2007), é uma fase instituída e também instituinte de uma identidade

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/escolha_e_idealizacao_profissional_do_curso_de_pedagogia_como_pod.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-16,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



profissional que se estrutura a partir de saberes teóricos e práticos da profissão, de modelos didáticos
de ensino e de uma primeira visão sobre o meio profissional docente.

Através da afirmação da autora, parece importante pensar no espaço de formação inicial como agente
de veiculação da profissionalização, mediante os conhecimentos profissionais mobilizados pelo
profissional em sua profissão no seu local de atuação. Tal declaração tem um sentido importante,
uma vez que traz à baila uma discussão que tem sido travada no âmbito da Pedagogia universitária
em torno das práticas docentes nas instituições de ensino superior. Em tempo, mostra fragilidades no
cenário dos cursos de formação inicial, em relação ao currículo vivenciado pelos licenciandos e a falta
de diálogo com o terreno de atuação profissional.

Diante desse contexto: Como preparar um profissional sem dialogar com seu campo de trabalho Será
que ainda estamos diante da premissa que basta apenas saber os conhecimentos teóricos para
posterior aplicação Como diminuir ou sanar as lacunas entre o currículo do curso de Pedagogia e as
suas diferentes habilitações De que maneira ajudar os estudantes a construírem uma identidade
profissional que repouse numa estabilidade diante da mobilização de seus conhecimentos
profissionais Como ajudar os Pedagogos diante da complexidade de sua profissão

D’Avila (2007, p. 17) afirma a esse propósito: “Parece-nos que o elo entre a construção da identidade
profissional (que deveria ser um dos objetivos da formação profissional) e formação inicial parece
perdido. [...] São frequentes os reclamos em torno das práticas de ensino superior e da falta de
vivências no terreno escolar.

Cabe ressaltar, que essa identidade no terreno escolar se revela em crise e é fruto de uma alteração
no significado social da escola ao longo do tempo. Digo em crise, pelo fato de presenciar as narrativas
dos estudantes, negando a escola como possibilidade de trabalho após a conclusão da graduação,
tendo em vista as mazelas presentes nesse espaço (violência, indisciplina, falta de condições de
trabalho e salas lotadas).

Como explica Fanfani (2007), a sociedade espera mais do que a escola pode produzir, ou seja, existe
uma distância entre a imagem ideal da função docente e a realidade relacional e temporal da sua
prática. No cotidiano da escola, o professor, para desenvolver sua atividade de ensinar, precisa lidar
com problemas de disciplina e violência, com a falta de interesse dos alunos, com a necessidade de
trabalhar com um número maior de alunos e de desenvolver sua tarefa educativa na e para a
diversidade.

Esses aspectos alteraram em muito a condição da profissão do Pedagogo, que comporta no
imaginário social uma profissão que não consegue dar conta das mazelas da educação, criando a
representação de um profissional menos capaz e por isso mal remunerado, além de se configurar em
uma profissão a qual poucos sujeitos querem assumir após ingressar no ensino superior. No meio
social, ao questionar sobre a profissão mais desvalorizada, não é difícil que a sociedade acolha o
professor como aquele que é importante, mas não tem a valorização que merece.

No curso de Pedagogia os alunos explicitam, em sua maioria, que a escolha pelo curso de pedagogia,
ocorreu por causa da baixa concorrência, a facilidade de imersão em estágio remunerado de maneira
rápida, ou foi como segunda opção de ingresso na universidade, explicitando a falta de identificação
inicial pela profissão.

Em pesquisa do tipo estado da arte, André (2010) mostra que a temática sobre identidade e
profissionalização docente durante a década de 1990, apareceu como um tema recorrente no
conjunto das teses e dissertações sobre formação de professores defendidas no Brasil. Ainda em
pesquisas realizadas por André, no ano de 2010, é possível observar que a identidade e
profissionalização ocupam um lugar de destaque no âmbito das investigações.

Não é difícil compreender a razão de tal preocupação, quando temos um cenário em que pesem as
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críticas voltadas à formação de professores, em relação a um currículo fragmentado, ao velho embate
entre teoria e prática, ao distanciamento entre os conhecimentos profissionais veiculados na formação
inicial e o lócus de trabalho do Pedagogo, o baixo prestígio social ligado à docência e a atuação na
áreas dos saberes pedagógicos. Outro aspecto a ser considerado, incide sobre a não identificação de
muitos graduandos que, mesmo optando pela licenciatura, não se veem num futuro breve como
professor. Tais questões se traduzem no âmbito da profissionalização, profissionalidade e identidade
de uma profissão – neste caso, a do Pedagogo.

Assim, emerge a necessidade de pesquisas que possam ampliar esse debate e eleger como sujeitos
investigados, os próprios estudantes de Pedagogia, com o intuito de entender os processos
identitários que estão sendo construídos (identificação e identidade profissional) por esta área do
conhecimento de Pedagogia, após a aprovação da DCNP (2006). Existe clareza por parte dos
estudantes quanto as áreas de atuação desse profissional

Com a intenção de aprofundar e conhecer como essa identidade se processa ao longo da vida de um
sujeito e, partindo do pressuposto de que a compreensão do processo de constituição identitária do
Pedagogo traria contribuições para sua formação, referenciamo-nos no sociólogo francês Claude
Dubar (1998), que tem se debruçado no estudo de configurações identitárias para compreender como
se constituem, se reproduzem e se transformam os processos identitários profissionais.

Diante da necessidade de discutir tal problemática, nos questionamos: Como vemos a profissão do
Pedagogo e seus objetivos de construção identitária profissional no momento atual Que elementos
caracterizam a identidade do Pedagogo diante das habilitações propostas pela DCN (2006) Nessa
perspectiva, articularemos três categorias teóricas: a identidade; profissionalização e
profissionalidade.

Conforme ressalta Nóvoa (1995), a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não
é um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras
de ser e 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.

Engajada com esse tema e atuando como docente nos cursos de formação de professores, em
especial na Pedagogia, portanto, implicada no processo da construção dos saberes e da identidade
do Pedagogo é que nos aventuramos a estudar sobre a crise identitária, vivenciada pelos estudantes
do curso de Pedagogia ao final da conclusão do curso.

As narrativas desses estudantes convidam-nos a refletir sobre qual o processo identitário (o que inclui
a identificação com o curso) construído nos cursos de formação de Pedagogia, uma vez que esses
sujeitos evocam em suas falas uma resistência a atuar na escola e dificuldade em mobilizar
conhecimentos profissionais nos diferentes espaços de atuação proposto pela Diretrizes Nacionais do
Cursos de Pedagogia – 2006.

Guimarães (2004) enfatiza que os saberes profissionais trabalhados nos cursos de formação inicial
estão impregnados de um determinado entendimento de identidade profissional. Portanto, os cursos
de licenciatura que formam os Pedagogos, têm o importante papel de revestir e mobilizar a identidade
profissional.

Conforme preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (2006), existe uma
gama de possibilidades de atuação do Pedagogo e com natureza de trabalho distintas, que lhe
possibilita atuar tanto na docência em espaços escolares e não escolares, quanto no trabalho de
gestão e coordenação de ensino.

Assim sendo, cabe ressaltar que podemos falar em identidades do Pedagogo, pois não é possível
traçar uma única identidade deste profissional da educação. Essas identidades, estão impregnadas
dos conflitos resultantes das negociações em torno das DCNP e do objeto de estudo da pedagogia,
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sobretudo no que se refere às concepções elencadas pela ANFOPE e partidários do movimento
nacional dos educadores, o que de certa maneira desdobra na configuração curricular desses cursos.

Nesse ínterim, a escolha por essa profissão emerge de fatores outros que a própria identificação com
o curso de pedagogia e o vínculo identitário com essa profissão. Cabe ressaltar que essa identidade,
mesmo estando ausente inicialmente no ingresso da formação inicial por conta de um constructo
social negativo em relação ao trabalho do Pedagogo, pode ser despertada ao longo do percurso de
formação e no terreno profissional, pois esta identidade é compreendida como [...] resultado a um só
tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, que, conjuntamente, constroem
os indivíduos e definem as instituições. (DUBAR, 2005, p. 136)

D’ Avila (2014, p. 5) argumenta a favor de uma articulação fundamental entre identificação e processo
de construção de identidade profissional:

O processo de identificação antecede a constituição de uma identidade – uma
espécie de personalidade, de singularidade própria que constitui e caracteriza
cada ser humano. A identificação é um processo psicossocial através do qual
o sujeito assimila um aspecto, propriedade ou atributo do outro e se
transforma. A identidade vai assim se constituindo.

Não há como esperar que em quatro anos, num curso de formação inicial, o discente se forme com
uma identidade profissional constituída. Esse processo é um contínuo e se forja, principalmente, no
terreno profissional: "O processo de identificação sustenta os mecanismos de inserção do sujeito em
determinado grupo. É um processo que se constrói a partir de laços emocionais do sujeito em relação
ao objeto (sejam pessoas, coisas ou situações)". (D&39;AVILA, 2014, p. 6)

No caso do profissional em Pedagogia a situação ainda é mais complexa, pois temos identidades
distintas em vista das diferentes habilitações proposta pela DCNP, numa carga horária de apenas
3.200 horas, além da falta de pertença desse estudante no que concerne a produção de pesquisas
acadêmicas na área de educação. Essa identidade, que é instituída principalmente no terreno
profissional, no caso do Pedagogo, acaba sendo restritiva à docência, coordenação e gestão de
ensino, uma vez que, no âmbito do trabalho do Pedagogo, tem sido invisibilizada a função desse
profissional como responsável pelas pesquisas educacionais.

A identidade profissional é, antes, social:

Identidade social designa o sentimento de pertença a determinados grupos
(segmentos, categorias) sociais. O conceito da identidade social parte da
constatação de que o indivíduo enquadra, mais ou menos automaticamente,
as outras pessoas e a si próprio nas mais variadas categorias de classificação
– objetivas e manifestas (ser baiano, brasileira, ser homem brasileiro, ser
mulher, ser profissional). O indivíduo sente-se como parte dessas categorias.
Portanto, o sentimento de pertença é fundante nessa conceituação.
(D&39;AVILA, 2014, p. 7)

Desse modo, compreende-se que a identidade de uma profissão não se restringe apenas ao tempo
de imersão do sujeito nos espaços de socialização de uma profissão, mas tem raízes nos processos
sociais nos quais esse sujeito está imerso, bem como no seu caráter intersubjetivo.

É nesse sentido que nos apoiamos em Dubar (2005), quando este explicita que as identidades estão
em movimento e a dinâmica de desestruturação/estruturação leva muitas vezes a uma forma de “crise
de identidade”. Para o autor, as formas identitárias resultam da articulação entre a transação objetiva
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e subjetiva, caracterizam estados de continuidade ou ruptura entre a identidade herdada e visada no
âmbito subjetivo e estados de reconhecimento e não-reconhecimento social no âmbito objetivo, entre
a identidade atribuída pelo outro e identidade incorporada para si.

A identidade profissional é um processo ao mesmo tempo social e pessoal (DUBAR, 2005). É pessoal
porque singular, intransferível, própria a cada indivíduo com sua trajetória original, construindo-se no
diálogo do sujeito consigo mesmo e com seu entorno. É também social, pois construída coletivamente
e nas relações do sujeito com outrem. (D’AVILA, 2007)

Nesse veio, pensar a identidade da profissão do Pedagogo se faz imprescindível, pois esse terreno de
não aceitação inicial pela profissão, a falta de clareza quanto a sua atuação profissional e a
representação de uma profissão negativa, compartilhada pelos sujeitos que compõem essa categoria
profissional, nos leva a uma crise duradoura que tem se assentado e repercutido na profissionalização
e profissionalismo desses profissionais.

Não cabe aqui a ingenuidade de pensar que essa crise se arrasta apenas por uma condição veiculada
pelas ideias e crenças dos sujeitos, pois sabemos que tal ideologia tem raiz em condicionantes
externos (baixo salário, condições de trabalho, planos de carreira do magistério, excesso de demanda
de trabalho e turmas lotadas), a falta de clareza quanto ao objeto de estudo da Pedagogia, a
imprecisão ao longo dos anos em relação a atuação do Pedagogo, além de um discurso veiculado
pela mídia e pelo Estado que sempre culpabilizam os professores como responsáveis pelos
problemas da educação e, como consequência, um profissional despreparado que não tem
profissionalismo.

De acordo com Ponte e D&39;Avila (2014), existe um difícil diálogo entre as disciplinas das ciências
da educação (Sociologia da Educação, Antropologia, Psicologia da Educação) e as disciplinas
didático-pedagógicas (Didática, metodologias e Estágio) no curso de pedagogia, uma vez que não
propiciam uma visão integradora do curso.

Tudo isso leva a uma dispersão quanto à identidade desse profissional, em relação aos seus campos
de atuação. É fato que a identidade de uma profissão não é construída unicamente no curso de
formação inicial, uma vez que recebe influência da organização curricular e se consolida no exercício
profissional. Contudo, os conhecimentos construídos durante a formação são significativos na
identificação da identidade do Pedagogo.

ESCOLHA E IDENTIFICAÇÃO COM O CURSO DE PEDAGOGIA

A escolha da profissão determina a entrada do sujeito num cenário de profissionalização de uma
determinada profissão e demarca a trajetória de conhecimentos profissionais a serem veiculados no
âmbito da formação universitária. A escolha nem sempre se ancora numa vontade e idealização
profissional desejada por um sujeito, às vezes, essa escolha ocorre por motivos outros, tais como:
familiar, possibilidade de trabalho mais rápido, baixa concorrência ou simples desejo de adentrar no
ensino superior.

Os dados dos questionários, em conjunto com as análises dos grupos focais, evidenciaram que a
escolha por esse curso na Pedagogia não ocorre ainda como primeira opção para a maioria dos
alunos ao ingressar no ensino superior, uma vez que uma grande parte dos estudantes, ao
adentrarem ao curso não têm clareza da atuação profissional e da habilitação proposta pela
Licenciatura em Pedagogia. É de se afirmar que a maioria dos alunos não optaram pela Pedagogia
como opção primeira de curso, pois, na totalidade das narrativas, os sujeitos relataram a falta de
identificação da Pedagogia como primeira opção de um curso de graduação, entretanto, seria
exaustivo apresentar 26 fragmentos a esse respeito.

Vejamos o que indicam as falas:
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Na verdade, eu nunca quis Pedagogia. Pedagogia estava na minha décima
opção (Risos). Eu sempre quis de verdade Enfermagem, desde pequena meu
sonho era ser enfermeira. Mas, minha mãe é pedagoga e o sonho dela era ter
uma filha formada em Pedagogia também. Eu costumo dizer que eu não
escolhi Pedagogia, a Pedagogia que me escolheu.. (Graduando 2.1)

Eu, na verdade eu caí de pára-quedas no curso. Por quê Porque eu nem sabia
que existia curso específico com esse nome “Pedagogia”. Eu vim saber
depois, lá quando tinha aquela lista de que me inscrever, porque na verdade,
eu tentava para Engenharia de Alimentos. Aí, algumas pessoas da minha
família deram a sugestão de eu fazer para Pedagogia. Mas, eu nem sabia, ao
certo o que é que fazia, o que era, com quem. Acho que a gente tem na
escola, mas não sabia o Pedagogo. O que faz, o que deixa de fazer.
(Graduando 2.3)

Assim, eu também não sabia o que era Pedagogia. Não sei se vocês vão rir da
minha cara. Eu achei que Pedagogia era o médico de criança (risos). {...} e
meu irmão falou assim: “você escolhe Pedagogia que é mais fácil”. Mais fácil
entrar que Medicina, dos outros cursos. (Graduando 5.3)

Nestes depoimentos evidenciamos que a escolha pelo curso de Pedagogia não se deu de forma tão
harmônica, sendo determinada por questões familiares, falta de opção, em outros cursos e
necessidade de trabalhar.

As falas dos sujeitos ecoam ainda para uma análise que evidencia a falta de clareza quanto à
profissão do Pedagogo no cenário social, onde muitas pessoas têm representações completamente
difusas em relação à ação profissional do Pedagogo. Tal representação evidencia a falta de
identidade no âmbito social em relação ao trabalho do Pedagogo, em tempo, apontam para a
complexidade do trabalho do pedagogo em sala de aula, uma vez que os alunos colocam a Didática
como tábua de salvação.

D’Avila (2007), em pesquisa com estudantes do 5º semestre de cursos de licenciatura de uma
universidade pública na Bahia (Licenciatura em Educação Física, Filosofia, Desenho e Plástica,
Biologia, Geografia, Música, Economia, Ciências Sociais, Dança, Matemática, Química e Estatística)
conclui que o curso de licenciatura tem tido um peso limitado sobre a construção da identidade
profissional docente. Com efeito, 36% dos sujeitos da pesquisa afirmaram que a origem do desejo de
ser professor repousa sobre o exemplo de algum professor no passado, na escola de nível
fundamental ou médio. Sobre a mesma questão, apenas 16% declararam que os estudos na
formação inicial em nível universitário estão na origem da sua identidade profissional.

Conforme indica pesquisa, é possível verificar que o peso atribuído às instituições de formação inicial
pelos estudantes em relação ao processo identitário é relativamente insignificante na construção da
identidade ser professor.

É como se a universidade ofertasse um título com efeito de profissionalização e a identidade da
profissão quase não perpassasse por essa instância. Como formar um licenciando sem interferir na
sua relação identitária com a profissão Que discursos têm sido veiculados pelos professores
formadores em relação à atuação do Pedagogo

É fato que a identidade de uma profissão não se constrói exclusivamente no curso de formação inicial,
mas principalmente no terreno da profissão, todavia os cursos devem propiciar uma identificação com
a profissão, mediante uma metodologia calcada nos pressupostos de articulação teoria e prática.
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O professor universitário cumpre o importante papel de favorecer “o querer ser”, construindo e
reconstruindo a imagem do Pedagogo a partir das diferentes esferas de conhecimentos que se
vinculam ao seu espaço de trabalho, a pertença a um grupo e a identificação inicial com a profissão.

Assim, os achados da pesquisa convergem para a pesquisa de D&39;Avila (2007), ao demonstrarem
que os cursos e formação inicial têm sido pouco relevantes na construção da identidade do futuro
Pedagogo, proporcionando ainda uma construção identitária restrita à atuação em sala de aula.

Eu reforcei a minha identidade vendo a Pedagogia como espaço para a
docência. Vendo o espaço como licenciatura em Pedagogia. Ele não me deu
uma visão de que seria possível também eu me identificar em outras áreas.
(Graduando 9.1)

Para quem já entrou aqui, no curso, já ingressou no curso com aptidão, eu
acredito que ele reforça a identidade. Mas, para quem entra sem nenhuma
aptidão ele não ajuda, não contribui em nada. A gente constrói apenas quando
vai para sala de aula, ou então, no período de estágio, ou então, se
porventura, ficar numa sala de aula, por conta própria, nos estágios
remunerados. (Graduando 1.2)

[...] Vim tomar mais segurança do que eu deveria fazer quando eu comecei
mesmo, nos estágios não obrigatórios daqui, que a gente vai para a sala de
aula, que eu vim a perceber o que é o dia-a-dia da sala de aula. Porque eu
acho que há uma distância muito grande entre a teoria e o nosso dia-a-dia na
sala de aula, como se nossa identidade estivesse à parte. (Graduando 6.1)

Os estudantes revelam que essa identificação inicial com a construção identitária tem ocorrido em
momentos de estágio ou no cotidiano laboral da prática desses alunos que se aventuram em estágios
remunerados. Os alunos evidenciam que a sua construção identitária com a docência, ocorreu
mediante a sua socialização prática, ou seja, em contato com as nuances cotidianas de ser professor.

É interessante a unanimidade pela qual os alunos atribuem a identidade do Pedagogo à figura do ser
professor. Isto parece estar muito bem demarcado: ser Pedagogo é ser professor; ao mesmo tempo
parecem almejar a concretude de uma identidade calcada nas recomendações das DCNP, com
diferentes habilitações.

A formação de professores carece de um balanço crítico, a fim de responder aos desafios do
momento, como diria Candau (2009), o que supõe repensar as questões constitutivas da área de
educação, particularmente do lugar da Didática nessa formação, visto que ela se constitui no elo entre
a construção da identidade profissional nos cursos de licenciatura e, por isso, a importância de
dialogar com o terreno escolar com o propósito de garantir condição para o desenvolvimento de
competências requeridas pela profissão.

É neste aspecto que se torna relevante analisar a Didática como disciplina imprescindível à formação
profissional do professor e que deve ter o papel de propiciar uma discussão sócio-política-cultural em
torno da educação, ensino e escola, sem deixar de levar em conta o seu papel no cumprimento do
desenvolvimento profissional.

É nesse aspecto que a disciplina de Didática também se constitui como um importante subsídio
teórico-prático ao possibilitar aos futuros professores uma consciência da sua profissão com base na
reflexão dos seus saberes em conexão com o ensino. Contudo, para que isso ocorra é necessário se
desvincular de um caráter instrumental e técnico que a concebe como conjunto de ideias e métodos,
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privilegiando a dimensão técnica no processo de ensino.

A respeito dessa concepção é possível analisar as falas dos sujeitos, que ao serem questionados
sobre a disciplina de Didática, expressam uma concepção puramente tecnizada: “Essa disciplina ao
meu ver está ligada a forma de ensino” (Graduando 3.1); “São os métodos que ensinam o que fazer
na sala de aula” (Graduando 6.2); “Técnica para aprimorar o saber docente” (Graduando 2.3); “É o
método utilizado para passar o conhecimento” (Graduando 9.1); “Procedimento adotado por um
profissional para transmitir alguma forma de conhecimento” (Graduando 7.3)

Essas falas indicam uma concepção da Didática com ênfase na racionalização do processo de ensino
e sua fragmentação onde o professor é um técnico, organizador das condições de transmissão do
conteúdo e administrador dos meios de ensino. O aluno é receptor da informação e não participa da
elaboração da proposta evidenciando uma relação docente e discente estritamente técnica.

Ressignificar a concepção de didática mecanizada e puramente instrumentalizada mediante técnicas
para uma área de saber que propicie na capacidade de pensar cientificamente aos futuros
professores, o que vem sendo um desafio. Martins e Romanowski (2008), procedem a um
levantamento sobre o estado do conhecimento na área, apresentado nas teses do período de 2004 a
2006, e constatam que a disciplina de didática, diferentemente do que se verificou na década de
oitenta do século passado, nos meios acadêmicos, voltam a valorizar questões mais específicas,
deixando de abordar a didática numa dimensão de totalidade.

Esses dados se tornam preocupantes uma vez que percebemos claramente a minimização do caráter
político e cultural que deve permear o direcionamento desta disciplina, despriorizando a formação
profissional com base na reflexão e dimensão do trabalho docente.

CONSIDERAÇÕES

A compreensão da disciplina de Didática na representação dos sujeitos envolvidos, converge para um
viés técnico que não garante que o graduando, consiga construir a sua concepção de educação e de
ensino. Ter uma concepção de ensino para além dos aportes metodológicos deve ser o norteador da
prática pedagógica, que não só orienta, mas carrega consigo um pensamento que vai além da
apreensão de conteúdos e conceitos que, por vezes não trazem muito sentido, fazendo-o pensar
sobre as possibilidades de mudanças e da implementação de uma nova cultura no ensino.

Vale trazer as considerações de Libâneo (2010, p. 56), quando coloca que os elementos constitutivos
da relação pedagógica são, “o aluno, os conteúdos, os métodos, a sociedade articulados pela ação do
educador”, sendo desta forma, necessária por parte dos discentes e futuros profissionais pedagogos,
a apropriação dos conhecimentos científicos, filosóficos e técnico-profissionais.

Os responsáveis pelo ensino de Didática precisam deixar claro o significado da Didática e o seu papel
para a formação inicial de professores – se defendemos uma Didática Fundamental, precisamos
empoderá-la. Devemos articular a Didática ao contexto de atuação profissional do futuro professor: a
escola de educação básica. Muito temos falado sobre a necessidade de repensar a formação de
professores. Precisamos propor e fazer acontecer. A tarefa é criar outras práticas, o desafio é
construir, de modo coletivo, uma Didática que nos mobilize a refletirmos sobre nossas práticas
pedagógicas.
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