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RESUMO

Este artigo busca discutir a relação entre os percursos individuais e a construção das identidades do/no
curso de Pedagogia e das identificações do pedagogo com os diversos campos de atuação profissional.
Traz para discussão os dados parciais de um estudo de doutoramento, numa pesquisaformação, realizado
com dez (10) egressos de Pedagogia, com formação voltada para a docência em educação infantil e anos
iniciais, mas que tiveram em seus percursos de vidaformação experiências importantes que os levaram a
construir suas identidades como pedagogos também em outras áreas, sem, contudo, afastaremse da
pedagogia, como ciência (e arte!) da educação. Traz a bricolagem como perspectiva metodológica,
afirmando o caráter provisório e precário do anunciado, por assumir uma perspectiva complexa e
multirreferencial frente ao ato de conhecer.

Palavras-Chave: Formação; Identidade; Pedagogobricoleur

RESUMEN

En este artículo se analiza la relación entre los itinerarios individuales y la construcción de identidades / en
el curso de Pedagogía y las identificaciones de los enseñantes con los diversos campos de la actividad
profesional. Discusión trae a los datos parciales de un estudio de la formación doctoral en la investigación,
llevada a cabo con diez (10) egresados &8203;&8203;de Pedagogía con la formación centrada en la
enseñanza en la educación de la primera infancia y los primeros años, pero se han tenido en su vida los
cursos de vidaformación importantes experiencias que los llevaron a construir su identidad como
educadores en otras áreas, sin embargo, partiendo de la pedagogía como ciencia (y el arte!) educación.
Trae la bricolage como perspectiva metodológica, la afirmación de una provisional y precaria anunciado
por asumir una perspectiva compleja y multireferencia contra el acto de conocer.

Palabras-clave: Formación, Identidad, Pedagogobricoleur
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Introdução

O vir a ser de/numa profissão revelase num (re) encontro dos sujeitos com suas histórias de vida. O
tornarse professor parece acontecer numa tessitura cotidiana iniciada desde as primeiras experiências
escolares, marcando a história de vidaformação dos sujeitos, as quais se mostram carregadas de sentido,
inclusive, considerando as próprias contingências no campo profissional.

O curso de Pedagogia[1] desde o seu surgimento no Brasil, em 1939, vem sendo atravessado por muitos
conflitos e imprecisões, no entanto, a formação do professor sempre esteve presente entre suas propostas
curriculares. Se a formação era para atender as chamadas “matérias pedagógicas” ou se para suprir
“matérias diversificadas”, o que não se pode negar é que sempre se propôs a formação de professores
neste curso. No entanto, os espaços educativos, historicamente constituídos, sempre deixaram ver a
necessidade do profissional pedagogo em outros diversos campos, fazendo perceber que a formação do
pedagogo não estava restrita à formação do professor, mas também a do gestor, a do coordenador, a do
supervisor pedagógico, dentre outras tantas funções constituídas ao longo das décadas, em diferentes
contextos educativos.

Os embates em torno da formação do pedagogo  se bacharel ou se licenciado  atravessaram todos esses
anos sem que houvesse, efetivamente, um movimento nacional de abrangência mais “popularizada” para
discutir o próprio curso; podemos acompanhar registros entre diferentes entidades e associações em torno
desses debates com implicações acadêmicas  e legais , mas, em geral, numa visão dicotômica: ou a
defesa pela formação do pedagogo como um especialista da educação, ou pela formação de professores
para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Entremeio a esses debates registramse,
com destaque da influência, as contribuições da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da
Educação  ANFOPE, a qual defende a docência como a base da formação de todo educador. Sob esse
ponto de vista, se se entende o pedagogo como um educador, a docência passou a ser defendida como a
base de sua formação, cujos desdobramentos ganharam aderência em muitas propostas curriculares para
o curso de Pedagogia. Sem dúvida, há que se dizer que se trata de um posicionamento que não atinge o
consenso entre as comunidades acadêmicas e mesmo entre os pedagogos, ocasionando inúmeros
questionamentos de diferentes naturezas.

A partir de 2006, sob as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura em Pedagogia, no âmbito
legal, a docência ganhou centralidade na formação do pedagogo, o que parece estar impulsionando muitas
reformas curriculares nas instituições de ensino superior (IES), nas faculdades de educação, gerando, no
mínimo, grandes inquietações entre os estudantes de Pedagogia, os quais possuem as mais diferentes –
às vezes opostas – posições. Para Libâneo, do ponto de vista conceitual, a identificação da pedagogia com
a docência tem sido bastante empobrecedora para o debate em torno do curso de Pedagogia. Segundo
este pesquisador, “a docência subordinase à pedagogia, uma vez que o ensino é um tipo de prática
educativa, vale dizer, uma modalidade de trabalho pedagógico” (LIBNEO In: PIMENTA, 2011, p. 73).

Seguindo a ideia de formar o professor nos cursos de Pedagogia, abrese um grande problema no interior
dos próprios cursos: se o pedagogo tem como base a docência em educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental, em qual curso deverá ser formado o profissional para exercer as funções que
requerem o conhecimento pedagógico específico Sem dúvida esse questionamento remete a uma
discussão importante em torno da identidade desse profissional e, ao mesmo tempo, da identidade de um
curso.

Partindo, pois, dessas primeiras questões, este artigo traz para discussão os dados parciais de uma
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pesquisa doutoral[2], realizado com dez (10) egressos de Pedagogia, todos em exercício da profissão, mas
em campos de atuação diversificados, quais sejam: coordenação pedagógica, educação do campo,
movimentos sociais, docência em educação infantil e nos anos iniciais. São sujeitos que, embora tenham
feito um curso voltado para a formação do professor em educação infantil e anos iniciais, tiveram em seus
percursos de vidaformação experiências importantes que os levaram a construir suas identidades como
pedagogos também em outras áreas, sem, contudo, afastaremse da identidade da pedagogia, como
ciência (e arte!) da educação.

Para o desenvolvimento deste estudo, numa pesquisaformação (JOSSO, 2004), foram utilizados como
dispositivos de produção de dados os grupos focais, as entrevistas individuais e as cartografias das
experiências vidaformação dos sujeitos, a fim de conhecer as suas histórias de vida e os percursos
individuais que os levaram ao curso de Pedagogia e aos seus diversificados campos de atuação, bem como
compreender como esses sujeitos constroem suas identidades de pedagogo, à moda de um bricoleur. As
interpretações aqui apresentadas e discutidas, à luz da perspectiva da bricolagem metodológica, afirma o
caráter provisório e precário do anunciado, uma vez que este trabalho assume uma perspectiva complexa
e multirreferencial frente ao ato de conhecer.

Tornar-se pedagogo é tornar-se professor

A questão que utilizo para abrir esta seção serve para provocar o debate, reconhecidamente complexo. As
primeiras interpretações que trago neste momento do trabalho sinalizam para a contingência dessa
relação. Observando as narrativas de vida apresentadas pelos sujeitos de pesquisa é possível dizer que
sim, e, ao mesmo tempo, que não. Nem sempre tornarse pedagogo é tornarse professor. Desde já
emerge um conflito frente à identidade do ser[3] pedagogo. Explico: ao narrarem seus percursos de
vidaformação, os egressos identificam a pedagogia com a educação, com o trabalho escolar e com a
prática educativa. Todos se lembram das suas experiências escolares e dos professores que marcaram a
sua trajetória enquanto alunos e, por isso, tentam relacionar o curso de Pedagogia às primeiras
referências que têm de educação, contudo, ao justificar suas escolhas pelo curso, nove entre os dez
participantes, afirmaram que a Pedagogia não foi a sua primeira opção pela profissão, por não ter tido, ao
longo de suas vidas, o interesse por serem professores. Entretanto, ainda que reconhecendo a
proximidade da Pedagogia com a docência, quando optaram pelo curso, fizeramno mediante as
possibilidades de atuarem na área de gestão, de coordenação pedagógica ou mesmo em espaços não
formais, já instituídos na sociedade ao longo das décadas.

Essa primeira aproximação com o curso vai assumindo contornos diferenciados. Dependendo dos
percursos de cada sujeito, a partir de suas experiências ao longo de sua itinerância pessoal e profissional,
notase que cada egresso vai tornandose pedagogo numa relação muito próxima com as suas
experiências individuais, adquiridas antes, durante ou mesmo depois do curso. Dentre as principais
experiências, registramse a prática de professores que marcaram suas vidas, ainda na infância; o
trabalho como assistentes de professores antes e ou durante a formação em Pedagogia; a militância
política em movimentos sociais; as relações estabelecidas nos movimentos religiosos; o incentivo da
família; e, ainda, a tentativa de superação de suas próprias condições de vida. Embora essas sejam
importantes experiências apresentadas, é o no exercício da pedagogia – em seu sentido lato – que o
pedagogo aparece e, muitas vezes, o professor desaparece ou viceversa, podendo acontecer de coexistir
o professor no pedagogo e este no professor. É daí que parece emergir algumas intersecções entre o ser
professor e o ser pedagogo, mas não uma fusão dessas identificações. Ao serem questionados sobre
“como você avalia a centralidade da docência na formação do pedagogo”, as respostas são as mais
diversas e podem ser organizadas em torno de três grandes abordagens, deixando visíveis os conflitos da
identidade do pedagogo: 1) a defesa pela formação do professor nos cursos de pedagogia, por ser um
curso riquíssimo e que compreende a criança; 2) o sentimento de empobrecimento do curso ao formar o
pedagogo somente para “dar aulas” e, portanto, a defesa pela formação do especialista da educação; 3)
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defesa de que o curso de pedagogia tanto forma o professor quanto o especialista da educação, pois não
se pode coordenar ou gestar ou articular o trabalho pedagógico sem ter a experiência da/com a docência.

Essas primeiras aproximações em torno de um debate que denomino “em aberto” não se
encerra/encerrará com as deliberações legais, a exemplo da Resolução 01/2006, que institui as diretrizes
curriculares para os cursos de licenciatura em Pedagogia. São debates que precisam ser dialogados numa
esfera mais ampla, sensível à complexidade em que se assenta discussão. A sociedade vem mostrando o
contínuo fluxo de carência em torno do papel da educação. Esta, sob nenhuma perspectiva, pode estar
restrita à escola; tampouco podemos entendêla fora de uma abordagem pedagógica, refletida. Nesse
“novo” contexto, tornase imprescindível pensar no papel do pedagogo, o qual me parece não ser somente
o de docente escolar. Claro fica que o professor pode ser formado nos cursos de Pedagogia, mas o
pedagogo não é somente o professor. O profissional pedagogo tem sido frequentemente recorrido nos
mais diversos espaços educativos, como os hospitais, as comissões multidisciplinares, as instituições
educativas não escolares e outras. Nesse sentido, não cabe pensar a educação numa perspectiva
monorreferencial, monológica. Há demandas crescentes pela presença do pedagogo, sobretudo nas
sociedades cada vez mais complexas, donde as discussões em prol da educação vão ganhando proporções
alargadas. Talvez – e por isso!  não seja oportuno direcionar a formação do pedagogo exclusivamente
para a docência, como sugerem as DCN´s. É preciso pensar numa abertura curricular que possibilite uma
formação com abertura às mais diversificadas experiências de vida dos sujeitos. É preciso tecer um
currículo que possa ser (re)escrito em seu fluxo instituinte, num constante devir. Ao contrário do que
possa parecer, não estou propondo um currículo generalista em que “se forma para tudo e não se forma
para nada”. Esse argumento não cabe quando pensamos na tessitura de um currículo fluido, aberto; o
currículo assim pensado não põe em risco a formação, apenas não se satisfaz com uma proposta formativa
“às cegas”, ou seja, que não enxerga e que não se importa com o devir do ser pedagogo. Neste novo
cenário se abrindo em torno dos cursos de Pedagogia, é possível pensar nas múltiplas possibilidades de
atuação do pedagogo em espaços já instituídos e noutros sendo instituídos à luz de novos tempos. Ambos
espaços –instituídos e sendo instituídos – precisam ser reconhecidos como campos legítimos de atuação
do pedagogo, cujos percursos de vidaformação poderão  ou não! – levaremno a tornarse professor no
curso de Pedagogia. É possível ser professor sem ser pedagogo; é possível ser pedagogo sem ser
professor, ainda que este esteja naquele; é possível ser pedagogo e ser professor. O ser pedagogo
comporta o ser professor; o ser professor não se alarga no ser pedagogo. Pareceme ai, de antemão, que
a docência é uma das identificações do profissional pedagogo, mas não a sua identidade.

E por falar em identidade...

Ao adentrar nas discussões frente às relações entre os percursos formativos e a construção da identidade
do pedagogo e da pedagogia, é importante dizer que neste trabalho a ideia de identidade está associada à
de diferença. Face à polissemia do termo identidade assumoa como uma identidade traduzida (HALL,
2000).

Buscando estabelecer um diálogo com Rey (2005), este nos ajuda a perceber a identidade correlacionada
à subjetividade. Amparandose numa abordagem ontológica, ele nos fala da subjetividade em suas
possibilidades individual e social; ao tratar da subjetividade social, atenta que o sujeito individual não é
um epifenômeno social. Segundo o autor (2005, p. 24), “os diferentes espaços de uma sociedade concreta
estão estreitamente relacionados entre si em suas implicações subjetivas. É nesse nível de organização da
subjetividade que denominamos subjetividade social”. Essas atribuições de sentido, compartilhadas pelas
subjetividades sociais, embora não tenham vida independente dos sujeitos que neles se relacionam,
geram formas de subjetivação dos sujeitos individuais. Complementa:

O sujeito individual está inserido, de forma constante, em espaços da
subjetividade social, e a sua condição de sujeito atualizase permanentemente na
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tensão produzida a partir das contradições entre suas configurações subjetivas
individuais e os sentidos produzidos em seu trânsito pelas atividades
compartilhadas nos diferentes espaços sociais (REY, 2005, p. 25).

É, portanto, no seio da discussão de subjetividades sociais que Rey (Idem) coloca o fenômeno da
identidade. Para este pesquisador a identidade nos integra emocionalmente aos espaços sociais, sendo
necessário atribuir novos sentidos subjetivos a novos contextos sociais, de maneira que a identidade possa
se estender. Entendo, sem tentativa de aproximações epistemológicas, que estender uma identidade pode
ser, a depender das interpretações feitas, traduzir identidades.

Concordando com Rey, ao afirmar que as identidades podem se estender, é possível dizer que o pedagogo
pode assumir identidades estendidas sempre que seus percursos assim o conduzirem, sem que para isso
deixem de ser pedagogos, afinal, não deixam de fazer parte de um coletivo social, cujos princípios
parecem se manter por identificação, na diferenciação.

Que pedagogo, que professor: refletindo a organização curricular no curso de Pedagogia

Até aqui fiz um esforço em dizer que o professor cabe no pedagogo, mas que este transcende o sentido
daquele. O pedagogo, como cientista e artesão da educação, vai constituindose a partir de suas
experiências ao longo de sua vidaformação. Considerando as contribuições dos sujeitos da pesquisa,
percebo que aos cursos de Pedagogia não bastam diretrizes curriculares prescritas, mas um desdobrarse
em torno da intencionalidade da formação do pedagogo, num contínuo debate em torno de que pedagogo,
que professor estão em formação nos cursos de Pedagogia.

Não entrarei aqui na disputa por um “isto ou aquilo” para identificar o profissional pedagogo. Importame,
neste momento, o sentido que se atribui à formação do sujeito em si. Considerando a formação como um
tornar a ser o que se é, cabe provocarmos os currículos propostos aos cursos de formação de pedagogos –
e de professores! Para Larrosa, em Nietzsche & a Educação (2009),

Chega a ser o que és! Talvez a arte da educação não seja senão a arte de fazer
com que cada um tornese em si mesmo, até a sua própria altura, até o melhor
de suas possibilidades. Algo, naturalmente, que não se pode fazer de modo
técnico e massificado (LARROSA, 2009, p. 39)

Tornar a ser o que se é pressupõe assumir os riscos e as conquistas nos/dos percursos dos sujeitos, os
quais são traçados por cada um, individualmente, considerando as suas singularidades e subjetividades.
Uma formação que não esteja alinhada ao vir a ser não pode forjar o homem novo, o profissional novo.
Então, os currículos dos cursos de Pedagogia precisam abrirse para esse devir da formação humana e
profissional.

Ouvindo os colaboradores, sujeitos desta pesquisa, notase que o grande desafio das propostas
curriculares é romper com a velha estrutura 3+1[4], dos currículos de Pedagogia. Embora tal estrutura,
oficialmente, tenha desaparecido desde o DecretoLei n. 3.454, de julho de 1941, o qual proibia que todas
as faculdades de filosofia, ciências e letras realizassem, simultaneamente, o curso de didática com
qualquer curso de bacharelado, tal organização curricular parece estar mantida em algumas instituições,
sem assumir, é claro, a formatação de três anos de bacharelado e um ano de matérias pedagógicas,
necessárias à licenciatura. O que se nota em muitos currículos nos anos subsequentes ao referido
DecretoiLei, é uma organização curricular “preparatória” dos estudantes das licenciaturas para um
“acerto” de contas no período de estágio, o qual acontece quase sempre no final do curso. Para muitos
licenciandos, o contato com a escola fica como um local temporário de “aplicação” de teorias e
metodologias desconectadas da realidade do próprio trabalho pedagógico escolar e, além disso, pouco se
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enfatizam a educação para além do espaço escolar.

O currículo observado[5] neste estudo mantém a seguinte estrutura: nos dois primeiros anos, as
disciplinas gerais (Psicologia, Sociologia, Filosofia, Antropologia, Ciência Política e Componentes de
Pesquisa), bem como seus desdobramentos no campo da educação (Psicologia do Desenvolvimento,
Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, Pesquisa em Educação), quase todas de natureza teórica;
no terceiro ano, em maioria, estão as disciplinas da área de fundamentos da educação, incluindose ai, a
didática e algumas metodologias; e, no último ano, acontecem os estágios curriculares (Práticas
Pedagógicas em Educação Infantil e Práticas Pedagógicas em Séries Iniciais do Ensino Fundamental) e
mais outras disciplinas de abrangência metodológica. Compõe, ainda, no último semestre, a disciplina
Educação Especial e Educação do Campo.

Com essa estrutura curricular, os sujeitos da pesquisa sinalizam que o currículo ao qual estiveram
vinculados em sua formação inicial não se mostra alinhado à prática do pedagogo, ao vir a ser de uma
profissão. Para uma das entrevistadas, a “ficha” somente caiu que seria professora no período do estágio,
pois até o ultimo ano somente entendia a pedagogia numa visão meramente teórica, como transcorreu
durante todo o seu percurso formativo. Para outro, o currículo de Pedagogia em nada contribuiu para o
seu trabalho com a coordenação pedagógica, muito embora, não se possa dizer que a pedagogia não
tenha transformado a sua maneira de pensar e de se relacionar com o mundo, o que, para este sujeito, foi
a maior contribuição do curso.

A formatação curricular disciplinar, fragmentada, fez com que uma das entrevistadas assim afirmasse: “eu
via a Pedagogia muito embaralhada, como se estivesse tudo nas nuvens, para que eu fosse pegando [fez
gestos de busca, de coleta no ar]”. E assim, nesse mesmo sentido fragmentado, disciplinar, é que se deu a
formação dos demais egressos, sujeitos nesta pesquisa.

Quanto à formação para o exercício da pedagogia, as narrativas demonstram que os egressos não
conseguiram ver uma conexão do currículo acadêmico, instituído, com a sua prática profissional. Não
conseguiram estabelecer uma relação entre a teoria estudada e a prática exercitada, uma vez que durante
todo processo formativo não vivenciou ou mesmo experienciou nenhuma tentativa de
alinhamento/aproximação com a realidade prática do mundo do trabalho de pedagogo. Entretanto, dizem
da importância dos componentes curriculares para a formação, ainda que estes não tenham atingido uma
suposta interdisciplinaridade.

É importante dizer que um currículo não pode ser visto como um conjunto de componentes curriculares
pensados para a formação do pedagogo. Há uma pluralidade na tessitura e na feitura de um curso e, por
isso, pressupomos, a priori, a complexidade de suas práticas curriculares. Cada discente, cada docente,
cada marco legal, cada prática institucionalizada, cada encontro dessas pluralidades vai formando uma
trama infinita em suas abrangências de percepção. Desta maneira, é possível pensar no currículo como um
rizoma, seguindo uma abordagem posta por Deleuze e Guattari. Para esses autores,

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as
coisas, interser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança,
unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como tecido
a conjunção "e... e... e...". (DELEUZE & GUATARRI, 1995, p.39)

Perspectivar o currículo num sentido rizomático é buscar um currículo aberto às experiências e as histórias
de vida dos sujeitos. Fazemos rizomas nos nossos processos formativos e, assim como o currículo, o
percurso formativo também é rizomático, muito embora não se possa afirmar que os currículos oficiais
assim o assumam. Pensar no currículo como rizoma é saber que os sujeitos em formação estão abertos às
mais diversas redes de conexões, não sendo possível, desse modo, confinar a formação – e o exercício
profissional do pedagogo  do sujeito em um “isso ou aquilo”, como já havíamos anunciado alhures.
Outrossim, não cabe falarmos de um currículo do percurso formativo, considerando, exclusivamente, os
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seus componentes curriculares, mas também o que acontece ao longo do percurso de cada sujeito. As
experiências dos sujeitos, construídas em seus percursos rizomáticos, levam os sujeitos às identificações
cada vez mais multirreferenciais para a pedagogia, de maneira que não parece possível garantir a
formação de um pedagogo direcionada, exclusivamente, à prática docente, como também já o disse
anteriormente.

Em Berticelli (2010), temos o currículo entendido como um texto, cujas definições colocamno ora como
enunciado, ora como discurso, ora como sequencia linguística autônoma, oral e escrita, dentre outras
infinidades de conceituações. Para este autor, o currículo enquanto texto é um constructo que “transpõe
para o meio escolar diferentes porções de cultura, ao sabor dos interesses e da relevância que aqueles lhe
concedem, em diferentes momentos históricos e em diferentes circunscrições geográficas, políticas,
econômicas, religiosas etc” (idem, p. 6566). Dialogando o currículo como texto e a teoria do rizoma, é
possível dizer que um texto é rizomático, portanto, sem possibilidades de determinar seu fim. Essa
tentativa de perceber um currículo como um texto, rizomático, é uma abertura que este trabalho tenta ao
falar de uma formação na/para a pedagogia como um texto aberto, cujas experiências nos percursos
individuais colocam em evidência a possibilidade do devir de uma identidade profissional e, por
consequência, de um curso.

Macedo (2012b), ao discutir currículo o coloca em sua simultaneidade com a formação. Contrário a noção
de formação como um fenômeno exterodeterminado, este pesquisador vem tecendo ao longo de seus
escritos (MACEDO, 2010; 2011; 2012a) a ideia de experiênciaformação. Seguindo esse autor (2010)
reconhecemos que as experiências se dinamizam num contínuo processo de compreensão do mundo, de
formação. Então, a formação passa a ser compreendida como um fenômeno experiencial, profundo e
ampliadamente do Ser humano, o qual está mergulhado numa cultura, numa sociedade, onde aprende
interativamente, de forma significativa, através de suas diversas e intencionadas mediações (idem).

Do exposto até aqui, reafirmando  sem temor da insistência do argumento – a importância da tessitura
de um currículo aberto às experiências do sujeito em seu percurso formativo a fim de deixar emergir e de
construir as identidades do pedagogo no tecer de si e da profissão, busco perspectivar a pedagogia como
uma bricolagem e o pedagogo como um bricoleur, como apresentarei na próxima seção deste texto.

O pedagogo-bricoleur: encontrando subterfúgios no exercício da profissão

Tenho discutido em alguns escritos a ideia da pedagogia como uma bricolagem e do pedagogo como um
bricoleur. Essa discussão encontra abrigo ao perspectivar a educação em sua complexidade e
multirreferencialidade. Pensar na pedagogia como uma bricolagem, a qual venho denominando de
epistemologia da bricolagem, é uma tentativa de compreendêla em amplitude e deixar de tentar
encarcerála num “isto ou aquilo”. Não posso deixar de dizer que percebo a pedagogia como numa ciência
híbrida, atravessada pela arte, cuja produção se sustenta no princípio do devir, do construir algo novo. A
educação, e a pedagogia por seu termo, não pode trabalhar pelo que já se encontra determinado, pelo
previsível, pelo controlável; não pode porque não se pode determinar, prever e controlar a pessoa
humana, sujeito da educação. A pedagogia e o pedagogo estão sempre atrás de construir o seu quefazer,
carregado de sentido, mas constantemente em vir a ser; o sentido da educação é também o vir a ser.
Talvez ai esteja um dos grandes problemas da educação: desejar o fim quando se está trabalhando o
tempo inteiro em renovo, em recomeço. A educação é um constante movimento de finitude e infinitude.
Quando se pensa estar chegando a um fim, ali se instaura um recomeço. Desta forma, a pedagogia é arte,
o pedagogo é um artesão.

Sendo um constante devir, a pedagogia vai sendo tecida conjuntamente com as diferentes referências, vai
emergindo como um diálogo, como um fio que tece junto com o diferente. Esse tecer da/na pedagogia vai
aproximando o pedagogo de um bricoleur, que segundo Kincheloe (2007), se torna um navegador em
águas agitadas, e constrói um caminho entre o científico e o moral, a relação entre o quantitativo e o

Pág.7/10



qualitativo, e a natureza das ideias sociais, culturais, psicológicas e educacionais. Esses caminhos diversos
ajudamno a superar as limitações do reducionismo monológico, ao mesmo tempo em que os levam às
novas perspectivas abertas pelo domínio multilógico. No seu fazer, como um artesão, vai tecendo sua
prática com o que está a sua disposição. O que nos diz a Psicologia a respeito da educação E a Sociologia
E a antropologia E a Filosofia E as ciências da natureza ... Enfim, é no encontro dessas referencias que
emerge um saber próprio, particular, que diferente de uma justaposição ou mesmo de uma dependência
epistemológica, vai emergindo na arte de fazer a Pedagogia, a ciência da Pedagogia! Contudo, esses
saberes não são suficientes ao pedagogobricoleur. As suas histórias de vida, as suas experiências entram
no movimento de tecerse pedagogo.

Apoiando em Macedo (In: MACEDO, BORBA e BARBOSA, 2012), posso afirmar que a bricolagem busca a
relação complexa transgressora com a disciplinaridade e com a mudança de paradigmas, fazendo do
bricoleur um transgressor responsável capaz de trair os limites impostos, de forma ética, para ultrapassar
os limites, as fronteiras, fazendo novos caminhos. Desta forma, os bricoleurs são levados a tornaremse os
trabalhadores de fronteiras interdisciplinares que buscam entender e articular os léxicos científicos e
imaginativos nessas fronteiras.

E assim, ao perspectivar a pedagogia como uma bricolagem e o pedagogo como um bricoleur, temse a
questão: de que utilizam os pedagogosbricoleurs para construir a sua prática, seu exercício de pedagogo

Independente da atuação do pedagogo – se na docência, na gestão na coordenação ou no espaço não
formal – o que se “bricola” são as experiências individuais, as trocas com os profissionais mais
experientes, as teorias aprendidas. Diante disso, emergiu a pergunta: os pedagogos, por não terem tido
uma formação que contemple os campos de atuação específicos, improvisam a sua prática, para que se
cumpra seu papel

Aqui está um ponto interessante desse estudo. Todos os pedagogos, egressos de uma formação inicial em
Pedagogia, com enfoque em educação infantil e anos iniciais da docência, responderam: não! Não se trata
de improvisação. Desta resposta, outra pergunta se sucedeu: do que se trata, então As respostas
variavam, mas o sentido se manteve: “é tentativa”, “é reflexão”, “é busca de possibilidades”, “é
construção”, “improviso é quando não se sabe o que se quer, o que faço é procurar caminhos para fazer o
que é preciso”.

Pensar na bricolagem e no bricoleur à luz do pensamento moderno, da ciência positivista, podese cair no
equívoco de querer creditar à teoria e ao profissional, respectivamente, um “vale tudo” e um “faz tudo”,
um profissional do improviso. Isso seria, aos olhos da complexidade, um reducionismo grosseiro e
perigoso. O que intentamos aqui não é a formação de um sujeito polivalente, que pode fazer tudo, sem
nenhuma reflexividade. Se assim o fosse, não seria bricolagem e nem se assentaria numa perspectiva da
multirreferencialidade, para quem o respeito à diversidade e à pluralidade são imprescindíveis. O que se
pretende, ao pensar na pedagogia como uma bricolagem é exatamente o reconhecimento e a aceitação
dos contextos educativos altamente complexos, plurais e que se constituem como um texto, em processo
de vir a ser, próprio dos rizomas, afinal, a realidade é feita de rizomas!

Um debate em aberto, sem querer fechá-lo em finalizações...

A discussão sobre tornar-se professor nos cursos de pedagogia pareceme, realmente, um debate em
aberto, como intencionalmente provoquei no título deste trabalho. Pareceme mais salutar pensamos nos
novos contextos educacionais e nas demandas que vem surgindo no cenário da formação do pedagogo no
Brasil. Há, aparentemente, uma distorção nesse sentido quando se passa a crer que essa abertura aos
cursos de pedagogia pode ser uma tentativa de “reserva de mercado”, como falariam os precipitados.
Quando busco uma abertura à formação do pedagogo, estou assumindo a natureza do precário e do
provisório no processo de formação humana, num tempo cada vez mais complexo e de complexas
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relações.

Ao perspectivar a Pedagogia como bricolagem e o pedagogo como um bricoleur, reconheço que enveredo
num campo bastante pantanoso, escorregadio. Ainda assim, assumo o risco da discussão a qual somente
pode ser cultivada num terreno aberto ao diálogo, à pluralidade, à diversidade em que devem assentar o
trabalho científico. Discutir os percursos da pedagogia e do curso de Pedagogia em tempos de
complexidade é assumir o risco de adentrar por terrenos conflituosos de poder em suas dimensões
política, econômica, científica. Por isso, o risco. Diante do risco, a necessidade de avançarmos sem
melindres no debate que quer se manter em aberto, tão somente em renovo.

Entendemos que o currículo, qualquer que seja ele, reflete um projeto de formação. Essa ideia de
formação é que nos parece cara na discussão, pois, se entendemos que o pedagogo, à moda de um
bricoleur, utilizase do que tem à disposição para construir seus referentes, sua identidade no exercício da
profissão de pedagogo, o que emerge como preocupação é o tipo de formação que os currículos estão
propondo.

È possível que o pedagogobricoleur crie algo novo. Mas esse “novo” carece de cuidados. O novo pode ser
algo coerente, harmonioso, dotado da sensibilidade estética; mas o novo também pode ser um objeto
grotesco, disforme e nem por isso deixará de ser novo. Então, ao pensar na formação do pedagogo,
algumas questões saltam aos nossos olhos: de que os pedagogos estão se apropriando em seus percursos
formativos Quais os referentes de formação e de educação estão postos nos currículos Nos currículos de
Pedagogia há espaços para a criatividade Qual o lugar do ético, do estético e do poético, nos cursos de
formação inicial em Pedagogia Como os currículos percebem a relação entre a formação inicial e suas
implicações no exercício da Pedagogia Os currículos dos/para os cursos de Pedagogia consideram as
histórias de vida dos seus sujeitos Enfim, muitas discussões se abrem a partir do que trouxemos nesse
artigo e, por isso, o nosso interesse.

Esse trabalho, um recorte dado num estudo de doutoramento, se coloca e se mantém como um texto
aberto. Não pretende, outrossim, uma finalização do debate nem mesmo presume uma verdade. Apenas
se mostra interessado em não silenciar os conflitos que ainda estão nos cursos de Pedagogia,
aparentemente resolvidos com a promulgação da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006. Vejo
que não se trata simplesmente de propor reformas aos cursos de Pedagogia pensando num atendimento
às exigências/indicações legais, mas a necessidade de se pensar num curso que vem se mostrando em
movimentos. Por isso, o ser pedagogo comporta o tornar-se professor, sem, contudo, perder de vista o
devir da profissão. A pedagogia é uma ciência e uma arte em aberta!
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[1] Utilizarei de letra inicial maiúscula sempre que eu me referir ao curso de Pedagogia; quando estiver
me referindo ao campo epistemológico da pedagogia, manterei a inicial minúscula.
[2] Esse estudo está sendo realizado no Programa de PósGraduação em Educação da Faculdade de
Educação da Universidade Federal da Bahia, na linha de Currículo e (In)Formação, no grupo de pesquisa
Formação em Exercício de professores – FEP, sob orientação da professora Dra. Maria Roseli Gomes Brito
de Sá.
[3] Utilizome da expressão ser para referirme ao sentido de existência, num constante movimento de
tornarse, numa ideia de ser sendo, de vir a ser.
[4] A estrutura 3+1, referese à formatação curricular do profissional, sendo que nos três primeiros anos
dáse a formação do bacharel. O ano seguinte é para a complementação com matérias pedagógicas para a
formação do licenciado.
[5] Os sujeitos da pesquisa são egressos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB), campus de Jequié. Durante o período em que cursaram não houve nenhuma alteração
curricular, portanto, todos compartilharam do mesmo currículo prescrito.

Pág.10/10


