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RESUMO 
 

 
Essa pesquisa foi desenvolvida no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Teve o objetivo de compreender o processo de construção identitária de 
pedagogos e pedagogas em formação inicial. Partimos da ideia que tal processo resultava de 
um movimento complexo e interdependente, enquanto fenômeno inventivo forjado pelos 
indivíduos que passam a ser autores e atores da história da sua “verdadeira vida” 
(KAUFMANN). Essa identidade está enraizada nas trajetórias e experiências 
sociobiográficas (FERREIRA), nas relações com os saberes construídos e acumulados nesse 
percurso (CHARLOT) e no desenvolvimento de um sentimento de pertença cultural e 
institucionalmente construído (LUCKMANN; BERGER). Então, a formação envolve 
relações com saberes em instâncias diversas, considerando os efeitos, de um lado, da 
produção histórico-social e, do outro, das posições dos sujeitos e seus itinerários biográficos, 
existenciais e formativos. Utilizamos a metodologia da Entrevista Compreensiva 
(KAUFMANN; SILVA), associada a uma rede de referências teóricas, empíricas e a própria 
atividade analítica e interpretativa. A pesquisadora também se apoiou na “escuta sensível” 
(BARBIER), atitude empática de “escutar/ver” o sujeito, e na noção de “artesã intelectual” 
(MILLS). As entrevistas individuais foram complementadas com o Grupo Focal. A 
abordagem foi multirreferencial (ARDOINO; MACEDO), com o entrelaçamento de vários 
olhares, permitindo uma configuração mais complexa e menos reducionista. Na análise e na 
interpretação localizamos a partida, gênese identitária cuja dinâmica não é rigidamente 
determinada, mas localizada no espaço-tempo que precederia o ingresso na formação inicial. 
É o tempo das inquietações, indagações e reflexões sobre o que se deseja ser no futuro 
profissional. Na sequência, vimos o percurso, processo multiforme cuja via é a implicação 
progressiva dos sujeitos com sua formação. Esta formação é engendrada pelas relações com 
os saberes curriculares, extracurriculares e discursivos, como dinâmica simultânea de 
autoformação e socioformação. A autoformação dos sujeitos, compreendendo a leitura 
crítica, ética e competente das suas próprias experiências, é vista também como exercício de 
responsabilização partilhada, pois supõe a relação com outros significativos e a mediação 
docente. A socioformação se refere ao sujeito coletivo e volta-se para a produção histórica e 
diversificada de saberes e compreensões das várias instâncias formativas. Autoformação e 
socioformação são ambas objetos de negociação, porque são provocadoras de novos 
desenhos e mapas identitários e culturais, mobilizadores dos sentidos com vistas a novas 
significações de si e da realidade profissional. É nessa interdependência, entre o que é 
historicamente produzido e as experiências vividas pelos sujeitos, que localizamos a 
chegada, considerando-a como processo radicalmente inacabado da identidade profissional e 
da própria construção de si. 
 
 
Palavras-chave: Identidade Profissional. Curso de Pedagogia. Invenção de Si. Relação com o Saber. 
Formação docente. 
 



 
 

 
 

RESUME 

 

Cette recherche a été développée au cours de Pédagogie de l’Université Fédéral du Rio Grande do 
Norte. On a eu le but de comprendre le processus de construction identitaire des pédagogues en 
formation initiale. On a parti de l’idée que tel processus résulterait d’un mouvement complexe et 
interdépendant, tant que phénomène inventif forgé par les individus que deviennent auteurs e acteurs 
de l’histoire da sa « vraie vie » (KAUFMANN). Cette identité est enracinée dans les trajectoires et les 
expériences sociobiographiques (FERREIRA), dans les relations avec les savoirs construits et 
accumulés dans ce parcours (CHARLOT) et dans le développement d’un sentiment d’appartenance 
culturelle institutionnellement construit (LUCKMANN; BERGER). Alors, la formation concerne les 
rapports avec les savoirs dans des instances diverses, en considérant les effets, d’un côte, de la 
production historico-sociale et d’autre côte, des positions des sujets et de leurs itinéraires 
biographiques, existentiels et formatifs. On a utilisé la méthodologie de l’Entretien Compréhensif  
(KAUFMANN; SILVA), associée à un réseau de références théoriques, empiriques et à la propre 
activité analytique et  interprétative. La chercheure s’est aussi appuyée sur « écoute sensible » 
(BARBIER), attitude empathique d’ « écouter/voir » le sujet, et sur la notion d’ « artisan intellectuel » 
(MILLS). Les entretiens individuels ont été complémentés avec le Groupe Focal. L’approche a été 
multiréférentielle (ARDOINO; MACEDO), avec le croisement de plusieurs regards en permettant une 
configuration plus complexe et moins réductrice. Dans l’analyse et dans l’interprétation nous avons 
repéré le départ, genèse identitaire dont la dynamique n’est pas déterminé de façon rigide, mais située 
dans l’espace-temps que précéderait l’entrée à la formation initiale. C’est le temps d’inquiétassions, 
indaguassions et reflétions sur ce que on envisage de l’être à l’avenir professionnel. À la séquence,  
nous avons vu le parcours, processus multiforme dont la voie est l’implication progressive des sujets 
avec leur formation. Cette formation est engendrée par les rapports avec les savoirs du curriculum, de 
l’extracurriculum et discursifs, entant que dynamique simultanée d’autoformation et socioformation. 
L’autoformation des sujets, comprenant la lecture critique, éthique et compétent des sujets des leurs 
propres expériences, est vue aussi comme exercice de responsabilisation partagée, puisque suppose le 
rapport envers autres significatifs et la médiation de l’enseignant. La socioformation concerne au sujet 
collectif et se tourne vers la production historique et diversifiée de savoirs et compréhensions des 
plusieurs instances formatives. L’autoformation et socioformation sont toutes les deux objets de 
négociation, parce qu’elles sont provocatrices de nouveaus dessins et mappes identitaires et culturels, 
mobilisateurs des sens envisageant à des nouvelles significations de soi et de la réalité professionnelle. 
Il est dans cette interdépendance entre ce qui est historiquement produit et les expériences vécues par 
les sujets qui nous avons situé l’arrivée, en la considérant comme processus radicalement inachevé de 
l’identité professionnelle et de la construction de soi elle-même. 

 
Mots-Clés: Identité professionnelle. Cours de Pédagogie. Invention de soi. Rapport au Savoir. 
Formation Enseignant. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
 
This work was developed in the course of Pedagogy, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Aims to understand the process of identity construction of teachers and educators in initial training. 
We started from the idea that such process was made by a complex and interdependent movement, 
once it was an inventive phenomenon wrought by individuals who are authors and actors of the story 
of their "real life" (KAUFMANN). This identity is rooted in the trajectories and social biographical 
experiences (FERREIRA), relationships with the constructed and accumulated knowledge in this route 
(CHARLOT) and in the developing of a sense of cultural belonging institutionally constructed 
(Luckmann, Berger). Then, the training involves relationships with knowledge in several instances, 
considering the effects, in one hand, the historic-social production and, in another hand, from the 
positions of subject and their biographical itinerary, existential and formative. We used the 
methodology of the Comprehensive Interview (KAUFMANN; SILVA), associated with a network of 
theoretical references, empirical and very analytical and interpretive activity. She researcher also 
relied on the "sensitive listening" (BARBIER), empathic attitude of "listening / seeing" the subject, 
and the notion of "intellectual artisan" (MILLS). The individual interviews were supplemented by the 
Focus Group. The approach was multi-referential (ARDOINO; MACEDO), with the intertwining of 
different perspectives, allowing a more complex configuration and less reductionist. In the analysis 
and interpretation we located the starting point, genesis of identity whose dynamics is not rigidly 
determined, but localized in space-time that precedes entry into the initial training. It is the time of 
concerns, questions and reflections about what you want to be in the future professional life. In 
sequence, we saw the route, multifaceted process whose the direction is the increasing involvement of 
individuals with their training. This training is engendered by the relations with the curricular, 
extracurricular and discursive knowledge, as simultaneous dynamics of self training and socio 
training. The self training of the individuals, understanding the critical, ethic and authority reading of 
their own experiences, is also seen as an exercise of shared responsibility, it assumes that the 
relationship with others meanings and professor mediation. The socio training refers to the collective 
subject and turns to the historical production and diversified knowledge, and comprehension of the 
various training instances. Self training and socio training are both objects of negotiation, because they 
are provocative of new designs, and cultural and identity maps, mobilizing the senses towards new 
meanings of themselves and the professional reality. It is in this interdependence between what is 
historically produced and the experiences of the subjects, who we located the arrival, considering it as 
a radically incomplete process of the professional identity and the building itself. 
 
 
Keywords: Professional Identity. Pedagogy Academic Course. Invention of itself. Relationship with 
knowledge. Professor Training. 
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A identidade é uma invenção 
permanente que se forja com 

material não inventado. 
 

(KAUFMANN, 2005, p. 90) 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa consiste em investigar o processo de construção 

identitária entre pedagogos e pedagogas em formação e socialização no curso de Pedagogia1. 

Tal propósito está alicerçado na ideia de que a construção da identidade, no contexto das 

transformações vertiginosas às quais está submetida a sociedade contemporânea, resulta de 

um movimento complexo, processual e interdependente e se concretiza a partir de um 

considerável número de articulações e vivências que têm os indivíduos no cotidiano da rede 

social e formativa, que flui incessantemente. 

Dessa perspectiva, a construção da identidade manifesta-se e substancializa-se 

como resultado da relação contínua e dialética entre os caracteres objetivos e a capacidade de 

criação subjetiva. Assim sendo, não há como compreender a construção identitária sem 

implicar os sujeitos nas suas realidades específicas, as localidades e interesses concretos 

(BERGER; LUCKMANN, 2005), os quais se produzem em um contínuo e progressivo 

diálogo com as globalidades sócio-históricas e culturais mais amplas, nas quais eles estão 

inseridos. 

Esse diálogo, porém, não é harmonioso em si, como se fazia crer na mecânica 

relação causa-efeito, mas instável, no sentido de um processo crítico, o qual implica num 

envolvimento funcional e conflitivo dos indivíduos com o social, uma interdependência 

existencial, uma vez que ambos são alimentados reciprocamente pelas tensões e dilemas com 

os quais estão envolvidos processualmente (ELIAS, 1994, 1998). 

Assim, a construção das identidades, para ser compreendida, não pode ficar 

reduzida à velha polêmica que dividiu as ciências humanas e sociais por tanto tempo: de um 

lado os objetivistas e, do outro, os subjetivistas, cabendo aos primeiros uma concepção de 

identidade determinada sócio-culturalmente, como se os indivíduos detivessem ou 

apreendessem passivamente as estruturas e realidades com as quais estão envolvidos, e aos 

segundos, que ao entenderem a edificação da identidade como derivada de uma 

essencialidade, acreditam num mecanismo biológico natural, através do qual ficam 

submetidos todos os comportamentos humanos, essa condição subjetiva está filiada à ideia de 

um obscuro e inverificável inatismo psicológico. 

                                                           
1O campo de pesquisa empírica é o curso de Pedagogia da UFRN. Atualmente esse curso forma profissionais 
para a atuação na área pedagógica, assim como qualifica para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 
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Acreditando não haver um fim em torno desse dilema, nossa indagação sobre a 

construção identitária das pedagogas em formação2 no curso de Pedagogia segue outro 

caminho. Trata-se de situar a discussão sobre a construção da identidade e os seus saberes 

para além do isolamento desses dois clãs antagônicos e tradicionais, embora os contenha. 

Superar tais alternativas em sua forma isolada e original é contribuir para a construção de um 

conhecimento que revele a complexidade do movimento tecido pelas pedagogas em formação 

no processo de construção de suas identidades. É promover uma leitura, como elucidam Elias 

(1980, 1994, 1998) e Kaufmann (2005), conectada aos fatos e colada à realidade que cada 

situação informa. 

Afinal são elas, as pedagogas em formação, que falam de si e nos dizem das suas 

ações sociais e formativas no âmbito do curso de Pedagogia. Falar de si, considerando a 

compreensão de Bueno, Catani e Sousa (1979), é explicitar sobre a própria 

construção/reconstrução da identidade, é permitir aos indivíduos formar cadeias de 

conhecimento e restaurar a compreensão dos próprios processos de vida. É acenar com a 

subversão da certeza moderna de uma identidade fixa, uma vez que as vivências cotidianas 

deixam emergir dimensões como ambiguidades, imprecisões, paradoxos, emoções, 

sentimentos, intuições. Esse movimento transforma continuamente o sujeito. 

Na verdade, pretendemos abrir “a Caixa de Pandora Identitária” (KAUFMANN, 

2005, p. 55) para deixar emergir o indivíduo enquanto processo, pedido urgente de Norbert 

Elias (1994) e, nessa perspectiva, deixar entrar em cena a inventividade e a fabricação do 

sentido, características prementes do sujeito reflexivo, questionador e inconformado dos 

tempos atuais. A inventividade e o sentido não como ideias puras, pensamentos imaculados 

em oposição à atividade do sujeito. Pelo contrário, inventar e sentir são dinâmicas que se 

fazem através de uma rede sucessiva de diálogos entre os fatos sócio-históricos e as suas 

contradições, as influências contextuais e os seus dilemas, os investimentos afetivos e os seus 

embaraços, além dos silêncios, os quais comportam crenças e crises diversas (AUGÉ, 1994). 

A ideia é a de quebrar a certeza absoluta e evidenciar o processo de 

interdependência entre as experiências pessoais, o contexto histórico de socialização e as 

interações e reações dos outros com os quais cada um/uma se relaciona. Uma negociação 

dialógica e dialética (FREIRE, 1996) em face da qual se expressa uma multiplicidade de 

significados que podem ser capturados, interpretados e compreendidos. 

                                                           
2 Usamos o feminino quando nos referimos especificamente às interlocutoras da pesquisa empírica. Usamos os 
dois gêneros quando o tratamento refere-se a homens e mulheres. 
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Pensando assim, abandonamos a ideia clássica que referenda o indivíduo soberano 

e de evolução linear, sujeito moderno, centrado e racional, cuja identidade apresenta-se como 

plenamente unificada e coerente, previsível do nascimento até a morte (HALL, 1999). Nesta 

concepção, temos uma ideia de identidade não construída, mas procurada e perseguida, como 

se houvesse uma essência secreta, contra os dados contingentes. 

Desse entendimento, argumentamos em favor de um sujeito aberto ao mundo por 

exigência da reflexividade, mas, simultaneamente, na busca constante de um si mesmo 

enraizado, injunção da necessidade de definição do sentido da vida. Ideia paradoxal de 

movimento e fixidez. Processo de invenção de si, impulsionado pela reflexão, cuja orientação 

é recolhida dos sistemas de valores estabelecidos socialmente, impulsionado o seu contrário, a 

imagem de si, identidade fixa. “O sistema de valores constitutivo do sentido dado à vida 

determina fortemente a maneira como a reflexão é conduzida” (KAUFMANN, 2005, p. 249). 

Nesse movimento, as pedagogas em formação colocam-se como autoras e atrizes 

sociais, como produtoras e produtos de suas histórias e itinerários formativos, pondo-se no 

centro da discussão sobre o conhecimento em torno da construção identitária e formativa no 

âmbito do curso de Pedagogia. Mas é importante dizer que o inventar-se pedagogo e 

pedagoga não é aleatório ou uma decisão individual, que ocorre a partir da reflexividade 

autônoma e absoluta do sujeito, mas que tal invenção inscreve-se em contextos socialmente 

definidos, e nesse sentido a identidade é processo histórico. Ou, como esclarece Elias (1980, 

1994, 1998), um movimento que resulta do imbricamento contínuo e circular entre processos 

fisiopsicológicos e sociopsicológicos, os quais são geradores da compreensão existencial. 

Para Morin (2007), é um movimento aberto em que os indivíduos e os 

acontecimentos sociais interpenetram-se intimamente em longas cadeias funcionalmente 

complexas. Nessa perspectiva, o debate e a compreensão do processo de construção 

identitária das pedagogas em formação não são animados somente pelo conhecimento da 

realidade objetivamente localizada: a cultura e os valores como única determinação, 

tampouco somente pelos entendimentos subjetivos: o indivíduo enquanto essência, mas pelo 

conjunto sócio-histórico-formativo que lhe confere sentido. 

Assim, interpretar e compreender o processo de construção identitária de um grupo 

de pedagogas em formação, a partir do “oferecimento de sentido” (ARDOINO, In: 

BARBIER, 1998, p. 189), os quais consideram os ditos significativos e as múltiplas e variadas 

experiências, influências e afetações das investigadas, faz-se necessário uma localização 

processual do nosso objeto. Focamo-lo, considerando primeiro, as inquietações da própria 
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pesquisadora, as quais emergem historicamente de suas implicações com o curso de 

Pedagogia, desde a formação inicial até a prática profissional. Segundo, pelo delineamento 

das conclusões da pesquisa desenvolvida no mestrado, quando novas demandas e inquietações 

surgiram, fundando os contornos deste trabalho doutoral. 

 

 

Sobre caminhos trilhados... 

 

O objetivo dessa narrativa é oferecer o sentido da minha3 implicação neste 

trabalho, entendendo-a conforme explica Barbosa (1998, p. 09-11): estar e descobrir-se 

implicado é um processo pessoal de intimidade e uma relação social de envolvimento com o 

objeto a ser investigado, refletido e compreendido. Mergulhar na intimidade da minha história 

formativa e profissional com e no curso de Pedagogia, cuja origem remonta aos anos de 1980, 

é mostrar que há intimidade com esse objeto, e mais do que isso, é inscrever em bases 

históricas e processuais a construção da minha identidade profissional. 

Nesse sentido, a leitura dessa realidade singular é também um entrelaçamento 

afetivo e subjetivo, um descobrir-se na relação histórico-social com outros significativos e 

com o meu objeto de pesquisa. É ainda uma autorrevelação no sentido da busca de 

compreensão desse processo que me faz continuamente uma inquietante pedagoga. 

Essa narrativa inicia-se pelos motivos em relação à escolha pelo curso de 

Pedagogia, os quais tiveram a ver com a minha própria história de vida. Na verdade, quando 

decidi pelo curso de Pedagogia, no final dos anos de 1970, não conseguia precisar os motivos 

de tal escolha. Foram precisos anos de formação, experiência profissional e reflexão 

teórico/prática para que eu pudesse perceber essa minha ligação com a Pedagogia, para que eu 

pudesse objetivar, explicar e compreender essa minha implicação. 

Antes, porém, mas já favorecida por este processo de amadurecimento e reflexão 

contínua, eu dizia que a motivação inicial de minha escolha havia se manifestado pelo desejo 

de lidar com o “outro”, mas que esse “outro” tivesse comigo uma relação de vontade de 

aprender, coincidente com o meu desejo de ensinar, ser notada e respeitada. Compreendia que 

esta relação de ensinar a alguém que desejava aprender ia fazer-me mais dinâmica, no sentido 

da superação da timidez. 

                                                           
3 Somente este item está redigido na primeira pessoa do singular. 
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Hoje, não sem muita reflexão, descubro que foi muito mais do que isso. Afirmo 

que a motivação essencial dessa minha escolha, desejo alimentado e negociado intimamente e 

com outros, pode ser explicado pela pluridimensionalidade da Pedagogia que, como tal, 

preocupa-se não só com o ensinar as pessoas, mas com a prática social da educação, aspecto 

fundamental na constituição de qualquer ser humano. Nesse sentido, a Pedagogia lida com o 

que há de mais belo e de mais apaixonante: a própria configuração da existência humana. 

É através do ensinar a aprender e do aprender a ensinar, processos de interação 

recíproca, que a formação para a humanidade, a reflexividade e a “intervenção no mundo” 

(FREIRE, 2000, p.110) acontece. É nessa relação que podemos colaborar com o processo de 

constituição do outro e, ao mesmo tempo, de nós mesmos. Por isso que a Pedagogia e o 

pedagogo/pedagoga seduzem como vida e como objeto de reflexão epistemológica. Foi essa 

descoberta que me seduziu! 

Em meados da década de 1980 ingressei como aluna no Ensino Superior. Vinha do 

Magistério em nível de 2° grau e, naquele momento, como já frisei, não sabia precisar o que 

desejava como profissão. Fiz o curso de magistério por influências de amigas, e não 

conseguindo assimilar a importância de tal formação, não despertei para refletir, tampouco 

dialogar, sobre o que faria no Ensino Superior. 

Tanto é que o meu primeiro vestibular foi para o curso de Direito, unicamente 

atendendo a um desejo, não a um pedido, do meu pai. Ele sempre expressava a vontade de ver 

um filho ou uma filha advogado/a e isso, dadas as minhas indecisões e circunstâncias, 

mobilizou-me. Reprovada, fiz um segundo vestibular, desta vez para o curso de Pedagogia, o 

qual foi motivado pela minha mãe, que orientava a continuidade da formação para o 

magistério e dizia da facilidade de um segundo emprego4.  

Confesso, paradoxalmente, que essa escolha de estudar para ser professora, pois 

era assim que eu imaginava ser a formação no curso de Pedagogia, foi um conforto e um 

desconforto. Esses dois sentimentos misturavam-se porque, de um lado, eu já havia começado 

a ensinar5 e precisava, profundamente, entender aquelas crianças fora da faixa regular de 

ensino, o por que não aprendiam. Encontrava-me numa nítida compreensão, a de que o curso 

de Pedagogia iria tecnicamente me qualificar a fazer um bom ensino para aqueles/aquelas 

jovens, no sentido de fazê-los aprender a ler e a escrever. 

                                                           
4 É comum no Rio Grande do Norte a atuação no magistério estadual e municipal. Em 1979 eu já havia 
ingressado na educação municipal, como professora das séries iniciais do 1° grau. 
5 Iniciei a prática do magistério em 1979 em classes de alunos e alunas fora da faixa etária regular de ensino. 
Permaneci no ensino das séries iniciais por 17 anos. 
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De outro lado, afligia-me a ideia de ser professora e desperdiçar a chance de ser 

“alguém na vida”, em uma família de bacharéis6. Logo, sentia-me desprestigiada na formação 

que optara e na profissão que já se concretizava. O meu pai, não intencionalmente, acabava 

por reforçar esse sentimento, quando dizia que eu tinha chance de ser outra coisa. Também 

me incomodava a própria história de desvalorização salarial e falta de condições de trabalho 

dos professores e professoras. Sentia isso porque nesse período recomeçavam os movimentos 

grevistas, devido à abertura política, em meados dos anos de 1980, e estas questões eram 

sempre pauta das reivindicações. 

Durante toda a minha formação acadêmica, a predominância foi a aprendizagem 

da técnica, com uma exceção particular para o ensino de Filosofia, ministrada pelo professor 

João Batista Xavier7 que, com muita empolgação, já celebrava a abertura política e nos 

provocava no sentido de refletir a realidade brasileira, a educação e o ensino. Foi marcante 

esse despertar, e ainda se encontra na memória a leitura do livro “o que é a história das 

sociedades humanas8” e o medo de ter que explicá-lo perante o professor e os colegas.  

Se no campo da Filosofia tínhamos João Batista, que provocava uma leitura 

voltada para os princípios marxistas, o mesmo não ocorria no âmbito dos outros fundamentos. 

A Psicologia, por exemplo, foi marcada pela leitura behaviorista. Lembro-me com clareza dos 

estudos sobre Pavlov e os seus cães salivadores e de Skinner e a sua teoria do estímulo-

resposta, tão marcante na minha vida, pois, a partir da referência skineriana, fui introduzida 

no pensar a Didática, o ensino e as orientações pedagógicas no campo da Supervisão Escolar, 

habilitação escolhida no 4º período do curso. 

Essa dicotomia nos propósitos disciplinares, nesse contexto histórico, é 

compreensível, porque estávamos em meados dos anos de 1980 e numa universidade que, 

como tantas outras, permanecia sob os auspícios do “pacto do silêncio9” (FAZENDA, 1993), 

da racionalidade técnica behaviorista e da instrumentalização no campo dos saberes didáticos 

e princípios da Supervisão Escolar. 

Fui uma aluna estudiosa dos conteúdos curriculares, mas silenciosa em termos de 

participação nas aulas e nas questões de política estudantil ou de qualquer outra natureza. 

Silenciar, neste âmbito, não significou a negação de uma leitura crítica sobre a educação e a 

                                                           
6 Neste tempo, uma irmã já havia concluído Enfermagem, outra fazia Ciências Contábeis e um irmão cursava 
Engenharia Agronômica, com projeção de uma quarta que intencionava fazer também Ciências Contábeis. 
7 Professor ainda atuante na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
8 Centro de Estudos Angolanos. O que é a história das sociedades humanas. São Paulo: Global Editora, 1981 
(Universidade Popular). 
9 Refere-se ao silêncio a que fomos submetidos durante o pacto autoritário dos governos militares, que durou de 
1964 a aproximadamente 1984. 
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realidade brasileira, e também não significou que tal assimilação em relação ao contexto 

político transitasse, pelo menos naquele momento, para o campo da crítica ao ensino. A minha 

ação de ensinar tinha o positivismo pedagógico como principal ferramenta, e eu acreditava 

que transmitir os conteúdos planejados e exigir a assimilação silenciosa dos meus alunos e 

alunas iria fazê-los “pessoas sábias e transformadoras do mundo”, como dizia e pleiteava o 

meu professor de Filosofia.  

A escolha pela habilitação Supervisão Escolar ocorreu em um período de 

emergente crise e crítica em relação à formação dos especialistas. A luta dos educadores em 

nível nacional, que naquele momento tornava-se visível, uma vez que teve de ser silenciada 

devido ao autoritarismo militar, motivava a compreensão de que as habilitações tinham 

aprofundado a histórica dicotomia à qual havia sido submetido o curso de Pedagogia desde 

1939 (SILVA, 1999). Foi esse entendimento que provocou a correria dos/das estudantes para 

a habilitação Magistério das Matérias Pedagógicas – MAMAPE, mas eu perdi esse bonde. 

7Foi na efetivação da matrícula que fui informada da não existência de vaga para a 

habilitação do magistério e, como sempre, silenciei, embora tenha sido visível o meu 

descontentamento. Não conseguia imaginar ser outra coisa em educação, principalmente, 

assumir a condição de supervisora, função que começava a ser amplamente criticada nas 

escolas, inclusive por mim, que indagava sobre o papel da “minha” supervisora nas duas 

vezes semanais em que ela ia à escola em que eu trabalhava. Em ambas as vezes ela sentava 

num banco que ficava em frente à minha sala e lá permanecia sentada, parada, perdida. Com a 

formação, entendi a sua função fiscalizadora, mas não sei como ela cumpria tal função, uma 

vez que a minha atitude foi sempre de fechar a porta, dado o incômodo do seu olhar anti-

dialógico. 

O fato é que a formação na habilitação Supervisão Escolar não proporcionou 

elementos para o estabelecimento de um sentido profissional à minha atuação no magistério, 

pelo menos naquele momento. Tampouco serviu para alimentar o interesse na continuidade 

dos estudos. Comportamentos perfeitamente compreensíveis, posto que em 1979, época em 

que comecei o exercício do ensino de 1º grau e em 1980, ano do meu ingresso como aluna 

universitária, não havia a cultura da formação continuada e as minhas aulas resumiam-se à 

seleção, planejamento e transmissão de conteúdos, com vistas à assimilação passiva dos meus 

alunos e alunas. Parafraseando Freire (1996), o objetivo do meu ensino era o depósito de 

conteúdos inquestionáveis na cabeça destes discentes. 
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Foi com o ingresso como professora no curso de Magistério de 2º grau, em 1987, 

que as angústias e os dilemas começaram a ganhar um sentido diferente daqueles até então 

acumulados. Como docente formadora de professores e professoras para o ensino de 1º grau é 

que despertei para o exercício da reflexão em relação não somente às angústias sobre a minha 

atuação profissional, mas, essencialmente, sobre as questões da educação escolar de um modo 

geral e sobre a formação docente e a atividade didática nas escolas, de um modo específico. 

Foram as disciplinas de Didática Geral e Psicologia da Aprendizagem, ministradas 

durante 08 (oito) anos no curso de Magistério, que me fizeram insistir no exercício reflexivo 

em torno da educação, da formação e do ensino. Foi ensinando Psicologia que fui apresentada 

às teorias cognitivas e sócio-históricas, e também ao construtivismo de Emília Ferreiro. Na 

Didática, emergiram as dúvidas sobre a eficácia dos mecanicismos behavioristas, e, com isso, 

comecei a indagar sobre as práticas dos professores e professoras do ensino de 1º grau, 

inquietações que me levaram, de forma embrionária, a orientar investigações empíricas, com 

vistas a dinamizar as aulas de Didática e estabelecer confrontos entre a teoria e a prática. Essa 

atividade foi o início da minha caminhada como pesquisadora. 

Um fato em particular ficou na minha memória e foi, posteriormente, objeto de 

minha pesquisa na monografia10, trabalho conclusivo da Especialização em Pesquisa 

Educacional, formação ocorrida durante os anos de 1996-1997, quando eu já exercia a função 

de professora no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte/UERN, prática iniciada em 1995. Este fato particular, ao qual me reportei, aconteceu no 

último ano da minha atuação como professora do Magistério de 2º grau e refere-se a uma 

orientação solicitada por uma aluna do 3º ano do curso de magistério sobre a elaboração de 

um plano interdisciplinar, atividade sugerida pela professora de estágio. 

Indaguei se a professora havia discutido sobre o tema e orientado a tarefa. Com a 

negativa da resposta, questionei a mim mesma: “como pode uma professora pedir essa 

elaboração sem que seja explicado sobre interdisciplinaridade, sobre o que é uma prática 

interdisciplinar, como viabilizar um plano interdisciplinar?” Não lembro com exatidão do 

nosso diálogo, mas recordo que no final da conversa disse à aluna: “não sei como te ensinar a 

fazer esse plano de forma que possibilite o seu estágio interdisciplinar, porque nós professores 

também não fazemos isso aqui, sequer conversamos sobre essa possibilidade durante o 

                                                           
10 Intitulada “Educação e Interdisciplinaridade: considerações sobre o novo papel da Universidade na 
Viabilização de tal Proposta”, sob a orientação do filósofo, Prof. Dr. Antonio Jorge Soares, atualmente na 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido/UFERSA, em Mossoró/RN. 
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planejamento”. Tal orientação não aconteceu, mas em face deste e de outros acontecimentos e 

fatos inquietantes continuei a minha atividade reflexiva. 

Com o ingresso na UERN, as minhas inquietações sobre formação docente e 

interdisciplinaridade aumentaram e novas bases epistemológicas começam a ganhar sentido, 

tendo em vista a construção de uma compreensão para a formação do professor/professora das 

séries iniciais. Esse foi o propósito da monografia da especialização, um estudo teórico cujo 

principal objetivo foi pensar a interdisciplinaridade como prática dos formadores de 

professores e professoras para o ensino das séries iniciais. Os resultados desse estudo, no 

entanto, mostraram que não há um porto seguro capaz de promover mudanças definitivas, de 

resolver, de uma vez por todas, os problemas da formação, da educação e do ensino. 

Compreendi que isso é processo inscrito na história e, como tal, é um exercício de permanente 

“curiosidade epistemológica” (FREIRE, 2000) e de construção contínua de novos saberes e 

fazeres.  

De fato, continuei o exercício da “curiosidade epistemológica” quando ingressei na 

“comissão de currículo” do curso de Pedagogia da UERN. A finalidade dessa comissão era 

acompanhar a viabilização da proposta curricular inaugurada em 1995. Entre tantas questões 

emergentes desse novo currículo, a da “sólida formação teórica e interdisciplinar” (UERN, 

1995, p. 03) surgia como um dos seus princípios básicos e objetivava responder aos 

propósitos da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE. 

Indaguei como era possível esse princípio se concretizar na prática curricular dos 

professores e professoras do curso de Pedagogia da UERN, quando tudo e todos pareciam tão 

dispersos. Foi com essa questão que pleiteei uma vaga no Mestrado do Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE, sendo aprovada em 1999. 

Como aluna do mestrado e diante do contexto de embate entre, de um lado, as 

proposições dos movimentos de educadores, cujas sugestões eram alimentadas pelas 

elaborações coletivas da ANFOPE e, de outro, os projetos públicos governamentais para a 

formação do professor/professora nos anos de 1990, cujas teorizações eram legalmente 

publicadas pelo Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação/MEC/CNE, 

enveredei para o campo das políticas educacionais e da formação docente. 

Especificamente, na pesquisa do mestrado, tratamos da relação entre as 

proposições e projetos de formação mais amplos, ANFOPE e MEC/CNE, e os seus 

desdobramentos no interior das Instituições de Ensino Superior/IES. O nosso objetivo 

principal buscou responder sobre as aproximações e distanciamentos entre tais proposições e 
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projetos de formação e o currículo do curso de Pedagogia da UERN. Mas foram os seus 

elementos conclusivos que permitiram a elaboração do projeto doutoral e o ingresso no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN/PPGEd. 

 

 

Objeto e problema de pesquisa 

 

As primeiras reflexões em torno do objeto deste trabalho doutoral foram sendo 

edificadas na medida em que findávamos a dissertação do mestrado11. As conclusões deste 

trabalho dissertativo não só responderam às indagações sobre os vínculos de aproximação e 

distanciamento entre o currículo do curso de Pedagogia e as proposições e projetos de 

formação em disputa no Brasil nos anos de 199012, como também provocaram, no sentido da 

emergência de novas inquietações e demandas de pesquisa. 

O trabalho, de um modo geral, mostrou que há tensões e embates pelos projetos 

de formação nos espaços formativos das Instituições de Ensino Superior, especificamente no 

curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, campo de 

investigação13. Os resultados apontaram que da formalização curricular à efetivação das 

práticas pedagógicas dos professores e professoras criou-se uma fissura, a qual permitiu a 

convivência de elementos de inovação com elementos de conservação, marcas dos embates 

pelos projetos e proposições de formação.  

No seu aspecto formal, encontramos um modelo mais aproximado das 

proposições do movimento dos educadores, disseminado desde os anos de 1980 pela 

ANFOPE. O currículo formal do curso de Pedagogia da UERN tinha claramente refletidos os 

princípios, os objetivos e o perfil profissional difundido pelas proposições anfopianas, embora 

essa formalidade não tenha garantido superar elementos como a organização curricular rígida, 

a dicotomia licenciatura-bacharelado e a prática de ensino finalista. 

Na prática didático-pedagógica dos professores e professoras em sala de aula, 

incluindo as intenções e conteúdos registrados nos seus programas e planos de ensino, estava 

                                                           
11 Intitulada “Políticas de Formação do Professor para o Ensino Fundamental: um estudo sobre o currículo do 
curso de Pedagogia da UERN”, sob a orientação da Profª. Drª. Maria Eliete Santiago da Universidade Federal de 
Pernambuco/UFPE. 
12 Do projeto governamental, orientado e divulgado a partir das elaborações do MEC/CNE, analisamos o Decreto 
nº 3.276/99, alterado pelo Decreto nº 3.554/00; o Parecer nº 115/99; o Parecer nº 970/99 e o Parecer n° 009/01. 
Das proposições do movimento dos educadores, feitas a partir das elaborações da ANFOPE, analisamos os 
documentos finais dos encontros nacionais dos anos de 1998 e 2000 e alguns Boletins Informativos. 
13 Para identificarmos as aproximações e distanciamentos do currículo com os projetos e proposições de 
formação, analisamos a proposta curricular, alguns programas e planos de ensino e fizemos observação de aulas. 
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o reflexo das imposições e tensões advindas dos embates pelos projetos e proposições de 

formação. De um lado, encontramos práticas individualizadas fortalecedoras dos princípios 

previstos no projeto curricular; de outro, e com maior abrangência, vimos os professores e 

professoras não conseguirem criar, até o momento da pesquisa, um perfil de grupo e de 

trabalho coletivo que garantisse uma identidade ao currículo e uma unidade ao trabalho 

pedagógico. 

Na verdade, essa tentativa de compreender a relação entre níveis de projetos e 

proposições curriculares, MEC/CNE e ANFOPE, versus a proposta curricular do curso de 

Pedagogia, revelou menos do que inquietou e provocou. O revelado foi que nesta relação 

entre os projetos de formação em disputa no Brasil e o currículo do curso de Pedagogia da 

UERN não há uma ordem de simetria harmoniosa, resultante da assimilação dos amplos 

projetos e proposições formativos e a sua aplicação em termo de vivência institucional e 

cotidiana. 

O que inquietou foi a descontinuidade no enfrentamento dos problemas e dos 

retrocessos evidenciados no desenvolvimento de tal currículo. Houve, após a implementação 

do currículo, dispersão do trabalho coletivo e isso inibiu a continuidade curricular, no sentido 

do acompanhamento dos avanços epistemológicos, culturais e econômicos reclamados pela 

contemporaneidade e o compromisso ético e político em relação à formação de profissionais 

competentes e cidadãos solidários, comprometidos com um projeto social mais humano, 

princípios fundamentais e objetivo do currículo inaugurado pelo curso de Pedagogia da 

UERN em 1995. 

Já no que se refere às provocações, uma particularmente se sobressaiu: o desafio 

de saber como os pedagogos e pedagogas em formação haviam sido impactados/as nesse 

contexto de embate pelos projetos e proposições de formação. Consideramos os pedagogos e 

pedagogas parcela humana importante na compreensão do problema pesquisado no mestrado, 

mas que em função dos objetivos e do tempo da dissertação foram silenciados/as. Diante de 

tal exclusão, o exercício da “curiosidade epistemológica” (FREIRE, 2000), visando o 

doutorado, foi sendo alimentado. 

Dessa perspectiva, e considerando o trabalho da pesquisadora um fazer contínuo 

ao modo do “artesão intelectual14” (MILLS, 1982), começamos por questionar, inicialmente, 

sobre o protagonismo do se fazer pedagogo/pedagoga nesse contexto social de embates por 

projetos e proposições de formação. Depois, com o ingresso no Programa de Pós-Graduação 

                                                           
14 Ver entendimento na página 42. 
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em Educação da UFRN, iniciamos um percurso de lapidação desse objeto que, após muitas 

idas e vindas, culminou com a nossa questão de pesquisa, a qual não exclui a complexidade 

desse cenário político-formativo, tampouco as inquietações acumuladas pela pesquisadora ao 

longo de sua história de vida formativa e profissional. 

Eis a questão: como se configura o processo de construção das identidades dos 

pedagogos e pedagogas em formação no curso de Pedagogia? 

Como pressuposição, conjecturamos que esse movimento inscreve-se no âmbito 

das interdependências históricas e passa por uma “construção dilemática” (ELIAS, 1994, 

1998), cujo sentido está na ideia de que a identidade é processo “sociobiográfico profundo” 

(FERREIRA, 2006, p. 19) e em contínua mutação. Fenômeno inventivo longo e aberto, 

porque forjado pelos indivíduos que, além de sujeitos da história, passam a autores e atores da 

história da sua “verdadeira vida” (KAUFMANN, 2005, p. 82). 

Esse processo está indubitavelmente enraizado nos itinerários pessoais e 

experiências sociais vivenciadas pelas pedagogas em formação (DUBAR, 2006, 2005; 

FERREIRA, 2006; KAUFMANN, 2005), nas relações com os saberes construídos e 

acumulados durante esse percurso (CHARLOT, 2000, 2005) e no desenvolvimento de um 

sentimento de pertença cultural e institucionalmente construído (LUCKMANN; BERGER, 

2005) durante a formação, histórias que envolvem significações sociais, simbólicas e legais 

(CASTORIADIS, 1982). 

Uma negociação dialógica e dialética, nas palavras de Freire (1987, 2000), porque 

inscrita historicamente como resultado da forma como esses esquemas interligam-se no 

âmbito da estrutura temporal e espacial da formação no curso de Pedagogia. Por isso não 

podemos deixar de considerar a historicidade singular dos sujeitos, isto é, as suas 

significações subjetivas; também não podemos desconsiderar o campo histórico-situacional 

com o qual os indivíduos estão envolvidos, as significações objetivas; e ainda não podemos 

esquecer as identidades disponíveis, ou seja, as marcas, os traços, as imagens que comunicam 

o sentimento de pertença, o qual está inextricavelmente misturado às significações histórico-

sociais. 

Olhamos esse trançado de modo multirreferencial (ARDOINO, 1998; MACEDO, 

2002) e histórico, uma vez que ele nos permite uma leitura plural e heterogênea do nosso 

objeto de estudo, com vistas a torná-lo inteligível. Entendemos por multirreferencialidade a 

pluralidade de referências que nos ajudam a pensar sobre tal objeto, ou seja, “os sistemas ao 

mesmo tempo de leitura, de representação, por conseguinte, mas também as linguagens, que 
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são aceitas como plurais, isto é, como necessariamente diferentes umas das outras” 

(ARDOINO, 1998, p. 69). 

Em síntese, pleiteamos o entendimento do processo de construção identitária das 

pedagogas em formação, sem desconsiderar a sua natureza complexa (MORIN, 2007a, 1998), 

pois, compreendemos que tal processo não obedece a uma lei única, que defina a identidade 

de uma vez por todas e de modo absoluto. Nesse sentido, a sua inteligibilidade passa pela 

interlocução com diferentes, porém articulados, pontos de vista, posto que “a pluralidade de 

olhares significa, na compreensão de um objeto-processo, a emergência da heterogeneidade 

que, sem essa multiplicidade de esclarecimentos, sempre incompletos [...], ficaria 

ininteligível” (MACEDO, 2002, p. 23). 

Nessa direção, muitos teóricos têm nos ajudado a pensar sobre a dinâmica da 

construção identitária, uma vez que esta se caracteriza como movimento histórico, 

contraditório, processual, contextual e relacional. Outros tantos têm nos ajudado a pensar 

sobre a formação, já que a construção da identidade refere-se a este âmbito delimitado. Pensar 

a formação é teorizar sobre as experiências dos sujeitos de dentro dela, é significar os 

envolvimentos e as atividades, movimentos que passam pelos sentidos, pelas implicações e 

pela intercomunicação.  

Entre os teóricos que nos ajudam a pensar sobre o processo de construção da 

identidade, Nobert Elias (1980, 1998, 2004) nos é referência para interpretar 

sociologicamente a realidade como um sistema de interdependência histórico, existencial e 

funcional, cuja configuração constitui-se a partir das interconexões humanas frente aos 

desafios dos processos sócio-históricos e culturais. É nesse sentido que o autor sugere 

substituir a visão dicotômica tradicional de pensar a relação indivíduo-sociedade, cujas 

características se assentam na reificação e na desumanização dos fatos sociais, por uma visão 

mais realista, porque orientada pela dinâmica dos fatos e acontecimentos. 

Em outras palavras, Elias (1998) propõe uma emancipação da visão sociológica 

derivada das ciências naturais para enveredar por uma epistemologia que implique 

socialmente os seres humanos ao seu mundo e aos fatos que os envolvem. Segundo ele, as 

ações humanas “ocorrem dentro de uma rede de interdependências” (ELIAS, 1998, p. 251), 

resultante do entrelaçamento de planos e ações de muitos indivíduos e grupos, que não são 

deliberadamente pensados, uma vez que emergem de uma matriz histórico-social já existente, 

teia humana de muitos tipos, como a escola, família, estratos sociais, fábricas, classes etc. 

(Ibid, 1980). 
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É a partir dessa rede de interdependência que esse teórico esclarece sobre a 

construção ou “configuração de um dilema” (Ibid, 1998), processo crítico e de tensão, a partir 

do qual os indivíduos acumulam incertezas, perplexidades e dúvidas. Dessa perspectiva, se 

esse processo, de fato, apresentar-se como dilemático, ele está abastecido pelas tensões e 

conflitos estruturais, os quais alimentam o potencial para as mudanças, ainda que estas 

possam ser bloqueadas ou tomar a forma de um processo gradual e lento, terminando, por 

vezes, até em quebra do dilema (ELIAS, 1998). 

Esses sentidos imbricam-se à ideia da construção social da realidade humana. 

Luckmann e Berger (2005) explicam que não existe “uma natureza humana no sentido de um 

substrato biologicamente fixo” (Ibidem, p. 72), tampouco caracterizam o homem (sic) como 

produto da determinação das forças naturais da sociedade. Segundo esses pensadores, o 

organismo humano desenvolve-se biologicamente quando se acha em relação com o seu 

ambiente, o qual, por sua vez, é obra da atividade objetiva e subjetiva humana. Estamos 

dizendo que “na dialética entre a natureza e o mundo socialmente construído o organismo 

humano se transforma. Nessa mesma dialética o homem produz a realidade e com isso se 

produz a si mesmo” (Ibidem, p. 241). 

Assim, a natureza humana é variável, porque diversas são as formações sócio-

culturais humanas, como também as suas condutas inventivas. Não há como compreender a 

construção do humano, abstraindo-o do seu contexto social de formação, porque seria 

impossível, no isolamento, o seu desenvolvimento como pessoa. Igualmente impensável é 

que, no isolamento, o homem (sic) produza um ambiente humano. Nesse sentido, dizem 

Berger e Luckmann, “O homo sapiens é sempre, e na mesma medida, homo socius” (Ibidem, 

p. 75, grifo dos autores). 

Este é também o argumento da Sociobiografia (FERREIRA, 2006), narrativa cuja 

orientação pressupõe o indivíduo como ser implicado e engajado em sua experiência social. A 

perspectiva sociobiográfica “incorpora, numa mesma construção compreensiva, tanto os 

relatos sobre a própria história de vida, quanto à análise de outras vidas envolvidas no 

processo de construção e narrativas de si” (Ibidem, p. 21). Nesse movimento de 

entrelaçamento entre o “sujeito personagem” e os “outros significativos”, os vínculos das 

relações e experiências sociais ficam visíveis, como também ficam manifestos os processos de 

construção identitária de quem narra. 

A partir das teorizações de Morin (2007, 1998), timidamente argumentadas como 

fundamentos deste trabalho, nutrimos a capacidade de percepção do real, no sentido de 
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transgredir os modos tradicionais de vê-lo. A herança filosófico/científica/epistemológica 

moderna nos doou uma forma de pensar e lidar com o real que elimina a sua complexidade, 

posto que a sua ambição sempre se pautou na ideia de que o real pode ser controlado, medido 

e dominado. Essa construção, advinda da ciência moderna, nega as contradições, as 

ambiguidades e os paradoxos, ordenando e acomodando a realidade a incessantes domínios de 

certeza humana e de objetividade, condições necessárias ao pensamento infalível e inevitável 

da modernidade. 

Transgredir essa condição de pensar e compreender a realidade e os fenômenos 

que lhes configuram é permitir um olhar simultaneamente integrador e desintegrador ou, 

como diz Morin (2007, p. 13), um olhar complexo, porque está “efetivamente tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem nosso 

mundo fenomênico”. 

É nesse sentido que ele propõe quebrar a rigidez do pensamento fechado e orienta 

enveredarmos por uma epistemologia aberta pautada sobre três princípios: o dialógico, que é a 

comunicabilidade entre ordem/desordem/organização; o recursivo, quando os produtos sociais 

são necessários à própria produção do social, ou seja, produtos e produtores sociais são, ao 

mesmo tempo, causa e efeito e, por fim, o hologramático, ideia de que não só as partes estão 

no todo, mas o todo também está nas partes. Esses princípios paradoxais quebram a 

linearidade da lógica científica moderna, que só deixa ver o mundo destituído dos seus 

paradoxos e ambiguidades, ao mesmo tempo em que nos permite enxergar a emergência do 

movimento de certeza das incertezas. 

Kaufmann (2001, 2005) nos é referência para pensar sobre a construção da 

identidade como uma “invenção de si mesmo” (2005, p. 253), projeto sociobiográfico longo e 

aberto em torno do qual os sujeitos humanos projetam-se e agem para dar sentido às suas 

vidas. Nessa perspectiva, a identidade passa a ser definida pela “capacidade de criação 

subjetiva do sujeito” (2005, p. 80), uma vez que o situamos socialmente como ator e autor da 

história humana e da história da sua “verdadeira vida” (Ibidem, p. 143). 

Paradoxalmente, essa produção de “si mesmo” não se faz através de uma 

autonomia absoluta, pelo contrário, ela se instala dentro de um campo possível. Como diz 

Kaufmann (Ibidem, p. 87), “um si mesmo possível”, posto que a invenção é “proporcional aos 

recursos culturais” (2005, p. 184). Nesse sentido, não podemos separar os indivíduos dos seus 

contextos e interdependências (ELIAS apud KAUFMANN, 2005, p. 105), afinal, “as 
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instituições não estão mortas, apesar do seu declínio como programa integrado e globalizante” 

(Ibidem, p. 226) neste estágio da contemporaneidade. 

Nas palavras de Kaufmann, “o processo identitário é uma manifestação da 

subjetividade em obra” (Ibidem p. 80) que sofre os constrangimentos e os incômodos dos 

“caracteres objetivos inultrapassáveis” (Ibidem, p. 80). Estes, porém, “não podem, por si só, 

determinar a [sua] existência pela simples razão de que [esta] não têm nada dum universo 

estável e coerente” (Ibidem, p. 83). Oposições de várias ordens e em todos os sentidos 

atravessam essa realidade objetiva, obrigando os sujeitos a se envolverem e, assim, 

alimentarem a sua capacidade reflexiva, crítica e criativa15. Na verdade, “a subjetividade e o 

mundo objetivo estão intimamente imbricados. A subjetividade não se inscreve num universo 

separado e longe do social” (Ibidem, p. 87). 

A partir dessa compreensão, recusamo-nos a pensar a identidade a partir da fria 

lógica racional16, porque a identidade, como uma invenção do sujeito, se põe “contra o 

hipertexto” (Ibidem, p. 129) e a favor de um si mesmo situado, que funciona mergulhado nos 

acontecimentos, os quais estão constantemente entrelaçados por continuidades, rupturas e 

permanências. “O ego inscreve-se, na realidade, em lógicas de vida alternativas e plurais que 

se agitam à sombra da suposta história única” (Ibidem, p. 139) e isso provoca, de cada vez, 

novos arranjos na longa duração biográfica. 

Há, de fato, no pensamento de Kaufmann (2005), um desprezo pela ideia de 

socialização pura, linear, coerente, destino previsível, que avança determinando os indivíduos 

ao seu bel prazer. Nesta forma, a construção da identidade não passa de pura atribuição das 

forças sociais estruturando as ações dos indivíduos. Não podemos esquecer, entretanto, que 

nestas ações estão implicados processos reflexivos, “uma combinação de autonomia, 

reflexividade e vontade (Ibidem, p. 96), muitas vezes imperceptíveis e multiformes, que 

motivam o ego e dão sentido à vida. Nesta outra lógica, a ação do sujeito é nuclear no interior 

da socialização, porque “fazendo-se contraditória” (Ibidem, p. 96), impõe ao indivíduo que 

opere escolhas. 

                                                           
15 Com isso, parece que Kaufmann universaliza as subjetividades humanas, pondo todas numa mesma direção. 
Ele esclarece que a “subjetividade não é pura” (2005, p. 87), ela se estabelece entre campos possíveis, por isso as 
escolhas para uns são mais prováveis do que para outros e estão ”estreitamente ligadas ao nível e diversidade dos 
recursos de que dispõe o indivíduo” (Ibidem, p. 181). Nesse sentido, a biografia de cada indivíduo “tem um peso 
social, que impele de privilegiar certas escolhas identitárias e a tornar outras mais improváveis [...]. O importante 
é a capacidade de arbitragem, multiforme e permanente” (Ibidem, p. 87).  
16 Lógica racional que provoca a dicotomia indivíduo-sociedade, nesse sentido, que define identidade como 
essência, pura individualidade, portanto, autocentrada e rigorosamente ordenada, infalível e absoluta. Entretanto, 
não negamos a razão humana criadora e inventiva, dimensão do indivíduo que é quotidianamente fabricado pelo 
contexto sócio-histórico do qual participa (KAUFMANN, 2005). 
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Mas, esse processo possui o seu duplo. Kaufmann alerta para o bombardeio de 

uma nova e, por vezes perigosa, dinâmica mundial: “o caráter incontrolável das explosões 

identitárias” (Ibidem, p. 277), as quais se substancializam no que Kaufmann denomina de 

identidades ICO, porque “Imediata, Contextualizada e Operatória” (Ibidem, p. 149). Para ele, 

esse tipo de identidade fragmenta e anima o imediato, por uma razão bem precisa:  

 

pela primeira vez na história, os seus fundamentos são submetidos, a cada 
dia, ao questionamento e à sua reconstrução permanente se assenta na 
fluidez evanescente das identificações individuais, trabalhada pelo 
movimento imprevisível das imagens e emoções. No preciso momento, 
circunstância agravante em que a mundialização aproxima e confronta as 
diferenças culturais, dissimuladas por detrás das aparências da comunicação 
e desigualdades sociais das mais chocantes (Ibidem, p. 254). 
 
   

Em síntese, Kaufmann anuncia, apoiado em longa e contextualizada análise sobre 

as identidades, a ruptura do sujeito historicamente compreendido, ora como plenamente 

sujeitado às determinações da regulação social, seja através da religião, do Estado, da política, 

do mercado, ora como plenamente regulado pelo bio-psicológico, sujeito de arquitetura 

genética autônoma, livre, individual, racional, “senhor das suas opções” (KAUFMANN, 

2001, p. 107), “senhor do seu destino” (Ibid, 2005, p. 267). E promove o sujeito histórico, 

inventivo, reflexivo, situado, cuja identidade fabrica-se em processo, mas não de qualquer 

maneira, porque o indivíduo não é totalmente livre dos constrangimentos sociais e históricos. 

É nesse sentido que a identidade está posta dentro do campo do possível. 

Claude Dubar (2006, 2005) entra em cena para nos ajudar a pensar sobre os 

processos de socialização e a sua interconexão com a construção das identidades. Sua 

teorização parte da crítica aos modelos de vieses sociologizantes e psicologizantes, visto que 

eles postulam um pressuposto simplificador de formação da identidade, seja a partir do grupo, 

seja da individualidade. 

Em oposição a essas duas grandes vertentes, Dubar (2005) propõe pensar a 

socialização a partir de uma abordagem compreensiva. Assim, ele parte da ideia de que a 

socialização é uma “construção social da realidade” (2005, p. 97). Nesse sentido, os 

indivíduos não nascem membros da sociedade, tornam-se membros pela sociabilidade, 

processo ontogenético que se realiza pela introdução dos indivíduos ao mundo objetivamente 

vivido, que é, ao mesmo tempo, simbólico e cultural, e por um saber sobre o mundo. 

Esse vínculo com Berger & Luckmann é explicitado quando eles denominam a 

imersão inicial do indivíduo ao mundo, de socialização primária, uma incorporação dos 
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“saberes de base”, posse subjetiva de um eu e de um mundo que ocorre a partir da família e 

dos seus “outros significativos” (MEAD apud DUBAR, 2005, p. 116). Mas é na socialização 

secundária que há a incorporação dos saberes especializados e enraizados institucionalmente, 

e é essa segunda socialização que alimenta a possibilidade da construção de outros mundos, 

os quais ocorrem por processos de ruptura ou não com a socialização primária. 

É da emergência desses dois processos socializadores que surge o sujeito de 

identidade autoral. Sujeito de construção progressiva em relação às problemáticas sociais do 

mundo vivido, porque, segundo Dubar (2006, p. 09), ao invés de essências humanas, temos 

existências contingentes, desse modo, abertas a diversas e variadas “formas identitárias17”.  

A socialização, então, é movimento histórico, transacional e relacional, construção 

social do humano em subversão à ideia estável de um si mesmo integrado e essencial da 

modernidade. É processo dinâmico de “construção, desconstrução e reconstrução de 

identidades ligadas às diversas esferas de atividade que cada [sujeito] encontra durante sua 

vida e das quais deve aprender a tornar-se ator [e autor]” (DUBAR, 2005, p. XVII). 

Por isso é fundamental, para compreender o processo de construção das 

identidades dos pedagogos/pedagogas como inventividade, situá-los considerando esse 

movimento interativo da socialização. Nesse sentido, não podemos definir identidade pelo que 

se permanece idêntico de uma vez por todas, mas pelos resultados de uma identificação 

contingente, processo que se diferencia e se generaliza: o que se diferencia faz a singularidade 

em relação ao Outro; o que se generaliza define o que é comum a uma classe de elementos 

diferentes, ou seja, a pertença comum (DUBAR, 2006, p. 8-9). 

Nessa perspectiva, não podemos pensar que as pedagogas em formação são meras 

consequências dos atos de atribuição do que está proposto nos documentos oficiais 

burocráticos, seja do Estado, seja da instituição de formação, seja dos programas de ensino 

ou, ainda, do desejo dos professores e professoras que as formam. Tampouco, podemos 

concebê-las como produto, puro e simples, de um si mesmo ou do conjunto das experiências e 

ações acumuladas linearmente nos segmentos práticos institucionais da formação. 

Se a construção das identidades se processa na interdependência do singular com 

o sócio-histórico, a chave de compreensão dessa construção nas pedagogas em formação só 

                                                           
17 Cf. Dubar (1998, p. 03), “formas identitárias” são hipóteses surgidas a partir de pesquisas empíricas no campo 
profissional e estão ligadas à evolução das modalidades da socialização. Existe uma pluralidade de formas 
identitárias, variáveis historicamente, e são elas que organizam as narrativas dos sujeitos, põem em evidência as 
lógicas sociais com as quais estes se definem, se reconhecem e obtêm o reconhecimento dos outros. “A maneira 
de contá-la depende do sistema de crenças herdado das experiências anteriores, mas também do tipo de 
interações que as caracterizam”. 
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pode ser atingida através da leitura compreensiva de suas ações em relação à pluralidade de 

saberes e experiências que compõem os processos formativos. Assim pensando, a construção 

social da identidade passa a ter caráter, ao mesmo tempo, objetivo e subjetivo, singular e 

plural. Percurso contínuo e operacional a partir do qual os indivíduos interagem com o 

mundo, consigo próprios e com os outros (DUBAR, 2005; CHARLOT, 2000). 

Bernard Charlot (2000, 2005) integra essa síntese quando também consolida a 

crítica às compreensões que negam a relação intrínseca entre o sujeito e a sociedade. Ele diz 

que as grandes linhas sociológicas centram-se no indivíduo como determinação ou como 

interiorização do social e as grandes linhas psicológicas o veem substancialmente como 

intimidade. 

Assevera que tais vertentes esquecem o “humano levado pelo desejo18 e aberto 

para um mundo social e [processual], no qual ele ocupa uma posição e no qual é elemento 

ativo” (2000, p. 57). Nesse sentido, não podemos analisá-lo levando em consideração somente 

a posição social que ele ocupa, mais do que isso, é preciso considerá-lo em sua atividade e no 

conjunto de suas práticas, porque não dizer da sua práxis19. 

Charlot (2005) afirma que as atividades socialmente definidas não deixam de ser 

atividade social de um sujeito e que, por isso, ele não pode ser esquecido. Nesse sentido, a sua 

posição social, ainda que de diferentes modos, é objetiva e subjetiva. “A posição subjetiva é a 

que adoto em minha mente, interpretando a posição objetiva [...] o que implica um trabalho de 

interpretação, de produção e de transformação de sentido” (2005, p. 20). 

Estabelecendo uma aproximação, essa noção de sujeito sociológico está de acordo 

com o que explicita Elias (1994) e Kaufmann (2001) sobre o “indivíduo em processo”, sujeito 

de construção histórica complexa, da qual a construção da subjetividade é parte integrante. 

Para eles, o indivíduo está implicado numa continuidade, sequência de estágios precedentes e 

rupturas consequentes, não necessariamente lineares, mas interdependentes, “desde a 

fundação do fato social” (KAUFMANN, 2003, p. 298). 

                                                           
18

 Charlot (2005, 2000) não fala do desejo numa perspectiva biologizante do psiquismo que se funda na ideia de 
uma pulsão natural, responsável pela satisfação daquilo que é desejado. Ele o conceitua considerando a dinâmica 
do sujeito em processo, e nesse sentido desejar implica um investimento de motivação e mobilização, dinâmica 
ao mesmo tempo interna e externa, através da qual se desencadeia uma atividade, ação social que supõe 
articulações do sujeito consigo próprio, com os outros e com o mundo. O desejo, portanto, é processo 
psicossocial. 
19 Nesse trabalho, falar de práxis aproxima-se do que Vazquez (1986, p. 247-250) chama de “práxis criadora”, ou 
seja, a necessidade da invenção constante e contínua de novas soluções ante as novas demandas, necessidades e 
exigências da vida histórico-social e o seu duplo, a repetição, justificada “como atividade relativa, transitória, 
sempre aberta à possibilidade e necessidade de ser substituída”. Nesse sentido, a produção do fazer ideal torna-se 
inseparável da produção do fazer real e ambas tornam-se faces distintas de um mesmo processo. 
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É essa ideia de sujeito, indivíduo implicado, que alimenta a noção de construção 

da identidade como uma “invenção de si mesmo”, uma vez que a dinâmica do ser sujeito 

define-se pela conjunção de processos psíquicos e sociais, inscritos na história, “tempo não 

homogêneo, [mas] ritmado por ‘momentos’ significativos, por ocasiões, por rupturas, [por 

saberes]; é o tempo da aventura humana, a da espécie, a do indivíduo” (CHARLOT, 2005, p. 

79). 

Mas compreender esse percurso de construção identitária, situando as pedagogas a 

partir da sua formação, exige esclarecermos o que estamos entendendo por esta noção de 

formação. Nesse sentido, outros estudiosos nos ajudam a pensar. Entre eles estão: Aires 

(2001), Almeida (2001), Brzezinski (2000), Charlot (2005), Freire (1996), Josso (2004), 

Macedo (texto mimeografado), Nóvoa (1995), Ramalho, Nuñez & Gauthier (2003), Santiago 

& Batista Neto (2006), Silva (1999), Silva (2001, 2007), Tardif (2000) e Therrien (s/d). 

Esse pluralismo de olhares está autorizado pela abordagem processual e 

multirreferencial, desde que não se subtraia a responsabilidade do diálogo com coerência 

epistemológica. Nesse sentido, no que se refere à compreensão de formação, os autores e 

autoras citados consideram-na em sua complexidade, porque não dispensam a dialética e a 

dialógica dos conhecimentos de produção histórico-coletiva que impactam no 

desenvolvimento formativo e identitário dos sujeitos. Como também não dispensam as 

manifestações e aprendizagens singulares, dados os percursos e itinerários formativos e 

experienciais de cada um/uma. 

O que estamos chamando de conhecimentos de produção coletiva, no âmbito da 

formação, são os saberes sócio-históricos específicos e experienciais produzidos a partir da 

discussão e interação de muitos, em instâncias formativas de vários tipos e que impactam nos 

sujeitos em formação20. Tais saberes emanam das instâncias coletivas e se disseminam, 

chegando até os sujeitos singulares. Nessas instâncias, a produção de saberes objetiva a 

unidade, não a unificação, e a abrangência, porque tem em vista atingir a totalidade dos 

envolvidos na formação. 

De um modo geral, esses conhecimentos produzidos coletivamente sobre a 

formação são de muitos tipos e estão relacionados à ideia dos saberes considerados 

fundamentais e identificadores dos pedagogos e pedagogas; a adoção dos valores éticos e 

                                                           
20 Essas instâncias coletivas e produtoras de saberes e experiências são de nível nacional, a exemplo da ANFOPE 
e as suas proposições, o MEC e os seus projetos, os congressos e seus anais; como podem ser de nível local, 
como os encontros acadêmicos, os grupos de discussão, os seminários e debates em sala de aula que tratam da 
formação e de suas políticas e práticas, entre outros. 
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morais necessários à profissão, construídos nas experiências sócio-históricas; a formulação de 

competências e, ainda, a qualificação continuada como mecanismo de implicação formativa e 

profissional permanente e de construção processual da identidade. 

As manifestações singulares dizem respeito à heterogeneidade dos sujeitos, dos 

percursos e das vivências no âmbito da própria formação. Essa heterogeneidade ocorre pelas 

formas de sociabilidade, pelos investimentos individuais, pela diversidade de práticas, 

discursos e experiências incorporados por cada um e por cada uma nos contextos e instâncias 

diversas de formação e que se traduzem em arranjos e rearranjos identitários e em invenções e 

reinvenções de si.  

Portanto, pensar o complexo processo de construção identitária de pedagogos e 

pedagogas como inventividade é inscrever tal processo no âmbito das preocupações com a 

formação. Essa compreensão supõe situar os sujeitos como seres ativos na aquisição e 

reflexão dos saberes e relações sociais e elucidar os impactos das diferentes situações 

formativas para a constituição de si. 

Por isso os autores referenciados consideram a práxis dos sujeitos envolvidos, 

seus itinerários formativos, suas implicações nas experiências de formação e os seus 

horizontes, como também a produção histórico-coletiva dos saberes e experiências e os seus 

impactos no âmbito da formação docente, particularmente, no âmbito da Pedagogia. O 

interesse da pesquisadora coloca-se na interdependência desses movimentos, perspectiva 

processual de formação de si, a qual traz a ação dos sujeitos em diálogo com os contextos de 

produção da formação e da identidade. 

Dessa perspectiva, explicitamos a formação em termos de autoformação e 

socioformação e suas interdependências. A primeira refere-se aos processos e posturas de 

aprendizagens mais subjetivas e autorais e, em face disso, envolve a reflexão do sujeito e a 

produção de sentido em torno de suas experiências, saberes e enraizamentos existenciais 

(JOSSO, 2004; MACEDO, texto mimeografado). Nesse sentido, a autoformação diz respeito 

às aprendizagens e significações dos sujeitos singulares em relação ao potencial formador das 

vivências, experiências, itinerários, oportunidades, relações e saberes. 

Concordamos com Josso (2004, p. 48) quando ela afirma que a formação é 

“experiencial ou então não é formação, mas a sua incidência nas transformações da nossa 

subjetividade e das nossas identidades pode ser mais ou menos significativa”. É significativa, 

de fato, quando as experiências provocam o trabalho reflexivo e permitem a aprendizagem 

significativa, isto é, quando as experiências e relações resultam em conhecimento. 
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Em outras palavras, quando as experiências são formadoras e a aprendizagem é 

processo experiencial e significativo revelam-se, no sujeito, as competências 

 

existenciais [e humanas], instrumentais [e] pragmáticas, explicativas [e] 
compreensivas na ocasião de um acontecimento, de uma situação, de uma 
atividade que coloca o aprendente em interações consigo mesmo, com os 
outros, com o meio natural ou com as coisas [sociais] (Ibidem, p. 56). 
 
 

Assim sendo, a formação potencializa no sujeito o contato com a sua 

singularidade e com a sua interioridade porque o remete a refletir sobre a sua identidade, a 

partir de diferentes níveis de atividades e conhecimentos. Nesse caminhar, o sujeito em 

formação faz, refaz e desfaz elos simbólicos com o passado para compreender a história da 

sua formação profissional, e com o presente constrói a capacidade de gerir a continuidade da 

formação e de si mesmo. 

A socioformação, que não acontece dissociada da autoformação, diz respeito às 

aprendizagens que ocorrem através das relações com a produção de conhecimento que emana 

dos âmbitos de elaboração coletiva e que se referem aos princípios, concepções e saberes que 

objetivam a identificação de todos os sujeitos em formação a um mesmo campo profissional, 

em outras palavras, a um mesmo campo de identificação. 

Nesse sentido, a socioformação acontece a partir das relações e interações com os 

saberes e práticas específicos e que são planejados pelos professores e professoras, mas 

também abrangem os conhecimentos estruturados nas instâncias coletivas de outros níveis, 

através da circularidade dos discursos e conhecimentos, seja em sala de aula, seja no âmbito 

das atividades complementares e integrativas, lugar e espaço de aprendizagens, socialização e 

construção de experiências. 

Esse processo concretiza-se, mais especificamente, a partir das relações dos 

sujeitos em formação com seus pares nos diferentes lugares formativos, e tem por base os 

modelos considerados ideais por quem proclama os discursos, ainda que estes estejam abertos 

ao debate exaustivo, a exemplo da produção dos saberes disseminados pela ANFOPE em 

congressos, curso e salas de aula, como também da produção oficial, a exemplo das Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Pedagogia. 

A socioformação, como aprendizagem consequente das relações com a 

diversidade de saberes que emanam de diferentes instâncias formativas, impacta o sujeito em 

formação e pluraliza ainda mais a autoformação. Nessa perspectiva, a socioformação agita os 
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sujeitos, provocando-os a novos desenhos identitários, como também os mobiliza no sentido 

da construção de novas significações de si e da realidade profissional e formativa. 

O próximo item orienta o caminho teórico-metodológico que nos guia, com vistas 

à produção desse saber, ao trançado do objeto de estudo e ao alcance dos objetivos da 

investigação. 

 

 

Encaminhamentos teórico-metodológicos 

 

Neste item, teorizamos sobre o caminho teórico-metodológico mobilizado com 

vistas a apontar respostas compreensivas ao nosso problema de pesquisa. A composição 

textual objetiva anunciar as concepções e significações epistemológicas assumidas ante a 

abordagem do objeto, bem como a noção de análise compreensiva de discurso no trato com a 

“entrevista compreensiva” (KAUFMANN, 1996; SILVA, 2006). 

Entendemos que interpretar e compreender o processo de construção identitária de 

pedagogos e pedagogas em formação e socialização acadêmica, diferentemente do modelo 

canônico de cientificidade, passa pela interação (ARDOINO; BERGER, 2003, p. 16-29), uma 

vez que esse movimento investigativo é relacional e permite aos sujeitos significar as suas 

ações sociais21. Os indivíduos, para se constituírem, são afetados pelo conjunto das relações 

sociais, imaginárias e simbólicas, as quais, por sua vez, são instituídas e vividas de forma 

significativa por esses mesmos indivíduos. 

Dessa maneira, falar de si é atribuir sentido, é conjugar uma pluralidade de 

afetações, as quais se atualizam nos enunciados particulares que os indivíduos revelam de 

maneira diversa e localizada (AUGÉ, 1999). A narrativa, nessa perspectiva, move-se num 

espaço antropológico, criador de identidade, porque permite ao sujeito demarcar o lugar do 

nascimento [a gênese identitária], permite definir as relações e demonstrar as implicações com 

os saberes que são de cada um e do coletivo [o processo formativo], permite ainda demarcar 

as fronteiras entre o eu e os outros (AUGÉ apud BINDE, 2008). 

À pesquisadora fica a inteligibilidade em termos do desvelamento dessa 

pluralidade de fios que tecem os sentidos oferecidos por quem os narra (ARDOINO, 1998), 

                                                           
21 Encontramos aqui o peso da contribuição Weberiana (2001) com relação ao sentido da ação social, a qual é 
determinada racionalmente com relação a fins. Um comportamento é provido de sentido quando possui 
referentes (motivos orientados por fins), embora nem sempre esteja claro no discurso ordinário. O papel do 
investigador é desvelar os sentidos implícitos e latentes, sentido subjetivo que se configura na prática histórica, 
portanto nunca é captado objetivamente, mas por meio da interpretação compreensiva. 
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no caso, as pedagogas em formação. Assim, investigar sobre a construção identitária, 

processo contínuo de invenção de si, significa interpretar os contextos, os saberes, as relações, 

os discursos no âmbito da formação. É esse movimento que dá sentido ao fazer e fazer-se 

pedagoga. 

Entretanto, adentrar no estudo do mundo vivido, para algumas correntes 

sociológicas, pode distanciar o pesquisador social das questões macro que determinam o 

funcionamento de toda a sociedade. Estamos entendendo, como o fazem Ferreira (2000) e 

Haguette (2000), que a sociedade, mesmo sendo composta por estruturas macro, tem 

existência concreta e se movimenta a partir da dinâmica dos microprocessos de ação social, e 

estes ocorrem pela invenção e intervenção dos indivíduos e coletividades. 

Assim sendo, tanto os macro como os micro processos de ação social precisam e 

“devem ser conhecidos, analisados e interpretados, cabendo a cada um a metodologia 

apropriada, a que melhor se adequa ao problema que se deseja investigar” (HAGUETTE, 

2000, p. 20). Na nossa pesquisa, a preocupação está focada no processo formativo das 

estudantes do curso de Pedagogia, objetivando interpretar os sentidos e compreender a 

construção identitária e “isto só pode ser feito pelo estudo de pessoas de carne e osso em 

realidades circunscritas” (FERREIRA, 2000, p. 33). 

Haguette (2000) e Ferreira (2000) nos fazem entender que são as ações e decisões 

tomadas pelas estudantes do curso de Pedagogia, individual e coletivamente, nos seus espaços 

de formação, interação e saberes, tendo em vista darem sentido a si, como pedagogas e 

profissionais da educação, que configuraram o fenômeno social que investigamos. Mas 

também nos ensina que não podemos compreendê-lo distanciando-o do contexto mais amplo 

de discussão social em torno do qual ele se insere: as questões históricas e políticas da 

formação no curso de Pedagogia. 

Fora desse contexto, a microrrealidade social investigada torna-se um objeto 

atomizado nele mesmo, como também os sentidos atribuídos pelos sujeitos às suas ações 

tornam-se absolutos e soberanos em relação ao contexto. Cabe à pesquisadora avançar, no 

sentido de confrontar este saber local, que está nos fatos e experiências relatados pelas 

pedagogas em formação, com o saber global, contido nos conceitos abstratos, conforme 

orienta Geertz (1997), e de interdependência histórica, conforme reconhece Elias (1998), para 

que haja um desenrolar dialético e dialógico, conforme pensa Freire (1987, 2000), na 

interpretação de tal realidade. 



40 
 

 
 

Assim compreendendo, as estudantes, interlocutoras da pesquisa, não podem ser 

concebidas como meras informantes de uma realidade aprioristicamente dotada de um 

conhecimento verdadeiro, sendo suficiente acessá-lo para elucidá-lo. Elas são autoras/atoras 

ativas e, nesse sentido, não só comportam ou apreendem as estruturas e realidades sociais 

objetivas, mas também as constroem, as criam e as vivem, objetiva e subjetivamente 

(BERGER; LUCKMANN, 2005), a partir de um complexo feixe de relações, interações e 

saberes, dinâmica marcada pelo princípio da recursividade (MORIN, 1998). 

O compartilhamento destas ideias nos estimula à investigação de natureza 

qualitativa, acreditando ser ela a mais adequada na apreensão, interpretação e compreensão 

dos sentidos expressos pelas estudantes às suas ações, no processo de formação. Em outras 

palavras, compreendemos que é a pesquisa qualitativa que nos dá as condições de 

adentrarmos no campo da formação das pedagogas para sabermos como elas mobilizam os 

saberes e as “experiências formadoras” (JOSSO, 2004) na produção das suas identidades. 

Para essa inteligibilidade, trabalhamos com a metodologia da “Entrevista 

Compreensiva”, a partir das orientações de Kaufmann (1996) e Silva (2006), cujos 

fundamentos estão na Sociologia Compreensiva de Weber (1991, 2001), na Antropologia 

Cultural de Geertz (2001), na Sociologia dos Processos Interdependentes de Elias (1998, 

1994), entre outros. 

De Weber, tomamos a ideia de que a ação social é provida de sentido, motivos 

orientados por fins, “sentido subjetivamente visado” (WEBER, 1999, p. 04) e, como tal, nem 

sempre claro nos discursos ordinários, sendo, portanto, necessário o seu desvelamento por 

meio da interpretação compreensiva.  Em Geertz (2001, p. 39), encontramos a ideia da 

“explicação interpretativa”, uma hermenêutica que se interessa pelo “significado que 

instituições, ações, imagens, eventos, costumes [...] têm para os seus proprietários”, nesse 

sentido, a conexão entre ação e significado altera a noção de conhecimento concebido a partir 

da relação causa-efeito e se concentra no sentido e sua captação, objetivando a compreensão. 

Com Elias, construímos a ideia das interdependências históricas, noção 

explicitada anteriormente. Então, podemos inferir que interpretar, nesse trabalho, objetiva a 

compreensão, e esta ocorre pela captação do sentido social, o qual se revela nas experiências, 

nas afetações e nas retóricas discursivas dos sujeitos em relação com outros (AUGE, 1999). 

Essa elaboração nos faz compreender os sujeitos como seres implicados socialmente, fato que 

torna impossível conhecer uma determinada realidade, como também configurá-la, sem 

analisar historicamente as redes de relações que a envolvem. 
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A produção dos dados ocorreu em dois momentos, ambos com a utilização do 

gravador. O primeiro foi construído na interação particular com cada interlocutora, através de 

entrevistas individuais, cujo roteiro encontra-se explicado mais à frente. O segundo aconteceu 

de forma coletiva e foi representado por três pedagogas que ainda se encontravam em 

formação quando da necessidade deste. Para a produção de dados, nesse segundo momento, 

utilizamos os princípios técnicos do Grupo Focal22, cujo roteiro objetivou aprofundar questões 

da primeira fase, como também provocar outras (conforme anexo 01). Em ambos os 

momentos nos centramos nos conteúdos discursivos como mecanismo convergente do 

processo de desvelamento/construção do objeto de pesquisa. 

Nessa perspectiva, a oralidade, com as suas entonações, recusas, suspensões, 

silêncios, interjeições, ambiguidades, contradições, deixa-nos perceber os sentidos e valores 

explicitados pelos sujeitos. Kaufmann (1996) revela que o sujeito, ao falar, expressa as suas 

atitudes, as suas histórias, as suas experiências e os seus desempenhos e que estas ações estão 

permeadas pela voz dos outros e implicadas com as histórias sociais e de vida de cada um 

(KAUFMANN apud SILVA, 2002). Dessa perspectiva, a fala é o elemento fundamental para 

a captura dos núcleos de sentido, em outros termos, é a palavra falada que dá “o mote” para a 

interpretação dos sentidos explicitados pelos sujeitos nos seus discursos e narrativas. 

Assim, somente a “escuta sensível”, na linha de Barbier (1998), nos pontos de 

tensão e indeterminação desses discursos, é que nos possibilita perceber as manifestações de 

sentidos, valores e expressões culturais, além de suas sutilezas. A “escuta sensível”, de acordo 

com Barbier (2004, p. 94), torna-se a forma particular através da qual a pesquisadora posta-se 

diante das falas das interlocutoras, objetivando desvelar os sentidos que estão sendo 

informados. Esta é uma atitude mediada pelo “escutar/ver” a “existencialidade interna” do 

sujeito. Atitude empática de “sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro 

[visando] ‘compreender do interior’ as atitudes e os comportamentos, o sistema de ideias, de 

valores, de símbolos e de mitos”. 

Essa postura demanda uma relação de confiança entre pesquisadora e 

interlocutoras, no sentido de se estabelecer uma afetividade, um sentimento de abertura e 

receptividade em relação às reações, aos modos de agir e aos limites da fala de cada uma. Em 

outros termos, é preciso estar desprovida de pré-conceitos, embora essa tarefa não seja fácil, 

                                                           
22 Tomamos o Grupo Focal em sua técnica, embora saibamos que há uma discussão conceitual e progressiva que 
o põe no âmbito das metodologias qualitativas. A técnica utiliza-se da interação reflexiva, conduzida de forma 
semidirigida, através de um roteiro previamente elaborado. Seu objetivo foi obter, pela via do debate, diferentes 
olhares, entendimentos, percepções, opiniões e atitudes acerca de fatos, acontecimentos e experiências 
formativas (Carlini-Cotrim, http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101996000300013). 
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ante as possibilidades da fala de cada pedagoga em formação, reconhecendo-a como “pessoa 

complexa dotada de uma liberdade e de uma imaginação criadora” (Ibidem, p. 96). 

Nesse sentido, é exigida da pesquisadora uma atitude de abertura para entender 

que o outro existe em sua totalidade, o que pressupõe ser sensível aos acontecimentos e 

comportamentos não de forma isolada, mas concebidos em suas relações e intimidades, 

conforme, por exemplo, o “princípio hologramático”, orientador da teoria da complexidade 

(MORIN, 1998, 2000). 

O objeto de estudo, nesta perspectiva metodológica, nunca pode ser dado a priori, 

ele se compõe progressivamente, num movimento triangular e de ida e vinda constante entre 

os sentidos disponibilizados pela “escuta sensível”, as hipóteses forjadas pela pesquisadora, 

ante os sentidos que saltam dos discursos e as teorias que dão suporte ao entendimento do 

objeto. 

Por isso é necessária, em princípio, uma atitude crítica e cuidadosa diante da 

“escuta sensível”, uma vez que esta postura nos deixa enxergar os emergentes núcleos de 

sentido e nos faz estabelecer as conexões, tendo em vista a compreensão processual do 

fenômeno investigado. Nesse sentido, a análise compreensiva do discurso exige da 

pesquisadora um movimento de escuta conectado à pergunta-guia, questão de pesquisa, e aos 

objetivos, para evitarmos ser meras ouvintes-espectadoras. 

Este exercício exaustivo de análise interpretativa assemelha-se ao trabalho do 

“artesão intelectual”, expressão cunhada por Wright Mills (1982), a qual significa 

aquele/aquela que sabe dominar e personalizar instrumentos e teorias, na composição do 

projeto de pesquisa. O pesquisador/pesquisadora passa a ser, simultaneamente, o 

homem/mulher de ‘campo’, o metodólogo/metodóloga e o teórico/teórica, sendo assim, há 

uma recusa em relação a deixar-se dominar por uma dessas três entidades (KAUFMANN. In: 

SILVA, 2002, p. 02). 

Em analogia, o “artesão intelectual” assemelha-se ao artista, que garimpa da 

realidade empírica os elementos significativos que irão compor a sua obra. Igualmente faz a 

artesã, que seleciona e trança a linha de crochê cautelosamente, numa gestão contínua de 

combinações e decisões, formando, ponto a ponto, pouco a pouco, a rede de relações com a 

qual o seu feito tornar-se-á inteligível. 

Movimento semelhante faz a pesquisadora: perscruta do cenário simbólico e 

subjetivo conteúdo expresso nos discursos narrativos, os núcleos de sentido com vistas à 

composição do seu objeto de estudo. Nesse movimento, tal objeto vai sendo edificado pouco a 
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pouco, por meio da elaboração teórica e das hipóteses forjadas no campo da pesquisa 

(KAUFMANN apud SILVA, 2002). Assim, a pesquisadora faz-se “artesã intelectual”. 

 

  - O campo da pesquisa, as interlocutoras e os instrumentos técnicos e de análise 

 

Os elementos meios de composição dessa abordagem metodológica são: o campo 

de pesquisa, recorte geográfico-espacial em que ocorre o processo de investigação; as 

interlocutoras, participantes da pesquisa, e os instrumentos técnicos e de análise dos dados, 

os quais são produzidos à medida que ocorre o trabalho de campo: o roteiro de entrevista, o 

quadro das entrevistadas, as fichas de análises e os planos evolutivos. 

O nosso campo de pesquisa é o curso de Pedagogia da UFRN, campus central. 

Esta escolha justifica-se, primeiro, por sua localização, pois nos encontramos na cidade de 

Natal/RN e estar aqui facilita os contatos e a disponibilidade de tempo na conciliação do 

trabalho de campo com outras atividades do doutorado; segundo, porque o currículo vigente 

traz a docência como carro chefe da formação; terceiro, por ser um curso localizado na 

instituição de trabalho e isso facilitar a compreensão em relação à estrutura curricular; quarto, 

o curso de Pedagogia, de um modo geral, é lugar de inquietação profissional e 

questionamentos desde os anos de 1980. 

As interlocutoras, participantes da pesquisa, são as estudantes do curso de 

Pedagogia que nos permitiram o diálogo compreensivo. O critério quantitativo deu-se pelo 

chamado à participação voluntária na pesquisa. Primamos, porém, para que estas estudantes 

estivessem nos períodos finais do curso de Pedagogia e, com isso, já tivessem cursado um 

número significativo de disciplinas. A suposição foi de que as pedagogas em formação já 

tivessem domínio sobre os saberes no âmbito do curso, como também já tivessem 

estabelecido uma interação com os/as profissionais da rede, através do estágio e das práticas 

de ensino. Outro aspecto importante foi terem cursado os Núcleos Temáticos23, composição 

disciplinar complementar que oportuniza um trânsito por conteúdos e processos variados no 

campo da pedagogia. 

A seleção dessas interlocutoras ocorreu no primeiro semestre de 2007, na turma de 

Monografia II, por considerarmos a mais próxima da conclusão do curso. Fizemos uma 

consulta prévia às professoras e ao professor das quatro turmas dessa disciplina, e, em 

                                                           
23 No currículo vigente do curso de Pedagogia da UFRN, os/as estudantes, a partir do 7° período, fazem a 
complementação da formação optando por cursarem um ou mais de um dos Núcleos Temáticos oferecidos: 
Coordenação Pedagógica, Educação Infantil, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Arte e 
Literatura, Tecnologia Educacional (BRASIL/ UFRN/CCSA, 1994) 
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seguida, estivemos nas salas para explicar os objetivos da pesquisa. A primeira visita ocorreu 

na turma da noite: apresentamo-nos, entregamos uma escrita síntese dos propósitos da 

pesquisa e fizemos uma exposição do trabalho, centrando a fala nos objetivos e importância 

da pesquisa. Em seguida, dissemos do nosso envolvimento com o curso e do desejo do 

diálogo com todos os estudantes. Neste momento da visita, muitos alunos e alunas se 

colocaram à disposição. Entretanto, poucos, efetivamente, concretizaram a participação. 

Em cada uma das salas visitadas e após as explicações referentes à pesquisa, 

solicitamos o preenchimento de uma ficha, cujos espaços pediam o nome completo, ano de 

ingresso no curso, período que estava cursando, se desejava participar da pesquisa, telefone, 

e-mail e a melhor hora para um possível contato (conforme anexo 02). 

Do universo dos estudantes visitados, quarenta e quatro, vespertino e noturno, 

apenas quatro, inicialmente, propuseram-se a participar da pesquisa, os outros, mesmo após 

várias tentativas por telefone e/ou e-mail, alegaram dificuldades por estarem no exercício da 

profissão em outros horários, participando da contagem do censo estatístico demográfico do 

IBGE e/ou escrevendo a monografia. 

Muitos sequer responderam ao chamado, outros ficaram de pensar e, ao retornar a 

consulta, alegavam as mesmas condições, dois se comprometeram e na véspera desmarcaram 

o encontro, sugerindo para o final do semestre. Essa resistência dos/das estudantes em 

participar da pesquisa foi motivo de reflexão e avaliação por parte da pesquisadora, 

principalmente em relação à forma aligeirada do contato, uma vez que estavam em aula e isso 

impossibilitou demandar mais tempo de explicação e motivação. Mas qualquer reflexão nesse 

sentido fica como crédito para novas pesquisas. 

Após a organização de um cronograma, com dia, horário e lugar para os 

encontros, tudo previamente combinado com as quatro alunas que se dispuseram inicialmente 

a participar, começamos as entrevistas. A primeira nos serviu de piloto, logo, foi objeto de 

escuta imediata e de re-feitura do roteiro de entrevista (explicitado mais à frente). Essa 

primeira entrevista não foi descartada, posto que as informações e ações foram consideradas 

importantes para a compreensão e explicação do movimento identitário das estudantes do 

curso de Pedagogia da UFRN. 

Durante esse exercício de escuta, mas também de observação dos 

comportamentos, gestos, silêncios, interjeições e tiques nervosos das nossas interlocutoras, 

percebemos o quanto procede a preocupação de que nos fala Bourdieu sobre a “violência 

simbólica” (2001, p. 694), imposta às colaboradoras de pesquisa na relação de entrevista, e 
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como essa violência pode afetar as respostas. Essa preocupação nos fez pensar se a pouca 

participação dos/das estudantes não teria sido motivada por essa relação que se faz tensa, uma 

vez que cada entrevistada está na condição de avaliada em relação à dinâmica entre as 

respostas emitidas versus o objeto de pesquisa. Na verdade, indagamos se essa relação não 

seria eco da histórica violência simbólica na relação entre professor-aluno, transferida para a 

relação pesquisador-entrevistado.   

Desse modo, foi prudente não “confiar somente na boa vontade” (Ibidem, p. 194) 

de nossas interlocutoras, mas proceder a um esforço contínuo na busca de perceber e 

controlar as distorções que essa violência pudesse causar ao ato comunicativo. Nesse sentido, 

procuramos assumir uma postura que nos exigiu arbitrar, de forma reflexiva e ética, na 

particularidade da própria condução da entrevista, seja a individual ou a coletiva, os efeitos da 

intromissão da pesquisadora, tarefa muito difícil, inclusive no sentido de afirmar se tal intento 

foi conseguido. 

Podemos dizer que essa relação nos fez refletir avaliativamente sobre as condições 

estruturais da relação entre a pesquisadora e as colaboradoras e nos esforçarmos na tentativa 

de estabelecer uma comunicação o mais livre possível de constrangimento. Essa nossa 

preocupação com a postura assumida, com a forma de como interrogar as pedagogas em 

formação, com a necessária demonstração de respeito aos ditos quando da entrevista, com a 

distância a ser mantida na relação, objetivou criar possibilidades para o aparecimento de um 

”discurso extraordinário”. Por “discurso extraordinário” entendemos o que se revela nos 

discursos ordinários como não rotineiros, ou seja, as expressões, significações, imagens, 

simbologias que traduzem descontinuidades ao discurso habitual (SILVA, 2001, p. 08). 

Quando já fazíamos as escutas das primeiras quatro entrevistas, um fato nos 

chamou a atenção, provocando a motivação para a interlocução com outras estudantes, até 

então ausentes. Esse fato refere-se às posições assumidas por cada uma no processo da 

formação, como também no contexto sócio-cultural e a clareza de que essas posições 

influenciaram em boa parte as respostas. Em outras palavras, estar bolsista de iniciação 

científica, estar apenas dona de casa, ser mãe e esposa, já ser docente ou trabalhar em outra 

área de atuação foram condições importantes no desenvolvimento e percurso formativo.  

Estes contextos pesaram em muitas decisões. Quando Lara diz “sou bolsista [...], 

vou fazer pós-graduação e ser professora da universidade”, demonstra uma inventividade 

construída por ocasião da relação com a pós-graduação, fato motivado pela posição de 

bolsista. Também o sentido da progressão nos estudos diferencia-se conforme a posição. Para 
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algumas interlocutoras, a ideia de ingressar como docente no ensino superior demanda mais 

formação e mais conhecimento do que ser docente das séries iniciais. Dessa maneira, para 

Lara, ser pedagoga pode levá-la para além daquilo que é a intenção formal do currículo, ou 

seja, professora das séries iniciais. 

Diferentemente, Áurea compreende a formação docente como um processo que 

precisa “no máximo de uma especialização”, uma vez que ela vai ser “aquela pessoa que vai 

terminar uma faculdade e vai entrar numa sala só pra ensinar a criança”. Essa visão, mesmo 

banhada pelos discursos das possibilidades de atuação dos pedagogos e pedagogas na 

contemporaneidade, não avançou, posto que Áurea mostra não dispor de tempo para outros 

envolvimentos, conforme ela mesma justifica, “Ah! Eu casei e tive filhos”, e ainda “A 

especialização já tá de bom tamanho [...] não tenho tempo, eu sou mãe”. 

Anita, por exemplo, ingressou no curso de Pedagogia para sanar um problema 

emergente no campo de atuação. Após 10 (dez) anos sendo professora em um curso de 

línguas, só decidiu fazer vestibular porque foi convidada a atuar como coordenadora, “aí vi 

que era necessário essa formação”. Essa maneira de proceder referenda a ideia que ela 

expressa de que ser professora é uma questão que não carece de muitos saberes, tampouco de 

formação superior. Anita passou 10 (dez) anos na docência, sem formação e “sempre fui 

elogiada”. Na continuação, ela afirma: “não tem quem tire a minha intuição de ser professor, 

ela nasce naturalmente comigo”. 

Essas diferenciações ocasionadas pelas posições ocupadas no âmbito da formação 

e da vida, de fato, chamou-nos a atenção. Foi a partir dessa realidade que nos motivamos a 

dialogar com outros/outras estudantes. Na verdade, ficamos refletindo sobre como pensariam 

e se posicionariam outros participantes, no sentido de sua construção identitária, que tivessem 

experiências com a extensão, com o movimento estudantil, com trabalhos em áreas diferentes 

da educação ou que não tivessem experiência com ensino. Diante de tais indagações, 

revisitamos as fichas preenchidas durante as visitas que fizemos em sala de aula e 

selecionamos mais quatro estudantes, inclusive as duas que haviam se comprometido e 

sugerido a entrevista para o final do semestre. 

As novas alunas selecionadas tinham os seguintes perfis: uma de iniciação 

científica, uma com atuação em área diferente da educação, uma participante de trabalho de 

extensão e outra atuante em grupo de estudo e tesoureira do CA de Pedagogia. Tais 

estudantes aceitaram o chamado, permitindo ao trabalho de escuta e análise, na sua totalidade, 
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não só a revelação de uma diversidade de sentidos, mas também de uma diversidade de 

pedagogas com elementos bem diferenciados no processo formativo. 

Os instrumentos técnicos e de análise são recursos meios sem os quais a 

Entrevista Compreensiva não se efetivaria. Estamos nos referindo ao roteiro de entrevista, ao 

quadro situacional das entrevistadas, aos planos evolutivos e às fichas de análise. Esses dois 

últimos indispensáveis ao processo de construção e organização dos dados.  

O roteiro de entrevista foi construído tomando como referência a entrevista 

semiestruturada, posto ser ela mais flexível. Sua organização deu-se através de blocos 

temáticos, objetivando orientar o mais abrangentemente possível a pesquisadora no diálogo 

com as interlocutoras da pesquisa. Na verdade, o cuidado com esse roteiro teve a intenção de 

sequenciar o pensamento da pesquisadora e a fala das entrevistadas. O roteiro cruza um 

caminho que vai dos antecedentes, pois cremos que as decisões passam por contextos e 

conhecimentos prévios, até as crenças e expectativas em relação ao futuro. Nossa intenção foi 

que esse percurso engajasse as interlocutoras e facilitasse o falar sobre si mesma, de forma 

mais aprofundada (SILVA, 2006, p. 46). Eis o quadro roteiro de entrevista: 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

QUADRO Nº 01 
 

1. A escolha pelo curso de Pedagogia: 
   - Os antecedentes motivacionais: 
      . As razões da escolha pelo curso de Pedagogia; 
      . Os conhecimentos prévios sobre o curso e o seu 

currículo. 
 
2. A formação e o currículo: 
   - A relação com os professores e professoras; 
   - A relação com os colegas; 
   - A dinâmica formativa no curso de Pedagogia; 
      . Os saberes, conteúdos e avaliação; 
      . Os procedimentos metodológicos; 
      . A preparação para a profissão: práticas e estágio; 
      . Elogios, críticas e paradoxos. 
 
3. O envolvimento com outras esferas acadêmicas: 
   - A participação em pesquisa, extensão, comissões, 

C.A, D.C.E, outras;  
      . Grau de envolvimento; 
      . Contribuições para a formação; 
      . Importância da participação; 
      . Elogios, críticas e paradoxos. 

4. O pedagogo/pedagoga: 
   - Desenhando uma identidade; 
      . O pedagogo/pedagoga no contexto atual; 
      . Lugar de atuação; 
      . Objeto de trabalho; 
      . Influências; 
      . Como você se vê, estando próximo de ser 

pedagoga? 
 
5. A Pedagogia: 
   - Definindo a Pedagogia; 
   - Definindo o curso de Pedagogia. 
 
6. Crenças/ expectativas: 
   - O futuro da Pedagogia e do pedagogo; 
   - O seu futuro; 
   - O que é provável e improvável ao curso de 

Pedagogia no Brasil. 
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Na medida em que as entrevistas foram acontecendo, fomos também, pari passu, 

organizando um quadro com informações importantes sobre as interlocutoras, dados obtidos 

através do preenchimento de um questionário (conforme anexo 03) no ato da entrevista. Esse 

quadro, denominado “situação das entrevistadas”, foi inicialmente organizado com 

informações referentes às quatro primeiras interlocutoras, realidade modificada em processo, 

quando da inclusão das outras quatro interlocutoras, conforme explicitação anterior. 

O objetivo do quadro “situação das entrevistadas” está em situar as pedagogas em 

formação na pesquisa e na composição textual do trabalho de tese, permitindo aos leitores 

uma pequena intimidade. Isso porque, na análise compreensiva, as interlocutoras da pesquisa 

são mais do que informantes, são “coautoras no processo de construção do objeto de 

pesquisa” (SILVA, 2006, p. 45). Eis o quadro “situação das entrevistadas”:  

 

SITUAÇÃO DAS ENTREVISTADAS 
 

QUADRO Nº 02 
 

N° NOME SITUAÇÃO DA PESSOA 
TEMA DA 

MONOGRA-
FIA  

IN-
GRESSO 
/TURNO 

POSIÇÃO NO 
CURSO 

SITUAÇÃO 
DA ENTRE-

VISTA 

01 Lívia 

Solteira. Fez magistério. 
Lecionou por 3 meses. Cur-
sou dois anos de Ciências 
Sociais e migrou para a 
Pedagogia.  

- 
2004.1 
tarde 

Não é bolsista 

Biblioteca, 
com 

barulho e 
interrupção 

02 Lara 
Solteira. Fez magistério. Foi 
professora das SIEF por 
alguns meses.  

Ensino de 
Ciências/  

2003.1 
tarde 

Bolsista da Base 
de formação e 

profissionalização 
docente 

Biblioteca 
com 

silêncio 

03 Anita 

Solteira. Professora de 
inglês. Morou nos EEUU. 
Iniciou o curso na FANEC e 
migrou para a UFRN.  

- 
2003.1 
noite 

Não é bolsista 
Casa, com 
silêncio 

04 Áurea 

Casada e mãe. Fez magisté-
rio. Teve rápida experiência 
docente na EI. É funcionária 
pública municipal. 

Alfabeti-
zação Infan-

til 

2004.2 
tarde 

Não é bolsista 
Sala de 

aula, com 
silêncio 

05 Darc 
Solteira. Fez o Básico. É 
recepcionista de hospital.  

Pedagogia 
Hospitalar 

2003.2 
tarde 

Não é bolsista 
Sala de 

aula, com 
barulho 

06 Paty 

Solteira. Fez o Básico. É 
Assistente Administrativa. 
Fez extensão e foi tesoureira 
no CA de Pedagogia. 

Surf, envol-
vendo edu-
cação ambi-

ental. 

2004.2 
noite 

Participa de grupo 
de estudo, mas 
não é bolsista. 

Sala de 
aula, com 
barulho 

07 Mara 
Solteira. Fez o Básico. Não 
trabalha.  

Ensino de 
História e 

tecnologias 
educacionais 

2004.1 
tarde 

Bolsista da Base 
práticas peda-

gógicas e currí-
culo 

Sala de 
pesquisa, 
com silên-

cio 

08 Tábata 
Casada, mãe. Fez o Básico e 
o magistério. É voluntária na 
igreja.  

Cidadania e 
Educação 

2003.1 
tarde 

Não é bolsista 
Casa, com 
silêncio  
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O tratamento de análise dos dados produzidos com a metodologia da Entrevista 

Compreensiva acontece pela emergência dos núcleos de sentido, categorização feita a partir 

do esforço na perspectiva de cruzar os detalhes anunciados e mobilizados através dos 

discursos. Falando de forma diferente, é promover o que Kaufmann (apud SILVA, 2006) 

chama de “leitura destruidora”, ou seja, uma leitura cujo olhar/escutar seja amplo e cuidadoso 

no sentido de não deixar às escuras o menor índice.  

Foi com essa intenção que fizemos o exercício da escuta sensível e a investida em 

cada frase dita, em cada detalhe falado, em cada interrupção feita, visando à reorganização do 

pensamento, em cada silêncio proferido. Na Entrevista Compreensiva não precisamos 

transcrever a totalidade das falas gravadas, isso mudaria a natureza do material, uma vez que 

as entonações, os tempos das interrupções, os silêncios não teriam como ser transcritos. 

Também porque deixaríamos de ter fala oral para termos linguagem escrita, não ideal no 

levantamento dos índices dos discursos (SILVA, 2006). 

Objetivando construir uma rede de sentido, a fim de responder à indagação central 

sobre o processo de construção identitária das pedagogas em formação, começamos as 

análises. Com isso, iniciamos a elaboração dos planos evolutivos e das fichas de análises, 

guias indispensáveis ao exercício dialético e dialógico, movimento de ir e vir, entre as 

hipóteses forjadas pela pesquisadora a partir do material de escuta e as possibilidades teóricas 

construídas nesse confronto. Em outros termos, um exercício de construção, desconstrução, 

reconstrução contínua do objeto de pesquisa. 

Foi, nesse contexto, que a elaboração dos planos evolutivos e das fichas de análise 

ocorreu ao mesmo tempo, um ajudando na construção do outro e ambos funcionando como 

objetivo e fonte de orientação para o trabalho final de escrita do texto de tese. As fichas de 

análise, em particular, são instrumentos de registro das falas de cada uma das interlocutoras 

da pesquisa, como também das impressões da pesquisadora ante essas falas. As fichas 

permitiram as inferências, os paradoxos, as interações, as transformações em processo, a 

localização da dinâmica construtiva individual e o movimento de produção de sentido. 

Apresentamos um exemplo síntese, a título de ilustração, de uma de nossas fichas de análise. 

É importante dizer que nesse processo as leituras movimentaram a sequência das fichas de 

uma mesma participante, como também os confrontos com as fichas de outras participantes. 

Eis a ficha de análise: 

 



50 
 

FICHA DE ANÁLISE INTERPRETATIVA 

QUADRO Nº 03 

* FICHA 01. Participante: Áurea. 
 
1- MOTIVAÇÕES PELA ESCOLHA DO CURSO:  
“Eu nunca quis ficar só com ensino médio, aí, depois desse tempo eu fiz o 
vestibular” 
“porque eu sempre quis fazer universidade, isso é uma coisa que eu sempre 
quis,” 
 “meu primeiro vestibular eu fiz pra Direito [...] eu queria assim pra 
Direito, pra SS..., Só que deixei pra lá e tudo... Não fui, acho que é porque 
quando Deus quer uma coisa, Ele sabe o que faz” 
“mas eu casei, tive filhos [...] e fiquei sendo dona de casa e mãe, só sendo 
dona de casa e mãe” 
“quando meu filho estava com 12 anos eu resolvi fazer outro vestibular”  
“na hora eu disse, não vou fazer pra Serviço Social, não quero, eu vou fazer 
pra Pedagogia, porque na hora eu me senti bem, eu disse, eu quero fazer” 
“aí eu fiz, [...], pra que eu vou colocar, pra quê? Eu disse, vou colocar 
Pedagogia, porque me deu vontade de fazer, foi uma coisa que eu disse, eu 
trabalhei na escola, eu me senti bem, então eu vou fazer Pedagogia” 
“a Pedagogia não era uma coisa que eu sentia tanta vontade” 
“na hora eu desisti, eu ia fazer pra Serviço Social...” 
“quando eu fiz o vestibular, teve uma pessoa que perguntou vai fazer 
vestibular pra que? Pra pedagogia. Virgem, Pedagogia? E o que é que tem? 
Não, pensava que era outro curso [...]. Tá, mas Pedagogia é um curso 
também...” 
“então lá dentro, depois eu vejo o que eu faço e tudo...” 
“eu sempre me identifiquei com alguma coisa, assim, na área de educação, 
porque quando eu era bem mais nova eu trabalhei numa escola [...], como 
auxiliar de sala e eu gostava, nunca, assim, disse que não gostava”.  
“agora, realmente, eu não sabia o que era ser pedagoga..., eu sabia assim 
que ensinava criança” 
“todo mundo lá fora pensa que a Pedagogia é um curso para ensinar 
criança” 
“a imagem, de fora, que a gente tem do pedagogo é só... aquela pessoa que 
vai terminar uma faculdade e vai entrar numa sala só pra ensinar a criança, 
só pra isso..., como quando a gente termina o magistério, né?” 
“eu não sabia dos núcleos, fiquei sabendo aqui, descobri logo que tinha 
coordenação”. 

O QUE REVELAM OS TRECHOS ESCOLHIDOS? 
- A decisão de fazer o vestibular esteve, desde o princípio, vinculada ao bacharelado. [V. memória discursiva sobre desvalorização do trabalho 
docente/desprofissionalização - RAMALHO E NUÑEZ, NÓVOA, SACRISTÁN, BRAZ, SANTIAGO. VEIGA...) 
- A licenciatura surge 12 anos depois, após o casamento, a maternidade e uma experiência com o ensino escolar de criança.  
- Aqui a desistência pelo bacharelado significa ato providencial, chamado divino. O Sentido vocacional pode ter sido quebrado pela insistência 
ao bacharelado, que continua, mesmo fazendo Pedagogia. A opção foi a coordenação.  
O sentido vocacional aproxima-se da ideia de destino traçado, que se sustenta a partir da concepção de identidade imutável, essencialista (V. 
DUBAR) e também faz suscitar a ideia de desprofissionalização docente; 
- Áurea, porém, demonstra superar essa visão essencialista da identidade do pedagogo por duas vias: a primeira quando imprime que pode fazer 
algo “lá dentro, depois” e a segunda, pela via curricular, quando descobre outras possibilidades de atuação do pedagogo, a coordenação (aspecto 
aprofundado adiante) – [há um silenciamento na frase “lá dentro eu vejo o que eu faço”, isso pode indicar a negação da escolha feita?]  
- Sentido de interdependência: a vida pessoal/social, afetiva, relacional, profissional - falta de oportunidade, casamento, trabalhos maternos, 
ausência de estudo, atuação no trabalho escolar – foram norteando a escolha pelo curso de Pedagogia. A decisão deu-se neste quadro crítico 
(ELIAS fala da necessidade de se observar os elementos do entorno, pois eles são reveladores de um quadro situacional que estrutura a direção 
dos acontecimentos de forma objetiva).  
- Há uma rede, múltiplos fios na história de vida, matizados por desejos, limites, possibilidades, rupturas, alimentados pelo que Áurea imagina 
ser o pedagogo, que dão sentido à escolha pela Pedagogia [sentido biográfico e inventivo] e imprimem uma primeira identificação e esta é 
negativa: pedagogo é o profissional que lida com crianças. (que diz BRZEZINSKI sobre o curso de Pedagogia nos primórdios da década de 
1930, como foi pensado por AnísioTexeira?)  
- Há um multi-movimento: 
 1. o curso de Pedagogia da UFRN é predominantemente licenciatura - está instituído formalmente ao pedagogo como perfil esperado pelo PPP, 
Áurea sabe e compreende a necessidade de cumprir esse propósito. É o que habitualmente se professa pelo currículo e se espera do pedagogo: 
ser professor das séries iniciais [primeira identificação]. 
 2. O curso de Pedagogia está historicamente filiado ao bacharelado e o curso na UFRN abre essa possibilidade com os núcleos. O curso oferece 
essa complementação, mas de forma fragmentada [segunda identificação]. 
 3. O campo de atuação ampliou-se historicamente – exigência do mercado e está nas DCN [terceira identificação] [ver ficha 1.1] 
Sínteses: 
A história de vida tem um significado particular, é fator preponderante na construção da identidade inicial, principalmente a partir do 
entrelaçamento com outras histórias – as influências dos colegas, do marido, da família, o fato de ser mãe (que dizem JOSSO, ELIZEU, 
VASCONCELOS?). 
A escolha é processual, no jogo das interações pessoais e relacionais, objetivas e subjetivas; é uma construção que vai sendo forjada, conforme 
as oportunidades se abrem e se fecham. 
- A imagem do pedagogo como professor de criança é a grande negação. Qual a raiz desse discurso?  (v. GAULTIER, CAMBI – 
CASTORIADIS, com as significações imaginárias) 
- Pensar o pedagogo como professor de criança ratifica uma identidade cristalizada pelo imaginário social e difundida legalmente no Brasil 
desde 1939: pela via legal, quando o curso de Pedagogia, além de formar o técnico/especialista em educação, tinha a função de formar o 
professor formador do professor das séries iniciais (professores para as Escolas Normais). Pela via prática, ao ocupar os espaços dos professores 
formados pelos cursos normais, instituindo a máxima “quem pode o mais pode o menos”. 
- Há uma ideia imaginada (o curso só forma para docência de criança), uma formalizada (a docência no PPP, séries iniciais) e uma reivindicada 
(outras possibilidades ao pedagogo/pedagoga). 
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Os planos evolutivos são concebidos processualmente. Eles funcionam “como 

suporte, um fio diretor, uma cadeia de ideias centrais, auxiliares do pesquisador” (SILVA, 

2006, p. 45). O primeiro plano foi elaborado tendo o roteiro de entrevista como referência, 

os demais foram sequência desse primeiro, que evoluíram conforme o prosseguimento de 

elaboração das fichas de análise que, por sua vez, segue progressivamente na medida em 

que as escutas acontecem e os núcleos de sentido vão sendo mobilizados com vistas aos 

planos, num movimento de circularidade contínua. 

Em outras palavras, os planos evolutivos vão sendo ressignificados conforme o 

surgimento de novas hipóteses e índices, os quais emergem da consecução das fichas de 

análises, embora não haja, necessariamente, para cada ficha, um novo plano. Na verdade, 

essa evolução só ocorre dependendo da novidade em termos do movimento da escuta e da 

emergência dos sentidos registrados, quando há desvelamento de novos sentidos nos ditos e 

nos não-ditos das pedagogas em formação. 

Essa mobilização é feita através da escuta sensível paciente, que, como já 

dissemos, é um modo singular de se postar diante das falas dos sujeitos interlocutores da 

pesquisa, com vistas a tomar consciência dos seus sistemas de crenças, expressos através 

dos ditos sobre as suas ações, comportamentos e valores, mas também dos não-ditos, os 

quais estão nos silêncios que permeiam as falas e os comportamentos e, como tal, 

expressam muitos sentidos. 

O final desse movimento de ida e vinda é percebido quando se esgota a 

emergência dos núcleos de sentido, o que pode acontecer antes da última escuta. Se assim 

ocorrer, as fichas de análise das entrevistadas que não apresentarem mais novidades serão 

organizadas como ditos e não-ditos recorrentes, elementos que servirão para a composição 

textual, resultado do processo de construção do objeto de pesquisa. Após esse movimento de 

análise individual, a partir das fichas de análise e de construção de sínteses coletivas, a partir 

dos planos evolutivos, partimos para a elaboração do sumário do texto, síntese de todo o 

processo de análise e começo de outro, a escrita da tese propriamente dita. Eis, a seguir, o 

conjunto dos planos evolutivos. 
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PLANOS EVOLUTIVOS 

QUADRO Nº 04 

 

PLANO EVOLUTIVO REFERÊNCIA 
 
1. A escolha pelo curso de Pedagogia: antecedentes 
motivacionais 

   - Razões da escolha pelo CP; 
- O que sabia sobre o curso; 
- O que sabia sobre o currículo. 

 
2. A formação e o currículo na construção da 
identidade 

   - A relação com os professores; 
   - A relação com os colegas; 
   - Ações na dinâmica formativa no CP; 
   - Críticas e sanções ao processo formativo. 
 

3. Envolvimento em outras esferas acadêmicas: 
pesquisa, extensão, comissões, C.A, D.C.E, outras 

   - Contribuições para a formação; 
   - Importância. 
 

4. O pedagogo: 
   - Definindo o pedagogo; 
   - Lugar de atuação; 
   - Objeto de trabalho; 
   - Auto-definição. 
 

5. Crenças/ expectativas 
   - Auto-revelando o futuro: o provável e o improvável. 
 

6. O pedagogo e a Pedagogia 
   - Definindo a Pedagogia; 
   - Definindo o Curso de Pedagogia; 
   - Confusão histórica: e a identidade do curso de 

Pedagogia? 

PLANO EVOLUTIVO 1 
 
 1. Os múltiplos fios que tecem a escolha pelo Curso de 
Pedagogia 
 - A história de vida no projeto de ingresso a universidade. 
 - O trabalho escolar como alternativa de identificação para ser 
pedagogo; 
 - As influências do imaginário: o pedagogo é professor para 
ensinar a criança. 

 
 2. Do pessimismo à revelação: o pedagogo não é o que eu 
imaginava ser... 
 - A entrada no curso de Pedagogia: vi que era diferente, era uma 
coisa séria; 
 - A relação com os colegas; 
 - As ações na dinâmica formativa no curso de Pedagogia; 
 - Críticas e sanções ao processo formativo. 

 
 3. O envolvimento em outras esferas acadêmicas: pesquisa, 
extensão, comissões, C.A, D.C.E, outras;  

 - Contribuições para a formação; 
 - Importância. 

 
 4. O pedagogo  
 - Definindo o pedagogo; 
 - Lugar de atuação; 
 - Objeto de trabalho; 
 - Auto-definição. 

 
 5. Crenças/ expectativas 
 - Auto-revelando o futuro: o provável e o improvável. 

 
 6. O pedagogo e a Pedagogia 
 - Definindo a Pedagogia; 
 - Definindo o Curso de Pedagogia; 
 - Confusão histórica: e a identidade do curso de Pedagogia? 

PLANO EVOLUTIVO 2 
 
1. Os múltiplos fios que tecem a escolha pelo Curso de Pedagogia 
- A história de vida no projeto de ingresso a universidade; 
 - O trabalho escolar como alternativa de identificação para ser pedagogo; 
 - As influências do imaginário: o pedagogo é professor para ensinar a 
criança; 
 - A entrada no curso de Pedagogia: eu vi que era diferente, era uma coisa 
séria. 

 
2. O currículo como eixo estruturador da construção identitária  
 - O objeto de saber do pedagogo e a sua relação com a instrumentalidade 
do fazer; 
 - Os ensinos e a construção de uma base docente ao pedagogo: Críticas e 
sanções; 
 - A pesquisa como principio formador do pedagogo. 

 
3. O envolvimento em outras esferas acadêmicas: a participação em 
pesquisa, extensão, comissões, C.A, D.C.E, outras;  
 - Contribuído para a formação; 
 - Importância. 

 
4. O pedagogo: o desenho de uma identidade em construção  
[Do pessimismo à revelação: o pedagogo não é o que eu imaginava 
ser] 
 - Definindo o pedagogo; 
 - Lugar de atuação; 
 - Objeto de trabalho; 
 - Auto-definição. 

 
5. Crenças/ expectativas 
 - Auto-revelando o futuro: o provável e o improvável. 

 
6. O pedagogo e a Pedagogia 
 - Definindo a Pedagogia; 
 - Definindo o Curso de Pedagogia; 
 - Confusão histórica: e a identidade do curso de Pedagogia? 
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PLANO EVOLUTIVO 3 

 

1. Os múltiplos fios que tecem a escolha pelo Curso de Pedagogia 
- A história de vida no projeto de ingresso a universidade; 
- O trabalho escolar como alternativa de identificação para ser pedagogo; 
 - As influências do imaginário: o pedagogo é professor para ensinar a criança; 
 - A entrada no curso de Pedagogia: eu vi que era diferente, era uma coisa séria. 
 

2. O currículo como eixo estruturador da construção identitária do pedagogo 
- O sentido dos ensinos e do estágio: aprender a ser professora; 
- O papel da pesquisa na formação do pedagogo: o trabalho de sala de aula; 
- O professor-formador do pedagogo: o provedor que ensina a matéria; 
- A relação teoria-prática no movimento de constituição do pedagogo. 
 

3. O envolvimento em outras esferas acadêmicas: a participação em eventos 
- Contribuído para a formação; 
- Importância; 
- Empecilhos e resistências na participação dos eventos; 
- O pedagogo e os movimentos estudantis. 
 

4. Do pessimismo à revelação: o pedagogo não é o que eu imaginava ser... 
- O discurso das possibilidades: o pedagogo não é somente professor de criança;  
- A visão de completude do pedagogo: avanço ou retrocesso? 
 

5. Persiste o labirinto histórico: quem é o pedagogo? 
- O sentido naturalista; 
- O sentido técnico; 
- O sentido humano; 
- O sentido profissional; 
- A complexidade do pedagogo. 
 

6. Olhares sinuosos para a Pedagogia: a visão dos pedagogos em formação 
- O discurso da negação à Pedagogia; 
- O lugar do curso de Pedagogia no mundo contemporâneo; 
- A identidade do curso de Pedagogia: persiste a confusão? 

 
PLANO EVOLUTIVO 4 

 
1. Os múltiplos fios que tecem a escolha pelo Curso de Pedagogia 
- A história de vida e outras histórias no projeto de ingresso ao curso de Pedagogia; 
- A desvalorização social da profissão e as influências do imaginário social; 
- As experiências docentes e a escolha pelo curso de Pedagogia; 
- A entrada no curso de Pedagogia: vi que era diferente, fui me descobrindo. 
 

2. O currículo como eixo estruturador da construção identitária do pedagogo 
- O sentido dos ensinos e do estágio para as pedagogas em formação: aprender a ser professora; 
- O sentido da relação teoria-prática: aprender a aplicar os saberes; 
- O papel da pesquisa na formação do pedagogo; 
- O professor na formação do pedagogo. 
 

3. O envolvimento em outras esferas acadêmicas: a participação em eventos, C.A, D.C.E  
- Contribuído para a formação; 
- Importância; 
- Empecilhos e resistências na participação dos eventos; 
- O pedagogo e os movimentos estudantis: o silenciado no discurso.  
 

4. Do pessimismo à revelação: quem é o pedagogo? 
- O discurso das possibilidades: o pedagogo não é somente professor de criança;  
- O discurso da completude: o pedagogo pode ser tudo! 
- O discurso do pedagogo profissional; 
- O objeto de trabalho do pedagogo na atualidade; 
- A complexidade do pedagogo. 

 

5. A Pedagogia e o curso de Pedagogia na visão das pedagogas em formação 
- A Pedagogia é ciência social; 
- A identidade do curso de Pedagogia no Brasil: é um curso para ensinar a criança; 
- O discurso da negação ao curso de Pedagogia; 
- O lugar da Pedagogia e do curso de Pedagogia no mundo contemporâneo. 

 

 

 



54 
 

 

PLANO EVOLUTIVO 5 
 

1. Os múltiplos fios que tecem os antecedentes: razões objetivas, razões subjetivas, razões 
profissionais 
- A história de vida e outras histórias no projeto de ingresso ao curso de Pedagogia; 
- A desvalorização social da profissão e as influências do imaginário social; 
- As experiências docentes e a escolha pelo curso de Pedagogia; 
- A entrada no curso de Pedagogia: vi que era diferente, fui me descobrindo. 
 
2. O currículo como eixo estruturador da construção identitária do pedagogo 
- O sentido dos ensinos e do estágio para as pedagogas em formação: aprender a ser 
professora; 
- O sentido da relação teoria-prática: aprender a aplicar os saberes; 
- O papel da pesquisa na formação do pedagogo; 
- A avaliação da aprendizagem; 
- O professor na formação do pedagogo. 
 
3. O envolvimento em outras esferas acadêmicas: a participação em eventos 
- Contribuído para a formação; 
- Importância; 
- Empecilhos e resistências na participação dos eventos; 
- O pedagogo e os movimentos estudantis: o silenciado nos discurso.  
 
4. As relações na formação 
- As aproximações foram por afinidades; 
- As disputas entre os grupos; 
- As contribuições dos colegas; 
 
5. Ser bolsista 
- Existem Bases, existem avisos, mas tem que correr atrás: a perspectiva dos bolsistas; 
- Uma oportunidade de ingresso na carreira acadêmica; 
- Pode contribuir para a formação; 
- A autonomia do aluno: tem que se esforçar, tem que ir buscar; 
- Incentivo remunerado; 
- As oportunidades são maiores (exclusão, desigualdade, condições???). 
 
 

6. Alguns paradoxos 
- Nem quem está nos ensinando faz como ele diz que é para ser; 
- Você aprende a ensinar na horizontal, mas aqui você aprende na vertical, o 
professor sabe, você não! 
- A gente aprende como avaliar, mas aqui a nota é instrumento para dizer qual 
aluno é o melhor; 
- Os professores pregam o construtivismo, mas são tradicionais e isso traz 
prejuízos. 
 
7. Do pessimismo à revelação: quem é o pedagogo? 
- O discurso das possibilidades: o pedagogo não é somente professor de 
criança;  
- O discurso da completude: o pedagogo pode ser tudo; 
- O discurso do pedagogo profissional; 
- O objeto de trabalho do pedagogo na atualidade; 
- A complexidade do se fazer pedagogo. 
 
8. A Pedagogia e o curso de Pedagogia na visão das pedagogas em 
formação 
- A Pedagogia é ciência social; 
- A identidade do curso de Pedagogia no Brasil: mais uma vez; 
- O discurso da negação ao curso de Pedagogia; 
- O lugar da Pedagogia e do curso de Pedagogia no mundo contemporâneo. 
 
9. A formação é continuada 
- O bem maior é entender que a faculdade não dá tudo; 
- A preparação inicial vai ajudar a continuar essa prática. 
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PLANO EVOLUTIVO 6 

 
1. Antecedentes identitários: as escolhas pelo curso de pedagogia:  
- As escolhas estruturadas pelas identificações e resistências; 
- A história de vida e outras histórias no projeto de ingresso ao curso de Pedagogia; 
- A desvalorização social da profissão e as influências do imaginário social; 
- As experiências docentes e a escolha pelo curso de Pedagogia; 
- A entrada no curso de Pedagogia: vi que era diferente, fui me descobrindo. 
 
2. O currículo como eixo estruturador da construção identitária do pedagogo 
- O sentido dos ensinos e do estágio para as pedagogas em formação: aprender a ser 
professora; 
- O sentido da relação teoria-prática: aprender a aplicar os saberes; 
- O papel da pesquisa na formação do pedagogo; 
- Os Núcleos Temáticos; 
- A avaliação da aprendizagem; 
- O professor na formação do pedagogo. 
 
3. O envolvimento em outras esferas acadêmicas: a participação em eventos 
- Contribuições para a formação: novas possibilidades 
- Importância: não é para todos; 
- Empecilhos e resistências na participação dos eventos; 
- O pedagogo e os movimentos estudantis: os silêncios nos discursos. 
 
4. As relações na formação 
- As aproximações foram por afinidade; 
- As disputas entre os grupos; 
- As contribuições dos colegas; 
- As divergências. 
 
5. Ser bolsista 
- Existem Bases, existem avisos, mas tem que correr atrás: a perspectiva dos bolsistas; 
- Uma oportunidade de ingresso na carreira acadêmica; 
- Pode contribuir para a formação; 
- A autonomia do aluno: tem que se esforçar, tem que ir buscar; 
- Incentivo remunerado; 
- As oportunidades são maiores (exclusão, desigualdade, condições???). 

 
 
6. Alguns paradoxos 
- Nem quem está nos ensinando faz como ele diz que é para ser; 
- Você aprende a ensinar na horizontal, mas aqui você aprende na vertical, o 
professor sabe, você não! 
- A gente aprende como avaliar, mas aqui a nota é instrumento para dizer qual 
aluno é o melhor; 
- Os professores pregam o construtivismo, mas são tradicionais e isso trouxe 
prejuízos. 
 
7. Do pessimismo à revelação: quem é o pedagogo? 
- O discurso das possibilidades: o pedagogo não é somente professor de 
criança;  
- O discurso da completude: o pedagogo é tudo; 
- O discurso do pedagogo profissional; 
- O objeto de trabalho do pedagogo na atualidade;  
- A complexidade do pedagogo. 
 
8. A Pedagogia e o curso de Pedagogia na visão das pedagogas em 
formação 
- A Pedagogia é ciência social; 
- A identidade do curso de Pedagogia no Brasil: mais uma vez; 
- O discurso da negação ao curso de Pedagogia; 
- O lugar da Pedagogia e do curso de Pedagogia no mundo contemporâneo. 
 
9. A formação é continuada 
- O bem maior é entender que a faculdade não dá tudo; 
- A preparação inicial vai ajudar a continuar essa prática; 
- A graduação é a base, o alicerce; 
- Visão de continuidade: a pedagoga não se faz com a certificação, mas ao 
longo da vida profissional; 
- Na continuidade a formação inicial é a raiz. 
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Estrutura do trabalho 

 

O trabalho de tese está estruturado em partes, e dentro delas estão os capítulos. 

Essas partes representam o itinerário da construção identitária das pedagogas em formação, 

sua gênese, seu percurso e sua chegada, a qual se apresenta com a possibilidade de novas e 

continuadas partidas. A primeira parte possui uma particularidade: ela é também 

representativa do movimento epistêmico que fundamenta a nossa pesquisa, do processo de 

construção identitária da própria pesquisadora e do seu objeto, enquanto problema de 

pesquisa. Em face disso, a primeira parte está denominada de A partida: marcos históricos e 

epistemológicos, encaminhamentos teórico-metodológicos e a gênese identitária, compondo-

se da Introdução e do Capítulo I: mecanismos de resistências e de identificações possíveis. 

Na Introdução, problematizamos o objeto de estudo. Partimos dos movimentos e 

percursos pessoais, experienciais, formativos e profissionais que demonstram o processo de 

implicação da pesquisadora com o seu objeto e, em seguida, apresentamos as conclusões da 

pesquisa do mestrado, particularmente as inquietações que fizeram emergir o projeto de 

doutorado. Ainda na introdução apresentamos um relato representativo do movimento teórico-

metodológico de construção do nosso objeto, anunciando os instrumentos de pesquisa e o 

movimento de análise. 

No Capítulo I, localizamos a gênese da construção identitária das pedagogas em 

formação. Nesse sentido, analisamos o contexto que pré-figura a entrada das pedagogas em 

formação no curso de Pedagogia. Compreendemos que o sentido do ser pedagogo/pedagoga 

começa antes mesmo do ingresso à universidade, embalado pelas significações do imaginário 

e pelos sentimentos de fracasso com as reprovações no vestibular, os quais autorizam os 

processos de reflexão e decisão com vistas à sua superação. 

A segunda parte, O percurso: processo multiforme na construção da identidade 

compõe-se dos capítulos dois e três. O capítulo II: da relação com os saberes curriculares, 

trata do percurso trilhado na direção dos saberes planejados e compartilhados na diversidade 

da prática curricular em sala de aula, mais especificamente da relação das pedagogas em 

formação com os saberes curriculares e como esta relação, que é também processo interativo 

com o mundo, com os outros e consigo mesmo (CHARLOT, 2000), resulta na problemática 

edificação das identidades. 

O Capítulo III: da relação com os saberes complementares e discursivos, dedica-

se a analisar as práticas, saberes e experiências ocorridos em outras instâncias da formação 

que não a sala de aula. A análise mostrou que esses saberes também têm consequências 



57 
 

 

importantes na vida acadêmica das pedagogas em formação, particularmente no que se refere 

à construção da identidade, posto possuírem, tais saberes, possibilidades diversas para o 

desenvolvimento e compartilhamento de práticas, ideias, sentimentos, emoções e leituras 

diferenciadas de mundo e de si. 

A Terceira parte, intitulada A chegada: para compreender o processo de 

construção identitária das pedagogas em formação, compõe-se do Capítulo IV: configurando 

o desenho de uma identidade em construção. As análises apontam que a construção da 

identidade ocorre pelo embricamento e intersecção da autoformação com a socioformação, 

ambas componentes da formação inicial, lugar da apropriação ativa e singular de uma base 

cultural de saberes, experiências e orientações éticas profissionais, como também da formação 

continuada, lugar da inconclusão da formação e de continuidade identitária. 

As considerações finais caracterizam-se como a construção síntese das respostas, 

não das soluções, à nossa pergunta de partida e aos objetivos a que nos propomos nesse 

estudo. Apresentamos o entrelaçamento das ideias para demonstrar que a construção da 

identidade das pedagogas em formação é processo complexo e continuado. 
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CAPÍTULO I: 

MECANISMOS DE RESISTÊNCIAS E DE IDENTIFICAÇÕES POSSÍVEIS 
 

A identidade não se faz de uma vez por todas, ela vai se constituindo na medida 

em que o indivíduo socialmente mantém/metamorfoseia a si mesmo. Esta frase inicial busca 

dar sentido ao objetivo deste capítulo, uma vez que ela pleiteia interpretar e compreender as 

resistências e as identificações possíveis que antecedem a entrada das pedagogas em formação 

no curso de Pedagogia. Foram os fatos, imagens, sentimentos e decisões das interlocutoras, no 

âmbito de suas histórias e percursos de vida, que tornaram possível a escolha pelo curso de 

Pedagogia. 

Esta escolha, porém, não foi de toda harmoniosa. Inúmeros foram os desagrados e 

contradições revelados nas itinerâncias sociais das pedagogas em formação que culminaram 

com tal fim. Essa maneira de olhar as resistências e as identificações em relação ao curso de 

Pedagogia está revestida de uma posição teórica que nos leva a compreendê-la como um 

trânsito de elementos sociais interdependentes, os quais fecundam o ego, incitam as decisões e 

oportunizam os movimentos não necessariamente planejados (KAUFMANN, 2005). 

É nesse sentido que localizamos primeiro as resistências em torno de tal decisão, 

melhor dizendo, em torno daquilo que é inicialmente capital negativo de imagens sociais e 

representações simbólicas do que é ser pedagogo/pedagoga e suas exceções. Segundo, as 

frustrações e superações advindas com as contínuas reprovações no vestibular e como esse 

movimento contribuiu para desviar os projetos iniciais de formação e incitar os processos de 

reflexão com vistas a outras perspectivas. Terceiro, os indícios de identificação com a 

Pedagogia, negociação particular e social em relação à construção de um sentido para esse 

atributo, e quarto, a revelação, culminância desse processo que denominamos de gênese 

identitária. Os indícios e a revelação demonstram que não creditamos ao vazio de significação 

as escolhas feitas para curso de Pedagogia, ainda que com resistências. 

 

 

1. As resistências 

 

A identidade das pedagogas em formação começa a ser projetada a partir do 

desejo de ingressarem no ensino superior, cuja via, esperam elas, possa garantir suporte 

financeiro e status profissional. Essa projeção inicial, no entanto, quando é pensada para o 

campo das licenciaturas, apresenta resistência. Essa resistência está revestida por uma 
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memória histórica, socialmente construída, de que ser professor/professora é uma atividade de 

pouco prestígio, fato substancializado pela baixa remuneração. Lívia, que inicialmente 

rejeitou a licenciatura “porque a profissão é muito desvalorizada”, prestou o seu primeiro 

vestibular para as Ciências Sociais, “mas queria Psicologia”. 

Não diferente de Lívia foi Darc: “o meu primeiro vestibular foi pra Psicologia”, 

mas não obtendo sucesso, “fiz um segundo pra Ciências Biológicas e não passei”. Mara 

também partilha desse esforço identitário com o bacharelado, prestou quatro vestibulares 

antes da decisão que a faria enveredar pelo campo da Pedagogia. Fez “um primeiro vestibular 

pra nutrição [...], no segundo ano fiz novamente pra nutrição, também fiz direito” e ainda 

“parei e disse, eu vou fazer pra geografia e me inscrevi”. 

Mara, após esses quatro vestibulares frustrados para o bacharelado, chegou a 

demonstrar um grande espanto com a possibilidade de enveredar pela Pedagogia. Ela afirmou 

que, após ter momentos de angústia, chegando a exclamar: “meu Deus eu não sei o que 

fazer”, sua mãe sugeriu o vestibular para o curso de Pedagogia, então, como que perplexa, 

“disse: Pedagogiiiia? Mas fiz minha inscrição e procurei conhecer o curso”. 

Esses antecedentes biográficos de negação à licenciatura também fez parte dos 

itinerários vividos por Áurea, Ana e Paty. As duas primeiras transitaram por uma longa 

história até encontrar a Pedagogia como o caminho de construção identitária e futuro 

profissional. Áurea inicialmente interpreta o curso de Direito como sendo à identidade 

desejada: “meu primeiro vestibular eu fiz pra Direito [...], eu queria assim, pra Direito, pra 

Serviço Social, mas eu casei, tive filhos [...] e fiquei sendo dona de casa e mãe por doze 

anos”. Anita explica “o meu primeiro vestibular foi Estatística, mas Estatística não foi a 

primeira opção, foi Engenharia”. Já Paty assevera, “pensei em Medicina, mas vi que não tinha 

jeito [...] no ensino médio comecei a ver que eu me identificava com a Psicologia”. 

Essa negação inicial em relação à licenciatura é intensificada quando se trata do 

curso de Pedagogia, pela representação negativa em relação à ideia de ser “professora de 

criança” (Áurea, Lara, Paty, Darc). De forma hegemônica, os valores atribuídos pelas 

interlocutoras da pesquisa à ideia de ser “professora de criança” deixa emergir estruturas que 

refletem o sentido desse desprestígio do curso e da prática pedagógica com criança. 

É isso que demonstra Áurea quando expressa que “todo mundo lá fora pensa que a 

Pedagogia é um curso para ensinar uma criança a brincar, para ensinar uma criança a passar o 

tempo dentro de uma sala de aula”. Lara acrescenta que essa “idéia está no inconsciente 

coletivo” e, como tal, alimenta uma compreensão de que, como pedagoga, “você vai limpar 

bunda de menino”. Não muito diferente pensa Darc, ao afirmar que “quando as pessoas 
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comentam sobre o curso de Pedagogia, veem ele com desvalorização, porque eles só veem 

essa parte do pedagogo como professor”. 

Esses valores atribuídos à licenciatura, de um modo geral, e à Pedagogia, em 

particular, não são gratuitos. Sua origem inscreve-se no próprio movimento sócio-histórico de 

“crise da profissão docente [que] arrasta-se há longos anos” (NÓVOA, 1995, p. 22). Essa 

crise constitui-se por muitas razões, e tomamos como a primeira a ideia da “feminização do 

professorado, fenômeno [...] que introduz um novo dilema entre as imagens masculinas e 

femininas da profissão” (Ibidem, p. 18. Destaque do autor). Em seguida, a baixa remuneração, 

as más condições de trabalho e a cultura de que ensinar a criança não necessita de muitos 

saberes, aspectos ascendentes durante muito tempo na história da educação desse país. É esse 

contexto que falseia as representações, aciona os mecanismos de resistências e impede a 

escolha inicial para o curso de Pedagogia. 

Observando Nóvoa (1995), localizamos particularmente o contexto da 

urbanização e industrialização brasileira pós década de 1920. É nesse contexto de emergente 

desenvolvimento econômico e transformações culturais que se manifesta a crença do poder na 

educação, fato que repercute na política de educação e na criação de escolas, 

consequentemente na exigência de mais profissionais tanto para o próspero mercado industrial 

que se abria como para atender à expansão quantitativa das escolas. 

Esse emergente contexto e a secundarização do ensino pela baixa remuneração 

salarial24, “além do propalado desprestígio da profissão” (ALMEIDA, 1998, p. 65), motivam 

o segmento masculino a abandonar esse campo e enveredar para postos mais bem 

remunerados. Esse fato teve grande repercussão para a feminização do magistério, mas as 

lutas das mulheres pelo direito de exercer o magistério e ter acesso à educação e à instrução, 

assim como a oportunidade de ingressar no campo profissional, não foram menos 

importantes. 

Mas é preciso esclarecer, segundo Almeida (1998), que a causa da feminização é 

mais complexa. Pensar somente pelo prisma do aumento de vagas nas escolas e da saída dos 

homens desse campo pode alimentar a ideia de que tal acontecimento histórico foi uma 

concessão masculina, o que inibe a capacidade de transgressão das mulheres aos costumes 

patriarcais da época e minimiza a atuação das mulheres como sujeitos da história. Aceitar a 

concessão é pô-las num movimento de “vitimização que muito tem colaborado para 

                                                           
24 Segundo Almeida (1998, p. 66), o magistério era ocupação ocasional e secundária para os homens porque 
tomava menos tempo e, nesse sentido, podia ser exercido paralelo a outras profissões, como médicos, 
advogados, engenheiros, jornalistas, clérigos, dentre outras. Representava um meio aos que queriam obter 
notoriedade e ampliar os ganhos, sem deixar de exercer sua ocupação principal. 
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desmerecer a profissão e as próprias mulheres” (Ibidem, p. 66). Para Almeida (1998), a 

ocupação das mulheres no magistério foi resultante da capacidade que elas têm de reivindicar. 

Mas, se de um lado não podemos ignorar o fato de as mulheres terem sido capazes 

de imprimir sua marca na história, impulsionando uma trajetória de rupturas, hoje visível em 

todos os campos de atuação; por outro lado, podemos dizer que essa história foi construída 

sem severos confrontos sociais, os quais permitissem a evidência de um itinerário menos 

contaminado pela ideologia difundida à época, principalmente pela igreja católica, de que a 

vocação da mulher era servir, uma vez que ela concentra os atributos maternais e tem, “por 

natureza, o dom de conceber e dar a luz” (Ibidem, p. 68). 

Se essa ideologia da vocação foi incorporada pelas mulheres, porque permitia o 

casamento e a maternidade sem deixarem de ser professoras, serviu essencialmente ao poder 

oficial, que traduziu socialmente a função do magistério infantil como uma missão sagrada e 

sob as bênçãos da religião católica. Daí a dificuldade de se questionar tal ideologia impressa 

na profissão, tão logo ela passa a ser assumida pelas mulheres. Questionar essa condição era 

tornar controversa a própria condição feminina, como também a sua aspiração, posto que elas 

se reconheciam nessa interpretação, que passou a ser desejo e força necessários ao trabalho na 

docência (Ibidem). 

Então as lutas empreendidas pelas mulheres e suas vitórias significativas para a 

história, visto elas romperam definitivamente com a condição de servas e eternas amparadas 

do poder masculino, fizeram emergir também novos mecanismos de controle e de 

discriminação, como também enraizar uma ideologia de que ser professora, particularmente 

de criança, porque foi daí que começou o levante profissional da mulher25, é dom, é vocação, 

é missão. 

Essa rápida análise interpretativa mostra como se configurou a imagem da 

professora de criança erguida a partir do ponto de vista da feminilidade. O levante feminino 

pode ser historicamente considerado lento, mas não obscurece a luta ascendente das mulheres 

em busca de espaço profissional e formativo. Elas, “paulatinamente, galgaram os degraus do 

ensino elementar, depois alcançaram o nível secundário e, finalmente, chegaram às 

universidades” (Ibidem, p. 72). 

Mas essa marca social, essa cultura histórica e móvel de desprestígio da docência, 

que atribuímos como sendo o elemento de contaminação das interlocutoras para resistirem 

inicialmente à escolha pelo curso, não está somente na condição da memória simbólica, 

                                                           
25 Almeida (1998) explica que os trabalhos concedidos à mulher no início do século XX eram de costureira, 
parteira, governanta, modista, todos considerados de baixo prestígio, pouca remuneração e exercidos em casa. 
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edificada a partir da representação do papel da mulher como professora de criança. Está 

também na desvalorização salarial, na falta de condições de trabalho e na ideia de que a 

docência de criança não exige muitos saberes. 

A desvalorização pela via da remuneração docente, segundo Almeida (Ibidem, p. 

72), foi anterior à entrada da mulher no campo profissional. Esse aspecto já era registrado pela 

própria imprensa brasileira nas primeiras décadas do século XX. Assim sendo, atribui-se que 

a categoria docente “nunca foi valorizada ou bem remunerada em toda a sua história” e que a 

raiz desse problema está mais próxima da divisão social do trabalho do que da feminilidade. 

Até hoje, os professores e professoras pleiteiam uma remuneração condizente com 

a importância e o prestígio social que a profissão apresenta. Segundo Nóvoa (1995, p. 22), 

nada tem abalado esse prestígio da profissão docente, uma vez que é inegável que, “apesar de 

tudo, o prestígio da profissão docente permanece intacto [...], a imagem da profissão docente é 

bastante positiva, nomeadamente no confronto com outras atividades profissionais”. 

Esse reconhecimento, no entanto, não é suficiente para encobrir a situação de mal-

estar em relação à profissão docente. Os conflitos, as indecisões, as ameaças, como também 

os questionamentos em relação à qualidade do seu trabalho, geram uma “espécie de 

autodepreciação [...], um sentimento generalizado de desconfiança” (Ibidem, p. 22), causando 

sentimentos de desmotivação pessoal, absentismo e abandono pelo acúmulo das insatisfações. 

Soma-se a esses problemas a falta de condições materiais para o desenvolvimento 

de um trabalho dignificante em sala de aula. É histórica a falta de condições de ensino, de 

formação e de trabalho escolar aos docentes. Também o modelo histórico do fazer pedagógico 

alimentou mais a criação de saberes técnicos do que a promoção de saberes fundamentais à 

profissão, “na medida em que se organizou preferencialmente em torno dos princípios e das 

estratégias de ensino” (Ibidem, p. 16). Simultaneamente alimentou a ideia de que a 

verbalização do professor/professora era suficiente para imprimir os saberes necessários ao 

aprender, deixando à sorte os destinos da educação. 

Nóvoa (1995), ao discorrer sobre “o passado e o presente dos professores”, 

apresenta uma síntese que ilustra esse processo. Ele diz que a função docente desenvolveu-se 

de forma subsidiária e não especializada e isso, na origem, fez da docência uma ocupação 

secundária para religiosos e leigos. Mas ao longo da história esses grupos progressivamente 

deram forma a um corpo de saberes e de técnicas e a um conjunto de normas e de valores 

específicos, contribuindo para uma nova configuração da profissão docente. 

A intervenção estatal nesse campo fez emergir a criação de licenças e de 

autorizações para o ensino, a promoção da valorização da educação e as reivindicações 
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sistemáticas dos docentes permitiram a criação das escolas normais e a instituição da 

formação, que passa a ocupar lugar central na produção da profissão. Afora todas essas 

conquistas, um profundo fosso entre a visão idealizada e a realidade concreta do ensino ainda 

se projeta, nutrindo uma realidade crítica sobre a ação docente e um isolamento social da 

profissão. 

Esse processo, como um todo, não podia ter deixado de fixar uma imagem 

conflituosa aos professores e professoras e uma situação geradora de ambiguidades, uma vez 

que estes, considerando as análises de Nóvoa (Ibidem, p. 18),  

 

não são burgueses, mas também não são povo; não devem ser intelectuais, 
mas tem que possuir um bom acervo de saberes; não são notáveis, mas tem 
influência nas comunidades, devem manter relações com todos os grupos 
sociais, mas sem privilégios; não podem ter uma vida miserável, mas devem 
evitar ostentação; não exercem o seu trabalho com independência, mas 
usufruem de alguma autonomia. 
 
 

Essas ambiguidades, somadas às imagens instituídas pela história da feminização 

docente, embora com perspectivas de mudanças profundas na atualidade, fruto das lutas 

permanentes dos profissionais da educação e da consciência dos mesmos em relação à 

necessária continuidade da formação, exigências do tempo (JOSSO, 2004), tornam visíveis a 

compreensão do sentimento de recusa em relação à profissão, nos ditos das pedagogas em 

formação. 

Quando Áurea expressa que “o professor é visto como aquele que ganha mal, que 

chega em casa cansado, trabalha tanto na escola como em casa”, não traduz uma falta de 

identificação com a profissão, pelo contrário, representa o relato da história de desvalorização 

profissional de quem ganha “tantinho assim” (Áurea). Representa a história magmatizada 

(CASTORIADIS, 1982) por quem a viveu e viu “que ali se ganhava muito pouco” (Áurea). 

É preciso um percurso formativo contra estes valores instituídos socialmente que 

ainda regulam a cultura da desvalorização à profissão docente. Os sentimentos advindos de 

expressões como: “vai fazer vestibular pra que? Pra Pedagogia, virgem! Pedagogia?” (Áurea) 

ou ainda “você vai ser professora! Pois olhe, você vai sofrer muito, viu!” (Mara), ainda são 

muito fortes nos ditos das pedagogas em formação. 

Mara, Paty e Lara, ao se comprometerem com grupos de estudo, projetos de 

extensão, iniciação científica, apresentação e discussão de trabalhos em eventos, 

envolvimento nas Bases de Pesquisa, conseguiram quebrar esses sentimentos mais 

rapidamente e verem-se seduzidas pela Pedagogia. Paty explicita: “eu também falava, ‘ah, 
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Pedagogia!’, mas hoje em dia que eu estou amando o curso, que eu tô adorando, falo com 

orgulho, falo de outra forma, mostro compromisso [...], é uma questão da gente valorizar a 

Pedagogia”. 

Pelo dito de Paty, visualizamos que o curso de Pedagogia, e não somente o seu 

profissional, sofre das agruras históricas. Um distanciamento teórico rápido reafirma essa 

problemática construção do curso de Pedagogia no Brasil. Não muito longe vislumbramos o 

sentido do seu disciplinamento curricular original, o qual trouxe grandes embaraços aos 

segmentos que enveredaram por esse caminho. 

Na década de 1930, a formação do pedagogo organizava-se pelo “Padrão Federal” 

(CHAVES, 1980) das Universidades brasileiras, o denominado “esquema 3+126”, colocando a 

formação pedagógica como um mero apêndice do bacharelado (BRZEZINSKI, 1996). A 

própria formação, já na origem, foi conflituosa, efeito de sua dupla estrutura: o bacharelado e 

a licenciatura. 

O primeiro funcionava com as disciplinas específicas, das quais seis compunham 

também a licenciatura, ficando esta segunda esvaziada, haja vista o seu funcionamento contar 

com apenas duas disciplinas. Além desse esvaziamento, os pedagogos e pedagogas não 

possuíam uma função definida “na medida em que não dispunham de um campo profissional 

que o demandasse” (SILVA, 1999, p. 34). 

E mais, a formação do professor/professora para o “ensino primário27” no Brasil, 

até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96, foi 

compreendida como sendo um processo e um fazer simples, portanto qualquer profissional 

podia exercer essa atividade. Por isso, também instituiu-se no Brasil, não legalmente, mas 

concretamente, a existência do professor leigo, significando que ser professor ou professora 

de criança era uma atividade que não carecia de muitos saberes. 

Na atualidade, garantida pela LDB, esse sentimento pode ser expresso na 

frouxidão com que algumas formações docentes têm ocorrido. Amparada na denominação de 

“caráter especial” e visando predominantemente a instrumentalização para o saber-fazer 

(AIRES, 2001), a formação docente tem sido concretizada em fins de semana, durante o 

período de férias e por um período não superior a dois anos. Tais cursos estruturam-se 

                                                           
26 Organização baseada numa dupla função dos cursos de graduação: formar o bacharel em 03 (três) anos para, 
em seguida, complementar com mais 01 (um) ano de formação pedagógica num curso de Didática, objetivando 
uma segunda formação, a licenciatura. 
27 Expressão usada legalmente na década de 1960, hoje continua a ser utilizada para referir-se aos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. 
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distanciados, inclusive, de qualquer vínculo profissional dos formadores, como também da 

pesquisa e da extensão universitárias28. 

Foi esse histórico de desvalorização e não o seu contrário, ou seja, a luta e o 

prestígio da profissão, que alimentou o imaginário de parcela hegemônica das pedagogas em 

formação ante as escolhas iniciais, fato que as fez insistir em outras áreas, particularmente no 

bacharelado. Essas escolhas, no entanto, potencializaram decepções e angústias, as quais 

foram se avolumando e orientando outros percursos. Esses processos geraram cobranças de si 

e dos outros em relação à resolução dessas frustrações e foram produzindo os momentos de 

reflexão, que possibilitaram alimentar outros sentidos identitários e existenciais, e as 

perspectivas de superação, aspecto delineado no próximo item. 

Mas se temos um grupo hegemônico que inicialmente resistiu ao curso de 

Pedagogia, por razões diversas, temos, por outro lado, um grupo minoritário, embora 

representativo, que fez a escolha de forma consciente em relação à profissão e ao curso de 

Pedagogia. Essas interlocutoras evidenciam um entendimento sobre o contexto inicial de 

escolha que mostra o desejo de ser docente, ainda que na continuidade da formação essa 

compreensão sofra algumas mudanças. 

Lara, por exemplo, mostra uma decisão firme na escolha pelo curso de Pedagogia 

quando se expressa: “minha primeira e única opção foi Pedagogia, nunca pensei em outro 

curso, eu só queria entrar se fosse Pedagogia”. Essa opção teve sua raiz motivadora no 

magistério, formação de nível médio, e pela atuação, “eu escolhi o curso de Pedagogia porque 

eu fiz magistério, eu já era professora”. Aliada a essa motivação inicial de continuidade da 

formação para o campo pedagógico, Lara apresentou um diferencial, o qual demonstra o 

comprometimento com a educação infantil, 

 

eu via muito aquelas questões de sala de aula [...], era uma questão de ver 
aquelas crianças, que elas estavam no ponto de aprender e quando dava fé 
(sic), eu via elas avançarem [...], eu achava isso muito lindo, como continuo 
achando e quando decidi ensinar e quando fiz o vestibular. 
 
 

Esse movimento revela um diferencial em relação às que resistiram ao curso de 

Pedagogia: a decisão de Lara foi motivada pelo comprometimento com a causa da educação. 

Ela afirma, do princípio ao fim, que é professora, afirma também do seu compromisso com a 

                                                           
28 É importante ressaltar que não foram todas as formações de caráter especial que tiveram esse formato. 
Algumas universidades, principalmente as públicas, foram mais cuidadosas na dinâmica de tais cursos, não 
impedindo, porém, o enquadramento nesta análise conjuntural de desvalorização na hierarquia das posições dos 
cursos de formação no Brasil. Não se viu ainda, a despeito da precariedade da saúde no Brasil, fazer-se uma 
formação médica de caráter especial em dois anos. 
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educação, muito embora explicite que não “desejo permanecer o tempo todo sendo professora 

de criança”. 

Segundo Lara, há outros espaços de atuação e intervenção na realidade, como por 

exemplo, “se eu trabalho com a formação do professor, eu vou poder intervir na vida deles [na 

dos docentes de criança] e eles vão intervir na vida dos alunos, então vai ter uma dimensão 

muito maior o meu trabalho”. Nesse aspecto exclusivo, Lara não difere das demais 

interlocutoras. 

Tábata é a única que apresenta o desejo de continuar trabalhando com criança. Ela 

atribui a escolha pelo curso a “uma certeza que tinha, por isso [a Pedagogia] foi a única 

opção”. Tábata afirma que já na adolescência “tinha a intenção de fazer o antigo normal” e via 

esse desejo como “algo natural”. Numa leitura processual, a escolha de Tábata foi uma 

construção edificada a partir da relação com a mãe “que tinha esse sonho” e a alfabetizou, 

então a mãe, “de certa forma, foi quem passou esse valor de professora e eu assimilei”. 

Mesmo apresentando esse histórico, Tábata faz o científico e, somente após o 

casamento, decidiu concretizar “o que realmente queria”. Uma vez cursando o magistério, os 

valores assimilados com a mãe e as “fantásticas professoras” que teve fizeram o desejo e a 

decisão pela Pedagogia tornaram-se evidentes, tanto é que “ainda no magistério [Tábata] 

decidi fazer cursinho e tentar o ingresso para o curso”. Assim, Tábata revela um desejo 

edificado pelas relações e socialização com outros significativos na área pedagógica e não por 

questões de notoriedades, status profissional ou valorização financeira. Ela deixou-se banhar 

pelas possibilidades que o trabalho com as crianças oferece. 

Tábata afirma que os pedagogos têm uma atuação muito especial, no sentido de 

ajudar as pessoas a encontrarem perspectivas diversas para as suas vidas. É pensando assim 

que ela diz ser “o pedagogo um mediador do conhecimento [...], ele não é bem para ensinar, 

mas para dar as condições da criança aprender”. Assim, as resistências não se configuram 

como absolutas, como inicialmente se fizeram crer, e que mesmo as mais resistentes, ao 

acumularem frustrações, passam por processos de reflexão que as fazem ser construtoras de 

outras identificações, como veremos nos itens subsequentes. 

Em síntese, as resistências ao ingresso no curso de Pedagogia ocorrem de maneira 

diversa, mas não universal, nem natural. Na sequência, continuamos a tecer essas 

considerações, agora mostrando que as interlocutoras que não obtiveram sucesso com as 

tentativas de ingresso no bacharelado nutrem frustrações, as quais, por sua vez, produzem os 

processos de reflexão que alimentam as superações. 
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2. As frustrações e superações 

 

A insistência pelo bacharelado e, consequentemente, os insucessos no vestibular, 

provocam nas interlocutoras da pesquisa frustrações. Elas foram afetadas por cobranças 

severas de si mesmas e dos outros em relação às reprovações no vestibular e à necessidade de 

obtenção de sucesso nas tentativas consequentes. Assim se expressaram ao significar os 

sentidos das frustrações: “a experiência traumatiza muito” (Lívia), “eu já estava muito 

angustiada” (Darc), “lá em casa havia uma cobrança muito grande” (Paty), “eu já estava 

muito desestimulada” (Mara), “meu Deus, tenho que ter uma formação” (Anita), “tinha uma 

cobrança, você tem que passar, você tem que passar” (Darc). 

Diante de tais dilemas, a aprovação no vestibular passa a ser, para elas, a meta 

mais importante. De um lado, para atender às cobranças e às atribuições de incompetências 

que elas faziam a si próprias, devido às reprovações anteriores, de outro, para satisfazer uma 

competência exigida socialmente, cuja pressão e representação vinham especialmente da 

família. É comum a família reclamar por resultados positivos em relação aos investimentos 

feitos ao longo da vida escolar dos seus filhos. 

Estas evidências saltaram claramente das falas das pedagogas em formação, cujas 

escolhas iniciais foram direcionadas ao bacharelado. Foram as histórias narradas que 

deixaram revelar os sonhos iniciais da identidade profissional que desejavam, também foram 

elas, as histórias de vida, que permitiram as confrontações com as frustrações e a construção 

das perspectivas possíveis de superação desses insucessos. 

À medida que recordavam e diziam de suas histórias e experiências contextuais 

anteriores à entrada na universidade, as pedagogas em formação introduziram-se no âmbito de 

uma reflexão crítica e deixaram fluir tais sentimentos de desgostos. Esse momento ocorreu 

graças ao distanciamento dos fatos ocorridos, os quais permitem também anunciar os 

processos de superação (JOSSO, 2004) e “conceder ao sujeito o papel de ator e autor de sua 

própria história” (SOUZA, 2006, p. 36). 

A falta de estudo foi a justificativa mais considerada para legitimar as frustrações 

sofridas pelas pedagogas em formação que fizeram as escolhas iniciais para o bacharelado 

como se, de repente, a solução de acesso ao Ensino Superior fosse um problema unicamente 

de competência intelectual e individual. Ao sublinhar os sonhos iniciais para as diversas áreas 

arrematavam, “mas como eu não estudei nada, fiz Pedagogia” (Paty), ou de forma mais 

direcionada, “disse, quero fazer Serviço Social, mas sei que não vou passar então vou colocar 

Pedagogia, sei mesmo que não vou entrar!” (Áurea). 



68 
 

 

Tais sentimentos alinham-se à compreensão de que o curso de Pedagogia e a 

formação do professor/professora são esvaziados de conhecimento, por isso também são 

cursos de menor prestígio, menor concorrência e o motivo da escolha dos despossuídos de 

saber. Não é inocente quando Darc afirma que “queria entrar na universidade e queria passar 

de qualquer jeito, então eu disse, tem que ser Pedagogia”, reforçado pela averbação de Áurea, 

“você sabe que o curso de Pedagogia não era nada”. Já Lívia deixa transparecer essa ideia 

quando explica que “a Pedagogia é algo prático [...] e essa prática tem que começar a partir 

daquilo que eu acho” e ainda Anita quando diz, “não tem quem tire a minha intuição de ser 

professora, ela vem naturalmente comigo”. 

Esse desconhecimento da condição em relação aos saberes que compõem o campo 

da Pedagogia e da formação docente e que se apresenta anterior à entrada no curso só vai ser 

superado após o ingresso na formação e na medida em que se revelam os saberes que 

compõem as disciplinas de caráter pedagógico. Assim, no âmbito inicial das escolhas, 

enveredar pelo campo pedagógico parece ser a via dos excluídos da nobreza intelectual. 

Mas essa compreensão de que o curso de Pedagogia sofre de carência 

epistemológica não é um fato criado imediatamente por essas pedagogas em formação, 

quando de suas candidaturas ao ensino superior. Como já dissemos no item anterior, é um 

acontecimento sócio-histórico resultante de um percurso paulatino, edificado na longa 

duração histórica, e tem seu ápice na ideia de que a Pedagogia e o ensino são campos voltados 

para o saber-fazer destituído do pensar, do refletir e da relação teoria-prática. 

É fato que esse acontecimento, nas últimas décadas, tem declinado 

substancialmente, em função dos estudos sobre a formação, sobre o ensino, sobre a definição 

de um repertório de saberes próprios do campo pedagógico, sobre as competências e 

habilidades voltadas para o exercício do magistério (GAUTHIER et al, 1998); mas não tem 

desmoronado no sentido de banir definitivamente as representações imaginárias e negativas 

que põem a Pedagogia no âmbito da crise dos constituintes da sua identidade. 

Uma incursão breve pela história da educação revela que a atividade pedagógica 

teve o seu início atrelado à ação não especializada. Como destacam Gauthier (et al, 1998) e 

Houssaye (2004), esse ofício, apesar de antigo e universal, continua ignorante em termos de 

um corpus de conhecimentos essenciais que definam o seu campo conceitual. Essa espécie de 

cegueira, com consequências drásticas para a educação e, particularmente, para a Pedagogia, 

funcionou para negá-la e, algumas vezes, para pleitear a sua extinção. 

Durante um longo tempo acreditou-se, de um lado, que o ensino era uma atividade 

para os que tinham talento, bom senso, cultura e conhecimento do conteúdo específico e que 
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ensinar era simplesmente organizar e transmitir esses saberes, seguindo a intuição alimentada 

pela experiência (GAUTHIER et al, 1998); de outro, nutriu-se a ideia de que uma Pedagogia 

científica enraizada na psicologia experimental tornasse rigorosa e inquestionável a ciência 

pedagógica. 

A partir dessas compreensões, as ideias sobre o saber ensinar foram 

preconcebidas, ficando aos pedagogos e pedagogas a aplicação de uma ação técnica de 

ensino, “cujo papel consiste em aplicar, aos problemas, soluções preestabelecidas 

cientificamente (Ibidem, p. 26). Tais caminhos distanciam-se da necessária constituição de 

uma base essencial de saberes para o âmbito da Pedagogia. 

Se considerarmos a origem da educação brasileira, essa exigência de saberes 

também não se aplica, uma vez que a atividade pedagógica no Brasil nasce pela prática dos 

religiosos, cuja função associava-se primeiramente à evangelização e consecutivamente à 

instrução (BRZEZINSKI, 2002). Esse modelo primário e absoluto foi controlado pelo Estado 

Português e não difere dos modelos europeus do século XVIII (NÓVOA, 1999). Na 

sequência, o ensino no Brasil constitui-se pela exigência de saberes que, do ponto de vista 

didático, pautam-se na técnica, sob o foco da perspectiva funcionalista e reprodutora. 

Se considerarmos a análise sociológica configuracional de Elias (1998, 1994) e as 

relações com os saberes, como orienta Charlot (2000, 2005), veremos que as frustrações são 

produzidas em uma configuração sócio-histórica que revela tanto a posição do sujeito 

dominado pelas impossibilidades como também o anúncio das providências, no sentido de 

que este sujeito dominado aprende a viver ou a sobreviver a essa posição e, às vezes, 

encontrar os meios para transformá-la. Por isso, explica Charlot (Ibidem, p. 31): 

 

Procurar compreender o fracasso como uma situação que advêm durante 
uma historia é considerar que todo o indivíduo é um sujeito, por mais 
dominado que ele seja. Um sujeito que interpreta o mundo, resiste a 
dominação, afirma positivamente seus desejos e interesses, procura 
transformar a ordem do mundo em seu próprio proveito. [...] Mas sem 
incorrer em ingenuidade e sem esquecer que o dominado é, com certeza, um 
sujeito, porém, um sujeito dominado. 
 

O que se impõe como certo nesse contexto de gênese identitária, relativamente aos 

processos dilemáticos e suas ambiguidades, é que as interlocutoras da pesquisa não se 

conformaram com a condição de fracassadas, sentimento alimentado quando do acúmulo das 

frustrações com os insucessos nos vestibulares, tanto é que desenvolveram caminhos 

alternativos de abertura, tendo em vista as possibilidades de superação dessa condição. 
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Marc Augé (1999, p. 48), ao situar um quadro de ambiguidades e, por assim ser, 

de provisoriedade, diz que, se esta estiver “inscrita no tempo, ela contém a promessa de sua 

superação”. As frustrações das interlocutoras da pesquisa mostram-se inscritas na história 

pessoal, temporal e social de cada uma. Nesse sentido, o sentimento de fracasso está 

implicado com elementos de superação que traduzem a condição de sujeito ator e autor de 

suas histórias de vida (CHARLOT, 2000; KAUFMANN, 2005). 

Esse movimento contraditório e dilemático, de um modo geral, constitui-se em 

elemento prenunciador de um novo sentido para as escolhas em torno do futuro profissional. 

As experiências vão se estruturando sem muita uniformidade, nem planejamento, mas fazem 

emergir os ditos processos de reflexão, exercício de auto-escuta sensível de si que faz “animar 

a vida” (BARBIER, 1998). 

Essa dinâmica ambígua é o próprio movimento de construção identitária, quando 

as pedagogas em formação acenam para uma nova via, na qual existem implicações 

anteriores, que chamamos de indícios de identificação, ainda que o processo encarnado da 

desvalorização em torno da profissão de professor e a “identidade burocrática” prescrita, via 

instituição dos currículos formais no âmbito da docência, não as deixem ver. Analisemos essa 

questão. 

 

 

3. Os indícios de identificação 

 

As narrativas em relação aos indícios identificadores com o curso de Pedagogia 

não ocorreram de forma explícita, porém foi possível enxergá-los, uma vez que não 

creditamos ao vazio de significação as escolhas feitas. As interlocutoras desenvolveram 

processos de reflexão que levaram a construir novos sentidos ante a nova escolha. Elas 

procuraram elos de referências com a longevidade de suas histórias e com a memória social, e 

isso pode ser caracterizado como a “fabricação da pré-história do processo identitário” 

(KAUFMANN, 2005, p. 61) em relação ao ser pedagoga. 

Para a maioria, os indícios de identificação com a Pedagogia emergiram do 

próprio movimento de resistência, quando este provocou reflexão, e consequente superação, 

em relação às escolhas iniciais. Os sentidos da licenciatura foram sendo buscados, os nexos 

ganhando materialidade, simultaneamente aos processos de rupturas em relação ao 

bacharelado. Foi esse movimento que fertilizou as novas possibilidades de ingresso no ensino 
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superior. Para o grupo minoritário, esses indícios estão bem situados na continuidade das suas 

histórias de vida, como que fazendo parte da sequência de suas escolhas e rotinas cotidianas.  

Observamos que as razões em relação aos indícios que identificam as pedagogas 

com a licenciatura, particularmente, com a Pedagogia, evidenciam-se a partir das experiências 

e dos processos de socialização no campo da educação e do ensino e que elas, ao se 

interiorizarem, estruturando as razões subjetivas, passam a ter significação social. 

Compreendendo assim, a subjetividade não se faz na abstração, ela se constitui na apreensão 

da realidade objetiva que deixa revelar os novos sentidos e interpretações para a formação 

(KAUFMANN, 2005; BERGER & LUCKMANN, 1985). 

O que visualizamos de mais objetivo no âmbito dos indícios de identificação são 

os envolvimentos das pedagogas em formação com o trabalho educativo e de sala de aula. 

Esses envolvimentos que alimentaram intimamente tanto as rupturas com as identificações 

inicialmente projetadas, quanto às novas possibilidades identitárias, foram construídos e 

assimilados no percurso da socialização, com a família, o magistério de ensino médio, e pela 

implicação com a prática educativa, como professora e profissional da educação. 

Tábata e Lara, componentes do grupo minoritário, fizeram um percurso em 

relação ao primeiro vestibular que as diferenciou das outras. Pelas narrativas sobre as 

trajetórias de vida e de formação anteriores à entrada no ensino superior, ambas demonstram 

relações com a docência, levando a escolha inicial imediatamente para o campo da Pedagogia. 

O resultado positivo reforçou o sentido da escolha e a própria leitura positiva de si. 

Quando Tábata afirma que “é isso que eu quero, tive sempre certeza que era o que 

eu queria” e ainda reforça, “o que levou a essa escolha, era uma certeza que eu tinha”, 

demonstra laços positivos com a ideia de ser professora. A sua história mostra indícios dessa 

adesão, pois “na adolescência já tinha a intenção de fazer o antigo Normal”, ainda que esse 

propósito só tenha se concretizado após o casamento, fato ocorrido após a primeira formação 

no Ensino Médio. Segundo Tábata, esse desejo começou a ser edificado na relação com a sua 

mãe, que a alfabetizou, “minha mãe tinha esse sonho e, assim, de certa forma, ela passou esse 

valor de professora e eu assimilei”. 

Para Lara, a Pedagogia foi a “primeira e única opção”, ela afirmou nunca ter 

pensado em outro curso, “pra mim, eu só queria entrar se fosse Pedagogia”. Essa 

manifestação da escolha para o campo da Pedagogia tem como referência a vivência docente 

com a qual se envolveu após o magistério do Ensino Médio. Foi a experiência de ensinar e 

“de ver aquelas crianças, que elas estavam no ponto de aprender e quando dava fé, eu via elas 
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(sic) avançarem”, que motivou Lara para a continuidade identitária com o campo pedagógico, 

quando da decisão no vestibular. 

Essas recordações podem ser interpretadas no sentido de elementos positivos e 

balizadores da construção das subjetividades em torno da docência e das questões 

pedagógicas, as quais, para Tábata e para Lara, foram decisivas, em termos afirmativos, para 

as decisões em relação ao curso de Pedagogia. 

Numa aproximação com Josso (2004), diríamos que esses itinerários, itinerâncias 

e interações representam “experiências formadoras”, e porque não dizer “construções 

socializadoras” (FERREIRA, 2004), uma vez que ensinam em contexto, através das 

vivências, as quais são processadas em relação com os conhecimentos, as significações, as 

técnicas e os valores edificados, oferecendo uma oportunidade para a construção de si como 

professora. 

Assim sendo, o sujeito entra em cena e pensa sua vida numa perspectiva de 

temporalidade, uma vez que a tomada de consciência relativa às escolhas de Tábata e de Lara 

referencia-se no decurso das suas histórias. Estas pedagogas em formação conseguiram 

articular o passado com o futuro, ainda que com contradições, para construir o projeto de sua 

existencialidade. 

A identidade, considerando essa perspectiva, passa a ser uma construção do 

sujeito em correspondência com os sentidos que atribuem ao mundo e ao objeto de 

identificação. Uma invenção de si, nas palavras de Kaufmann (2005), paradoxalmente, 

inscrita em totalidades sociais, ou seja, “a subjetividade não se inscreve num universo 

separado, longe do social” (Ibidem, p. 87), mas em sistemas ou modelos de integração, 

socialmente abertos aos pertencimentos e à estabilidade. Nesse sentido, a lógica identitária 

constrói-se por sucessivas, mas contraditórias, socializações, uma vez que estas não ocorrem 

de forma linear e harmoniosa. 

Para as pedagogas em formação que não tiveram o curso de Pedagogia como 

primeira opção no vestibular, os indícios identificadores emergem do movimento reflexivo 

que edificaram ante um quadro crítico, cenário das contínuas frustrações. A narrativa das 

vivências, matizadas por limites e desejos, deixaram marcas em cada uma, por vezes de forma 

paradoxal, que tornaram possível a fixação dos novos sentidos para a formação e para uma 

futura profissão. 

A experiência de Mara caminha nessa direção, quando teve que definitivamente 

romper com os laços que a distanciavam da Pedagogia. Ela sentiu-se temerosa frente aos 
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desejos da família, “sabe aquela vontade que você tem lá no fundo, mas tem medo de todo 

mundo, porque o outro curso era melhor financeiramente?”, contudo, enfrentou-os. 

Se a família foi o principal motivo da indecisão pela Pedagogia, “tava todo mundo 

pensando que eu tinha feito a inscrição pra Nutrição [...] e eu dizia, tenham calma, vocês vão 

saber”, foi também ela uma forte responsável pela decisão, “eu já tinha a minha tia que era 

professora”. O desejo, antes negado, passa a ser válido e une-se a outros elementos 

significativos, como a vivência na escola em que a tia trabalhava, “eu sempre me envolvia 

muito com as atividades e gostava, eu chegava para a coordenadora e ficava conversando, 

perguntava o que é isso? E sempre terminava ajudando [...], então comecei a ver aquelas 

coisas da direção”. 

Mas a construção da identidade pode ter percurso diferente, ela pode ser edificada 

como uma espécie de continuidade das escolhas iniciais, quando estas são tornadas análogas. 

Paty procura enxergar na Pedagogia o outro desejado, “eu fiz Pedagogia mais pra passar, e 

assim, por achar que tinha um pouco a ver com a Psicologia”. Paty viu na Pedagogia a 

condição de estudar Psicologia, nesse sentido, alimentou a possibilidade de depois “procurar 

mudar pra Psicologia” ou fazer posteriormente “uma especialização em Psicopedagogia”. 

Esse sentido encontrado para a aceitação da Pedagogia, entretanto, não emergiu 

sozinho, um traço orientador da docência entrelaçou-se, permitindo dizer que a compreensão 

da Pedagogia como curso formador do professor/professora fosse considerada. Na desordem 

da busca de si e no fim da certeza do objeto formativo inicial, “acabei desistindo da 

Psicologia”, a busca de sentido passa por reflexão, permitindo manifestar-se “do silêncio do 

ego” (JOSSO, 2004, p. 106) e aproximar-se de características mais plausíveis com a formação 

docente. 

Esse sentido só se manifestou na leitura de sua continuidade narrativa e de forma 

paradoxal. Considerando essa perspectiva, a narrativa é interpretada como processo dinâmico, 

haja vista o seu caráter caótico, Paty narra a sua história subvertendo a cronologia linear, e 

nesse sentido põe em cena as experimentações imaginadas e/ou concretizadas de identidades 

possíveis. 

Nessa lógica, aproximamo-nos de Kaufmann (2005, p. 139) quando diz que não 

há uma identidade imediatamente única, pelo contrário, o “Ego inscreve-se, na realidade, em 

lógicas de vida alternativas e plurais, que se agitam à sombra da suposta história única”, e, 

assim, “as alternativas identitária se entrecruzam na longa duração biográfica, provocando de 

cada vez, novos arranjos”. 
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À Paty impuseram-se diferentes momentos e diferentes motivações. A 

identificação saltou em movimentos de idas e vindas, na busca de consolidar e fixar o que não 

estava evidente de uma vez por todas. Paty pareceu ter uma certeza antecipada da identidade 

quando disse “procurei saber antes pra que servia a Pedagogia, pra coordenação, pra educação 

infantil, eu tinha essa preocupação, já que eu não queria dá aula”. Ser pedagoga não docente 

foi a sua pré-identificação com o curso. 

Mas nessa busca incessante de justificar a necessidade de construção desse novo 

laço identitário Paty deixa emergir contradições, as quais nos permitem afirmar que tal busca 

foi processual e mutável, movimentos próprios da natureza humana quando se acha em 

relação com o seu ambiente, “mundo socialmente construído” (LUCKMANN; BERGER, 

2005, p. 241). Quando Paty afirmou “escolhi Pedagogia porque eu gosto de criança, eu 

sempre gostei” e referendou após o seu ingresso no curso, “eu já gostava de criança e agora, 

no curso, eu to encantada [...] to doida pra dá aula”, não é por em dúvida a decisão anterior, é 

o desejo revisto em processo, é a reorganização do sentido da sua formação. 

Paty, ao ingressar no curso, deixa se envolver pelo objeto essencial do currículo: a 

docência das séries iniciais do ensino fundamental. Nesse sentido, a identidade movimenta-se, 

efeito da socialização, ainda que não iniba as possibilidades diversas, efeito da multiplicidade 

de papeis oferecidos pela proposta curricular do curso e assimilado interativamente por Paty, 

no percurso da formação, “eu descobri os vários campos da Pedagogia aqui mesmo [...] e até 

hoje me surpreendo porque é bem amplo”. 

Na verdade, há um processo de construção contínua desse movimento identitário, 

em função da busca pelo sentido da vida e da existencialidade do ser profissional. Ao ficar 

visível a multiplicidade social dos papeis atribuídos ao pedagogo e a pedagoga, a identidade, 

imaginada como institucionalmente presa à docência, desvincula-se e redefine a capacidade 

inventiva da subjetividade (KAUFMANN, 2005; LUCKMANN & BERGER, 2005). Paty, no 

âmbito das tensões, encontra elos significativos de identificações com a Pedagogia. 

É perceptível como esses indícios vão se constituindo nos percurso de 

praticamente todas as pedagogas em formação, de uma forma ou de outra. Para Lívia, foi 

fruto de um processo de reflexão no âmbito do bacharelado em Ciências Sociais, curso 

anterior à entrada na Pedagogia. Lívia escolheu o bacharelado porque teve “uma experiência 

na docência que a traumatizou”, ela lecionou por um ano e meio e sentiu-se perdida, 

“principalmente na relação com os alunos, que eram adolescentes [...], então decidi que não 

queria a licenciatura pra minha vida”. 



75 
 

 

Uma vez nas Ciências Sociais, porque desejava Psicologia, “mas não tinha bom 

nível pra passar”, Lívia começou a “ficar a par das discussões” e a perceber que “não, não é 

isso que queria”. A insatisfação nas Ciências Sociais levou a uma leitura sobre a educação, 

“comecei a conhecer o curso de Pedagogia, a pegar informações [...], a me interessar pelas 

Bases de Pesquisa”. A relação com o outro também foi significativa na busca dos indícios de 

identificação, “meu namorado dizia que gostava muito de Pedagogia” e foi assim, que “entrei 

na Pedagogia”. 

Lívia, que inicialmente nega qualquer chance de ingresso na licenciatura, vê-se 

enredada por elementos de identificação e alimenta o desejo de cursá-lo. Após o 

conhecimento do seu objeto de formação e das possibilidades que o curso oferece, expressou: 

“quando eu não queria fazer licenciatura era porque eu não entendia o que era a licenciatura, 

minha formação naquele momento não me propiciou isso”. Com o ingresso, o propósito foi 

ampliando, “eu queria trabalhar na área administrativa, eu queria fazer gestão”. 

Esse processo de construção identitária provoca, nas pedagogas em formação, 

uma revelação, “o curso de Pedagogia não é o que eu pensava ser, ele é uma coisa séria” 

(Áurea). Essa descoberta, no entanto, está diretamente vinculada à perspectiva da diversidade 

de possibilidades de atuação que, se não o currículo propriamente dito, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as demandas sociais concretas garantem. Essa descoberta funciona 

como uma consignação e alimenta o grande sonho das interlocutoras da pesquisa de não 

serem eternamente professoras de criança. 

 

 

4. A revelação 

 

Esse percurso narrativo e operatório que demarca o processo de construção de 

indícios identitários com a Pedagogia completa-se com a entrada das interlocutoras da 

pesquisa no primeiro período do curso. Todo o movimento que antecede esse ingresso 

combina sentidos diversos do ser pedagogo/pedagoga, fruto das significações imaginárias e 

simbólicas em torno da própria historicidade da Pedagogia, mas também dos movimentos e 

histórias de cada uma, na busca de concretizar o desejo de somar algo mais ao ser “professora 

de criança” (Áurea, Lara, Paty, Darc). 

A chegada no curso foi marcada, para umas, por grandes angústias, novamente o 

conflito sócio-cognitivo entre as representações prévias sobre a docência de criança, 

entendendo-a como desprovida de saber, e o currículo do curso, cujo objeto de formação é a 
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docência das séries iniciais. Nessa perspectiva, elas não entendiam o sentido dos 

fundamentos, áreas tão complexas, num curso que ensina a ensinar a criança. Assim foi com 

Lara, “a gente chega, tem nada a ver, Antropologia, Filosofia, eu disse, menino pra que eu tô 

vendo tudo isso?”. E também com Darc, “no começo do curso me sentia muito angustiada 

porque as disciplinas não tinham nada a ver com o que eu achava que era ensinar a criança”.  

Para outras, a identificação pareceu imediatamente consequência das imagens 

construídas e reconstruídas ao longo do movimento anterior de busca de indícios, como 

também consequência da própria socialização no âmbito do curso. Quando Mara diz “quando 

eu entrei comecei a me identificar logo [...], assisti a uma palestra com a coordenadora [...], e 

ela falava das oportunidades que o curso tem”, implica uma aceitação. 

Foi nesse movimento de abertura, angústias e aceitação que as pedagogas em 

formação começaram a se revelar e edificar um caminho de acolhimento ao curso e à 

formação, cujo fim confirmasse o sentido da nova escolha e da vida profissional futura, “uma 

motivação pra continuar e gostar” (Áurea) e ver que o curso de Pedagogia é “uma coisa séria” 

(Ibid). Embora essa abertura, na perspectiva de criar laços identificadores com a Pedagogia, 

não tenha significado afirmar uma aceitação incondicional e irrefletida de ser, em absoluto, 

professora de criança. 

As pedagogas em formação, ao se revelarem, trataram também de antecipar um 

futuro que estimulasse uma percepção sincronizada e fecunda do presente em relação ao 

futuro da profissão. A dimensão temporal que alimenta a formação é experimentada numa 

dinâmica que move o desejo de ultrapassar a condição de ser unicamente professora de 

criança. “Depois que eu entrei, eu me identifiquei, mesmo assim, não vou dizer que vou ficar 

todo tempo em sala de aula de criança” (Áurea). Lara também adiantou “quando entrei aqui 

eu disse: sou a pessoa que vai dar aula pra criança, porque a sala de aula é o espaço pleno do 

pedagogo, [...] mas quero futuramente ser professora da universidade”. 

Para Lívia, a revelação foi alimentada pelo conhecimento prévio que havia 

construído, haja vista o seu envolvimento com colegas que já cursavam a Pedagogia, além das 

próprias investigações feitas no interior da universidade e da relação com o namorado. 

“Comecei a ler sobre Pedagogia, comecei a pegar informação aqui na UFRN, comecei a me 

interessar pelas Bases de pesquisa [...], eu digo muito assim, quando eu não queria fazer 

Pedagogia era porque eu não entendia o que era a Pedagogia”. 

Essas reflexões, como um todo, acentuam o caráter construtivo, inventivo e 

interdependente da identidade, nesse sentido, podemos situá-las no âmbito da relação entre a 

natureza humana e a sociedade (ELIAS, 1994; KAUFMANN, 2005). Nas palavras de 
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Luckmann & Berger (2005, p. 230), seria dizer que “a identidade é fenômeno que deriva da 

dialética entre o indivíduo e a sociedade”, uma vez que o organismo humano transforma-se 

com a socialização, visto ser esta aberta a uma gama de possibilidades, embora a socialização 

imponha também limites ao organismo humano, uma vez que existe os controles 

institucionalizados. Uma dialética que se manifesta “na limitação mútua do organismo e da 

sociedade” (Ibidem, p. 237). 

A anuência de Lívia ao entendimento desse processo parece ter se fortificado no 

terceiro período, quando da oportunidade de relação com outros elementos, que foram 

significativos para essa condição de constituir-se pedagoga. “Me interessei pela literatura 

infantil e a contação de história, é que eu tive a oportunidade de pagar essa disciplina com um 

cara que me deixou completamente fascinada”, e ainda acrescentou: “fui me descobrindo 

pedagoga dessa forma”. 

Falar dessa descoberta, mesmo que pessoal, é afirmar um processo de construção 

identitária, histórica, relacional, dialética e dialógica das pedagogas em formação. Trata-se de 

percebê-las como interventoras de suas identidades, compreendendo que, ao intervir, elas 

transitam por “seqüências de reflexividade abertas” (KAUFMANN, 2005, p. 69). Mais do que 

isso, elas se apresentam na incerteza de um movimento incessante de “invenção de si”, ante as 

alternativas sociais que constituem as escolhas possíveis. Nesse sentido, a autonomia frente a 

tais escolhas resulta da relação entre a trajetória social e a história pessoal. Relação que 

oportuniza os “si mesmo possíveis” e dá sentido à vida (Ibidem). 

Falar da revelação dos processos identificadores, quando tudo levaria à crença do 

contrário, é tornar perceptíveis as mudanças que se processam, mergulhadas nas raízes 

históricas de produção pessoal e coletiva. Assistimos, de certo, a um movimento identitário 

menos essencialista, menos determinista e mais centrado no sujeito existente e real, que se 

define paradoxal em meio à socialização. 

Essa compreensão de construção identitária apresenta-se para responder à 

complexidade desse novo tempo contemporâneo, que tem sido edificado em meio às 

incertezas e as ambiguidades de todo tipo, como também para levar a cabo o entendimento do 

sujeito humano, social e singular, enquanto aberto para o mundo e inscrito na relação com os 

outros, com o mundo e consigo próprio (CHARLOT, 2000). Em síntese, estamos dizendo que 

a revelação, no que se refere aos processos identificadores das pedagogas em formação com a 

Pedagogia, é possível, mesmo quando estas se põem inicialmente contra tal possibilidade. 
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Síntese integradora: no compasso 

 

Localizamos a gênese do movimento de construção identitária no espaço-tempo 

anterior à entrada das pedagogas em formação na universidade. É nesse contexto que elas 

começam a pensar sobre o sentido do ser profissional e desdobram esforços no intento da 

concretização desse fim. Iniciam a caminhada pela busca do bacharelado, concentrando as 

energias nos cursos tradicionalmente considerados de elite, como Medicina, Direito, Nutrição, 

Serviço Social, Engenharia. Pensar a licenciatura nesse contexto é negá-la, embaladas pelas 

significações de um imaginário coletivo e histórico de desvalorização da condição do ser 

professor/professora, mesmo entendimento em relação ao ser pedagoga. 

Os investimentos no bacharelado, no entanto, não se efetivam com sucesso, fato 

que conduz a uma frustração paulatina, conforme persistem, as candidatas ao Ensino Superior, 

por esse caminho. Esse sentimento de frustração é entendido como resultado de uma condição 

prévia, seja de culpa delas próprias, quando não cumprem os pré-requisitos básicos e 

necessários ao ingresso na universidade, quer dizer, não estudaram; seja de providência 

Divina, quando “Deus, sabendo o que faz” (Áurea), retraça o destino para pô-lo em 

convergência com a vocação de ser professora. 

Nesse percurso, as incertezas avolumam-se e, pari passu, autorizam os processos 

de reflexão com vistas à superação dos sentimentos de fracasso que se impuseram à imagem 

de cada uma, na busca de um sentido para o projeto de profissão profissional futura. Nessa 

dinâmica, as ingressantes no Ensino Superior revelam-se sujeitos históricos, autoras e atrizes 

do seu destino ao reagirem às frustrações e às pressões sociais que as responsabilizam pelos 

itinerários sem sucesso. 

É a partir dessa condição de ser sujeito que as pedagogas em formação balizam os 

processos reflexivos e organizam a tomada de consciência, na perspectiva de buscar os 

mecanismos de superação e de ordem da vida. Mediante esse princípio de abertura, as 

identificações prévias, sentidos construídos em relação à docência, vão sendo reanimadas, 

porque edificadas nas próprias itinerâncias de vida escolar e profissional. 

Um novo sentido começa a se estabelecer ante um novo projeto, se não com a 

possibilidade de alterar completamente as imagens construídas, mas de subverter a condição 

de eternas fracassadas. É no ingresso no curso de Pedagogia e nos processos de alteridade no 

seu interior que, de fato, inicia-se a construção de novos sentidos em relação ao ser 

pedagogo/pedagoga. 
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O ingresso na formação torna visível duas facetas, uma estruturada pelo objeto do 

currículo formal, o qual define previamente a identidade como sendo a docência para as séries 

iniciais e outra, as construções de cada uma das pedagogas em formação, as quais são 

edificadas a partir das posições conquistadas e assumidas no âmbito da formação29 e das 

relações sociais e curriculares. É nesse processo que as apropriações tornam-se díspares, os 

engajamentos diversos, as trocas múltiplas e as oportunidades impares, contribuindo para cada 

uma ser “si mesma”. 

Charlot (2000) explica que são as relações com os saberes que fabricam o homem, 

quando este se mobiliza e atribui sentido ao seu fazer-se, apoiado na atividade que se anuncia 

com significação. Diríamos, em analogia, que a relação com os saberes no percurso da 

formação fabrica o pedagogo e a pedagoga, quando estes se mobilizam e se põem em 

movimento dialógico e dialético com os saberes, dando sentido ao seu fazer e ao seu fazer-se. 

É o que veremos na parte II “o percurso: processo multiforme da construção da identidade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
29 É importante ressaltar que essas itinerâncias sofrem diferenciação conforme as pedagogas em formação 
ingressam no curso e conquistam posições. Algumas vão ser bolsistas, lugar considerado de elite pelas 
pedagogas. Outras se reservam à condição de assistidoras de aula, justificada pela falta de tempo, seja 
proveniente do trabalho, seja do papel de esposa e mãe. Outras, ainda, transitam por um caminho intermediário, 
quando não conseguem, apesar das tentativas, uma posição privilegiada em relação ao grupo considerado de 
elite. Este grupo anseia melhor posição no envolvimento com as Bases e Grupos de Pesquisa e com a Pós-
Graduação, mas lamenta a seletividade do acesso. 
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O PERCURSO 
 

PROCESSO MULTIFORME NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria irônico se a consciência de minha presença no 
mundo não implicasse já o reconhecimento da 

impossibilidade de minha ausência na construção da 
própria presença. Não posso me perceber como uma 
presença no mundo, mas, ao mesmo tempo, explicá-

la como resultado de operações absolutamente 
alheias a mim. 

 
(FREIRE, 1996, p. 59) 
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CAPÍTULO II: 

DA RELAÇÃO COM OS SABERES CURRICULARES 

 

No primeiro capítulo, delineamos a gênese da construção identitária das 

pedagogas em formação, a qual foi edificada no complexo movimento de interdependência 

entre os saberes sócio-históricos, paulatinamente produzidos, as suas significações com vistas 

a um sentido para o ser pedagoga e as histórias de vida e de formação de cada uma. Dessa 

perspectiva, podemos dizer que a construção da identidade não acontece como um passe de 

mágica, ela é processo corrente, nunca perene e filia-se, dialeticamente, a um projeto de vida 

edificado continuamente pelo sujeito. 

Neste segundo capítulo, a intenção é teorizar especificamente sobre a conflituosa 

relação das pedagogas em formação com os saberes curriculares e como esta relação resulta 

na edificação das identidades, entendendo esta como uma complexa invenção de si, apoiada 

por um projeto processual, longitudinal e de natureza dialética, porque emerge da relação dos 

sujeitos com os saberes, processo interativo com o mundo, com os outros e consigo mesmo 

(CHARLOT, 2000). 

Para efeito desse capítulo, estamos chamando de saberes curriculares toda 

sucessão de conteúdos e práticas construídos e planejados pelos professores e professoras e 

disseminados, no caso do curso de Pedagogia da UFRN, através da lógica disciplinar, para as 

pedagogas em formação. Tais saberes, repertório de conhecimento programado pelos 

professores e professoras e disseminados através das disciplinas que compõem o currículo, 

objetivam a formação profissional e o desenvolvimento do sentimento de pertença à profissão. 

Em outras palavras, essa definição se explica a partir dos saberes recortados das 

diversas áreas de conhecimento que compõem as propostas de formação e os programas dos 

professores. Esses saberes são traduzidos em conteúdos, objetivos e metodologias, os quais 

são norteadores das atividades docentes e de formação. 

São esses saberes, através do trabalho de socialização, que caracterizam a 

dinâmica das trocas, das interações e das relações, muitas vezes conflituosas e contraditórias, 

que formam a dimensão do vivido. Essa socialização dos saberes curriculares, como momento 

e compartilhamento e de comunicabilidade, por não haver um processo de simetria absoluta 

entre o pensado e o vivido, deixa integrar as itinerâncias das pedagogas em formação e as 

condições e propósitos de cada uma, haja vista que elas conquistam posições diferenciadas no 

âmbito formativo e histórico-social. 



82 
 

 

Trata-se, na verdade, de afirmar a importância do solo contextual na construção 

das identidades e dar visibilidade à história existencial do sujeito, enfoque mais próximo da 

etnometodologia. As pedagogas em formação ingressam no curso e começam a interagir, a se 

apropriar e a se identificar com os saberes mais específicos, do ponto de vista do objeto e dos 

objetivos formalizados no currículo. Elas percebem que os saberes da docência são 

fundamentais, mas não perdem de vista os saberes e situações anteriormente construídos com 

vistas a responder aos conflitos iniciais do ser pedagoga. 

Assim sendo, essa relação com os saberes curriculares não se dá de forma 

harmoniosa, uma vez que o currículo formal, ao se fazer currículo real, procede levando em 

conta muitos condicionantes e expectativas profissionais, cognitivas, sociais, políticas e 

afetivas (TARDIF, 2000) dos sujeitos envolvidos. Esses condicionantes é que desfazem o 

sentido de harmonia entre a formalização e a materialização curricular, pondo a construção da 

identidade no âmbito de um contexto conflitivo, porque não prescinde dos desejos, das 

paixões, das ambigüidades e dos paradoxos30 (AUGÉ, 1999). 

Em outras palavras, estamos dizendo que o processo de identificação das 

pedagogas em formação, quando do ingresso no processo curricular, é paradoxal, uma vez 

que de um lado continua a recusa em relação ao “ser exclusivamente professora de criança”, 

objeto de titulação previsto no currículo formal e, do outro lado, a aceitação desse atributo 

como base fundamental da formação, posto que ela agrega outras possibilidades de atuação. 

Considerando esse movimento, formar e formar-se são processos que envolvem 

não somente o saber prescrito no currículo, sua transmissão e assimilação, embora seja 

importante e indispensável essa fase do pensar, planejar e organizar os saberes com vistas a 

um sentido identitário. Mas é, sobretudo, um percurso heurístico, reflexivo, inventivo, 

interativo e relacional, uma rede de colaborações, descobertas, (res)significações e produção, 

e que oscilam ante a diversidade de concepções, de oportunidades e de experiências face ao 

processo da formação. Portanto, o saber não é inocente e é assim que deve ser tratado. 

Este capítulo segue o resultado das emergentes categorias e núcleos de sentido dos 

discursos analisados. Caminhamos na direção dos saberes planejados e compartilhados na 

prática curricular em sala de aula, mas a partir dos relatos das interlocutoras da pesquisa. 

 

 

                                                           
30 Augé (1999, p. 43-55), ao situar a ambiguidade como parte da construção do sentido social diário do fazer dos 
indivíduos, põe a mesma como elemento de desequilíbrio do que parece ordenado. Assim, a ambiguidade pode 
ser conceituada como nem verdadeiro, nem falso, mas relativo aos dois, por isso cabem em si os paradoxos. 
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1. A direção é para a sala de aula 

 

A perspectiva primeira que surge às pedagogas em formação, quando do seu 

ingresso no processo de desenvolvimento curricular, o qual consideram “o momento da 

descoberta e da análise das coisas” (Mara), é que os saberes organizados e disseminados pelas 

disciplinas obrigatórias do curso, “mesmo existindo outras saídas” (Lara), que não somente 

“ser professora de criança” (Áurea, Lara, Paty, Darc) deve, em princípio, “estar voltada para a 

questão da dinâmica da sala de aula” (Lara). 

Todas as interlocutoras da pesquisa, mesmo percebendo as demandas e 

possibilidades diversas de atuação do pedagogo/pedagoga, almejando-as e perspectivando-as, 

porque acham “que os pedagogos podem fazer muito mais do que só dar aula” (Anita), 

afirmam a importância das disciplinas e conteúdos curriculares obrigatórios estarem voltados, 

em princípio, para a construção dos “saberes que ensinam a ensinar” (Áurea). As pedagogas 

em formação, mesmo afirmando não desejarem ser “eternamente professoras de criança” 

(Lara), não se concebem desligadas da identificação com a docência. 

Elas deixam antever essa compreensão quando dizem que saber ensinar “é 

fundamental ao pedagogo” (Mara), porque é “a partir [dele] que podemos entender o processo 

de ensino-aprendizagem como um todo, na teoria e na prática” (Paty) e que ele possibilita 

“conhecer de uma forma geral a escola e outras questões do trabalho escolar, por isso eles são 

importantes” (Tábata). 

É nesse sentido, de fundamento básico à profissão pedagogo, que a identidade de 

professor/professora é vista e reivindicada, diferente da ideia inicialmente imaginada, quando 

das decisões e indecisões no vestibular. As interlocutoras da pesquisa passam a compreender 

que em qualquer área de atuação que possam vir a assumir no futuro profissional os saberes 

da docência são fundamentais, são o alicerce e que “a partir daí, vai surgir o diferencial de 

cada um31” (Lívia). 

A compreensão construída nas palavras das pedagogas em formação é a de que 

assumir a condição de docente é essencial e necessário, mas não deve excluir outras 

possibilidades, mas, ao contrário, deve ampliá-las. Nesse sentido, ser docente é um potencial 

significativo e a ele deve ser incorporada qualquer outra expectativa de formação no âmbito 

da Pedagogia, conforme afirma Mara, “eu ainda posso ser coordenadora, eu posso ser 

diretora, posso trabalhar num hospital [...]”. 

                                                           
31 Algumas vezes as interlocutoras usam o gênero masculino para referenciar a si e as colegas. Mesmo utilizando 
a questão do gênero na escrita, respeitamos as frases ditas no contexto das entrevistas. 
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Lara faz defesa similar quando argumenta sobre a importância do “pedagogo estar 

em sala de aula [...], mas ele é aquele que, além da sala de aula, permeia as questões 

educacionais”, e continua afirmando que “ele é tanta coisa, ele tem várias áreas de atuação, 

ser pedagogo é uma coisa maior”. E Darc complementa: “posso ser pedagoga no campo mais 

tradicional da Pedagogia, mas também posso fugir”. 

Compreensão semelhante tem Anita ao sumarizar que o pedagogo/pedagoga pode 

exercer o ensino e vários outros papeis, “ele é um atuante na área de ensino, mas pode dá uma 

contribuição para um projeto de pesquisa, na formação do professor, como relações humanas, 

na gestão” e ainda acrescenta “mas é preciso dar condições para que eu atue primeiro como 

professor”. 

É dessa perspectiva que a formação e a identidade para a docência é pensada, 

compreendida e reivindicada. Somente após o ingresso no curso é que as pedagogas em 

formação conhecem as demandas contextuais da profissão e os “Núcleos Temáticos”, parte 

complementar do currículo que concentra estudos específicos de seis áreas de atuação 

profissional, imprimindo um caráter plural à formação do pedagogo/pedagoga.  

Os Núcleos são compostos por disciplinas facultadas, teoricamente, à escolha dos 

estudantes, “segundo seus interesses de atuação profissional ou de complementação e/ou 

verticalização de estudos e pesquisas” (BRASIL/UFRN/PPP, 1994, p. 08). Os Núcleos 

Temáticos que constituem o currículo do curso de Pedagogia da UFRN são: Arte e Literatura, 

Coordenação Pedagógica, Educação Especial, Educação Infantil, Educação de Jovens e 

Adultos e Tecnologia Educacional. 

Cada núcleo compõe-se de quatro disciplinas e estão localizados no 7º e 8º 

períodos da formação. Nesse sentido, as pedagogas veem o curso como processo aberto a 

novas construções, por isso agrega ao traço identitário inicial, ou seja, professora das “Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental”, a possibilidade de novas identificações, cuja referência vem 

dos Núcleos Temáticos e das demandas de atuação. 

Se essa escolha permanecer restrita ao prisma da “docência de criança” (Áurea, 

Lara, Paty, Darc), as pedagogas em formação continuam a negá-la, uma vez que não aceitam 

a exclusividade dessa identidade no curso de Pedagogia como projeto único, como cimento de 

existência radicalmente perene e distante de um trânsito criador. 

Parafraseando Freire (2000), temos que concordar, não se faz um 

pedagogo/professor e uma pedagoga/professora sem permitir-lhes o exercício da criticidade, 

da reflexividade e da liberdade de trabalhar em favor das condições que admitam um fazer 

mais apaixonado. As pedagogas em formação desejam se construir com base numa “docência 
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ampliada”, de forma a permitir que outras esferas pedagógicas sejam agregadas, sejam elas 

escolares e/ou não escolares. 

A docência, nesta perspectiva, encontra-se com o pleito histórico do movimento 

dos educadores, a partir da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação, ANFOPE.  Esta associação tem conceituado a docência fazendo uso dessa 

denominação, ou seja, ser docente é mais do que praticar o exercício do ensino, é, 

fundamentalmente, ser um profissional/intelectual responsável pela práxis educativa, a qual se 

compõe de ensino, pesquisa e gestão dos contextos educativos, numa perspectiva 

democrática. O trabalho docente, então, constitui-se de prática, produção, organização e 

gestão de saberes na e para a realidade. 

Ser docente amplo pauta-se numa concepção “sócio-histórica de educador” 

(ANFOPE, 1998, 2000, 2002), ou seja, um profissional atuante na localidade, mas conectado 

à totalidade do movimento histórico que o determina e o provoca. Nas palavras de Girox 

(1988), Giroux & Mclaren (1997), Freire (1996) e Silva (2007), entre outros, a docência, a 

partir dessa concepção, cria as condições políticas, mas também os meios éticos e 

pedagógicos necessários à promoção de uma sociedade democrática, a qual possa favorecer 

uma cultura emancipatória para os indivíduos humanos. 

No Parecer CNE/CP Nº 05/2005, incorporado à Resolução CNE/CP N° 01/2006, 

essa compreensão de docência é vista como  

 

ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em 
relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 
princípios e objetivos da Pedagogia. Desta forma, a docência, tanto em 
processos educativos escolares como não-escolares, não se confunde com a 
utilização de métodos e técnicas pretensamente pedagógicos, descolados de 
realidades históricas específicas. Constitui-se na confluência de 
conhecimentos oriundos de diferentes tradições culturais e das ciências, bem 
como de valores, posturas e atitudes éticas, de manifestações estéticas, 
lúdicas, laborais (PARECER CNE/CP Nº 05/2005, p. 07). 
 

Assim sendo, a docência, do ponto de vista da identidade formativa, revela-se 

como uma base comum importante e uma necessidade epistemológica fundamental. 

Conhecer, saber-ser e saber-fazer a docência para as séries iniciais, que do ponto de vista 

teórico-prático é plural e heterogêneo, é, para as pedagogas em formação, identidade comum 

necessária e que, a partir dela, outras podem ser agregadas e pluralizadas. Na verdade, elas 

desejam a docência como conhecimento e ponto de partida para ser “outras coisas, porque 

você não é só pra ensinar não” (Lara). 
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Se fizermos um olhar histórico longitudinal, esse entendimento é evolutivo. Ele 

inscreve-se na própria história e percurso do curso de Pedagogia que, mesmo tendo nascido 

sob a filiação de um projeto de mundo e de sociedade bem definidos, no atendimento às 

demandas capitalistas e desenvolvimentistas dos anos de 1930, o seu movimento não 

prescindiu da heurística dos sujeitos. 

Uma leitura processual (ELIAS, 1980, 1994, 1998), ainda que rápida, da formação 

do pedagogo/pedagoga, desde a criação do curso de Pedagogia, em 1939, vai permitir 

enxergar que qualquer identidade assumida pelos pedagogos e pedagogas em formação, desde 

a origem do curso, a identificação com a docência, estava, de uma forma ou de outra, 

presente. Na gênese do curso, ser pedagogo-professor e pedagoga-professora era uma licença 

concedida pelo já citado “Padrão Federal” (CHAVES, 1980, p. 47), aspecto legal que 

enquadrava os currículos de formação superior a um padrão único para todas as Instituições 

de Ensino Superior no Brasil. 

Esse padrão, conhecido pelo esquema 3+132, rezava que todos os bacharéis 

podiam também ser professores, para isso bastavam cursar, após os três anos do curso 

específico de bacharel, um ano do curso de didática. Assim, o bacharel em Pedagogia podia 

fazer um ano de complementação pedagógica, para compor uma segunda identidade, a de 

professor/professora. Nesse sentido, já na origem do curso, a docência estava presente na 

formação do pedagogo/pedagoga, muito embora circunscrita às disciplinas que compunham o 

currículo do bacharelado, revelando uma sujeição burocrática e real da identidade docente aos 

saberes específicos do bacharel. 

Ser pedagogo-professor e pedagoga-professora nasceu, paradoxalmente, sob os 

auspícios do ser bacharel, formação, naquela época, primeira e mais longa, porque se 

ingressava no bacharelado para posteriormente optar pela licenciatura. Assim sendo, a 

construção identitária dos pedagogos e pedagogas docentes inicia-se, historicamente e por 

força da Lei, a partir de uma interlocução desigual, cujo “fenômeno reticular” (ELIAS, 1994, 

p. 29) caracterizou-se pela imagem da formação mais longa e de maior status, a do técnico-

bacharel, sendo a licença docente, de um modo geral, permitida apenas como apêndice do 

bacharel (BRZEZINSKI, 1996). 

Esse modelo de formação docente, no que se refere ao movimento legal, não sofre 

alteração até a década de 1960, fato que contribui para afirmar uma cultura geral de que saber 

os conteúdos específicos das diversas áreas de conhecimento é suficiente para ser professor e 

                                                           
32 Ver nota explicativa na página 64. 
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professora. Com a Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 4.024 de 1961, pequenas mudanças se 

processaram na formação do pedagogo/pedagoga, mas a formação para a docência 

permaneceu preservada nos moldes trazidos pelo esquema 3 + 1. As mudanças sociais, 

políticas e econômicas do final da dedada de 1950 e início da década de 1960 não foram 

suficientes para influir grandes transformações nos processos formais de educação e de 

formação no Brasil. 

Com o golpe de Estado em 1964 e a imediata reorientação da política educacional, 

a qual previa formar trabalhadores competentes e disciplinados e cidadãos centrados e 

integrados ao projeto desenvolvimentista (XAVIER, RIBEIRO; NORONHA, 1994), o Ensino 

Superior é reformulado, através da Lei nº 5.540/1968 e, com ele, a formação do 

pedagogo/pedagoga. 

Com essa Lei, a formação no curso de Pedagogia passa a ser estruturada em dois 

blocos distintos e autônomos: de um lado, os pedagogos e pedagogas para atuar na docência, 

especificamente, no Ensino Normal. Do outro, os pedagogos e pedagogas especialistas “para 

as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção, no âmbito de escolas e 

sistemas escolares” (BRASIL/MEC. RESOLUÇÃO Nº 02/1969). Segundo Aguiar (1991), 

estas segundas nascem com maior prestígio por seus modelos autoritários e coercitivos 

estarem subjacentes às razões técnicas e ideológicas que justificaram a sua gênese. 

As habilitações de Supervisão Educacional, Inspeção e Administração Escolar 

nascem tendo como modelo de sucesso as fábricas e indústrias. Nestes espaços, essas atuações 

objetivam fiscalizar, controlar e impor eficiência, e por isso são consideradas cargos de 

confiança dos patrões e são mais bem remuneradas. É com esse espírito fiscalizador e 

controlador do trabalho docente que tem início, por exemplo, a função supervisora nas escolas 

brasileiras, na década de 1960 (AGUIAR, 1991). 

Mas a legislação proposta pelo Conselho Federal de Educação – CFE, Parecer nº 

252/1969 e Resolução nº 02/1969, fixou para todas essas funções uma mesma titulação: a de 

“Licenciado em Pedagogia”. Entendia-se, a partir da Reforma do Ensino Superior de 1968, 

que todo pedagogo/pedagoga era, pelo princípio legal e as contingências práticas, também 

professor/professora, até mesmo os especialistas cuja formação se dava por um currículo 

omisso em relação aos conteúdos metodológicos da prática de ensino, fundamentos da 

formação docente. 

Somente a Didática, como disciplina da área pedagógica, fazia parte de ambos os 

currículos, uma vez que compunha o Currículo Mínimo Nacional, um currículo, conforme 

Santomé (1998, p. 103), pautado num “modelo linear de disciplinas”, justapostas de forma 
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arbitrária que, nas palavras de Freire (In: FREIRE & SHOR, 2000), seriam arquivos 

previamente pensados e organizados com vistas a serem depositados na consciência dos 

estudantes. 

Foi nesse cenário que se instalou no curso de Pedagogia um processo de 

reconstrução das “identidades burocráticas” (KAUFMANN, 2005) e sócio-profissionais reais, 

à custa da tentativa do enraizamento daquilo que foi próprio desse contexto autoritário: uma 

formação entendida como controle interno e externo do profissional da Pedagogia. Estamos 

falando da formação técnico-behaviorista estabelecida sob o velamento do que é heterogêneo, 

plural e subjetivo. O chamado à identidade foi à tentativa de configurar o profissional da 

Pedagogia com base na “ideologia tecnocrática” (BRZEZINSKI, 1996, p. 64), cujo currículo 

era excessivamente racionalista. 

Podemos argumentar que esse novo formato burocrático não teve a preocupação 

de atacar os problemas fundamentais da formação e da estruturação curricular no curso de 

Pedagogia, advindos desde a década de 1930. Permaneceram as dicotomias licenciatura-

bacharelado, teoria-prática e acirrou-se a relação de hierarquia entre os especialistas, 

considerados os bacharéis, e os professores e professoras, considerados os práticos. 

Se esse formato não trouxe mudanças na estrutura burocrática do curso de 

Pedagogia, particularmente em relação à docência, também não a excluiu, embora tenha 

conseguido impactar, nas contingências da prática, a partir dessa nova “imagem de si” 

(KAUFMANN, 2005), aos pedagogos e pedagogas como especialistas, uma hierarquia mais 

acirrada em relação aos docentes. É que a eles, naquele contexto, coube o controle e o saber 

voltado para orientar os docentes, no caso da Supervisão Escolar, e os alunos e alunas, no 

caso da Orientação Educacional. 

Mas essa identidade dicotômica entre docentes e especialistas, consequência das 

amarras burocráticas e de controle provenientes do contexto autoritário, vai cedendo 

historicamente. As especialidades passam a ser objeto de investigação e são as contradições 

paradigmáticas em relação à formação, como também ao fazer burocrático, que provocam a 

perda de sentido do fazer técnico. As novas teorizações do campo primam por uma 

compreensão de especialistas mais humanos e a serviço de um saber mais crítico e mais 

próximo da relação com a docência33. 

                                                           
33 No campo especificamente da Supervisão Educacional, objeto de formação desta autora, podemos citar os 
estudos de: Aguiar (1991), Medeiros e Rosa (1985), Silva (1987) e Silva Junior (1984). 
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Foi a partir desse período de abertura, com a disseminação das proposições 

elaboradas e disseminadas pelo movimento dos educadores34, o qual retoma as discussões 

sobre a formação docente e os problemas de identidade no curso de Pedagogia, que a 

docência passa a ser discutida como identidade de base para a formação do 

pedagogo/pedagoga. O objetivo dessa proposição é quebrar a histórica dicotomia entre 

bacharelado e licenciatura, particularmente no curso de Pedagogia. 

Explicam os seus elaboradores e pesquisadores35 que a formação identitária 

docente deve ser princípio fundamental na formação de todos os profissionais da educação e 

outorgada por uma Base Comum Nacional, entendendo esta como um corpo de conhecimento 

fundamental e identificador do profissional da educação, de forma ética, pela sua competência 

pedagógica para a sala de aula, pela sua disposição no embate político com vistas à 

valorização social da profissão e pelo seu comprometimento com um projeto democrático de 

sociedade (ANFOPE, 2000, 2002). 

É importante dizer que esse pensamento que aponta a docência como base da 

formação de todos os pedagogos e pedagogas não é consensual. Há, no interior da ANFOPE, 

referências de oposição a esta proposição. Pesquisadores como Libâneo (2002, 1998a, 1998b), 

Libâneo & Pimenta (1999), Pimenta (2002, 1998) e Franco (2003, 2002), entre outros, 

entendem que “o curso de Pedagogia deve formar o pedagogo stricto sensu, profissional 

qualificado para atuar em vários campos educativos” (1998, p. 30-31), tendo em vista atender 

às demandas sócio-educativas decorrentes da atual realidade. 

Essa caracterização, no entanto, distingue o pedagogo e a pedagoga dos 

profissionais docentes, uma vez que são considerados “pedagogos lato sensu”, forma peculiar 

de trabalho pedagógico em sala de aula. Esse entendimento, segundo Libâneo (Ibidem, p. 31), 

é o que “implica a total discordância do mote do movimento de reformulação dos cursos de 

formação dos educadores, hoje representado pela ANFOPE”. 

Eis que visto como movimento histórico, luta contínua e teorização permanente, 

tornamos mais compreensível a dinâmica do desejo das pedagogas pela docência na base da 

formação. Elas a mobilizam como identidade não só para “que possam contribuir com a 

                                                           
34 Esse movimento foi iniciado pelo MEC em 1983, na cidade de Belo Horizonte. O governo promoveu um 
debate nacional com vistas à reformulação dos cursos de Pedagogia que se encontravam nebulosos em virtude 
dos seus problemas de identidade. Seguindo Brzezinski (2000), o significado desse movimento para o governo 
foi solucionar os impasses curriculares no interior das habilitações e criar novas habilitações. Para os professores 
significou resistência ao poder instituído, haja vista a imposição das reformas, cuja origem deu-se nos gabinetes 
do Conselho Federal de Educação/CFE. Esse movimento deu origem ao que hoje é a ANFOPE. 
35 São referências: Aguiar (2006); Aires (2001); Brzezinski (2000, 2002); Freitas (1999); Macedo (2001); 
Nonato e Silva (2002); Oliveira (2003); Santiago e Macedo (2002); Scheibe (2003); Scheibe e Aguiar (1999), 
Silva (2001, 2007); Silva (1999, 2002b), entre outros. 
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melhoria da sala de aula e dos problemas do ensino, mas também [para atuar] em outras 

áreas” (Anita) que carecem do trabalho pedagógico. 

Nesse sentido, a docência parece transitar de complemento do bacharelado, 

constatação histórica, para fundamento do campo formativo e de atuação dos pedagogos e 

pedagogas nas mais diversas áreas da educação, porque, conforme fala Darc, a Pedagogia é 

“um campo tão amplo” que os pedagogos e as pedagogas não podem ficar somente 

“direcionados pra sala de aula e ficar com essa angústia de só arrumar emprego se for numa 

escola” (Ibid). 

Talvez seja por essa expectativa de conceber a formação no curso de Pedagogia 

para além da “docência de criança” (Áurea, Lara, Paty, Darc) que as pedagogas em formação 

forjem os seus próprios julgamentos, reflexões e críticas em relação às disciplinas de um 

modo geral. Para elas, todos os saberes disciplinares, obrigatórios e complementares devem 

ter uma arquitetura teórico-prática e não perder de vista a docência. Mas desejam, por outro 

lado, que essa formação, cujo objeto central é a docência das séries iniciais, não impossibilite 

a formação para as demandas de possibilidades de atuação aos pedagogos e pedagogas frente 

aos desafios emergentes do campo educativo na contemporaneidade.  

É nesse sentido que as pedagogas em formação falam sobre a dinâmica curricular 

e ilustram o descontentamento com o currículo, cuja materialidade não concretiza o que de 

fato elas desejam e reivindicam: aprender a ser pedagogo e pedagoga, distanciando-se do 

modelo instalado com a tradição que dicotomiza o profissional da Pedagogia. No item 

subsequente trataremos da relação das pedagogas em formação com as disciplinas que 

compõem os Fundamentos da Educação e os Ensinos36, ambos situados no domínio das 

disciplinas curriculares obrigatórias. 

 

                                                           
36 No currículo do curso de Pedagogia da UFRN, as disciplinas que compõem o campo das metodologias de 
ensino são denominadas de “Ensinos”. Portanto, quando as interlocutoras falam, por exemplo, “Ensino de 
História”, estão se referindo ao que, comumente, se entende por “Metodologia do Ensino de História”, também 
quando a autora fala “os Ensinos” está se referindo às disciplinas das Metodologias de Ensino. Nesse sentido, 
para diferenciar as denominações “ensino” como disciplina e “ensino” como atividade quotidiana dos 
professores e professoras, usaremos a primeira letra maiúscula e minúscula, respectivamente. O currículo vigente 
no curso de Pedagogia da UFRN, campus central, traz as seguintes disciplinas referentes aos Ensinos: Ensino da 
Língua Português no 1º grau I e II; Ensino da História no 1º grau I e II; Ensino de Geografia no 1º grau I e II; 
Ensino da Matemática no 1º grau I e II; Ensino das Ciências Físicas e Biológicas no 1º grau I e II. O propósito é 
que essas disciplinas dêem conta dos conteúdos e metodologias referentes a cada área de conhecimento prevista 
nas séries iniciais. 
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2. Ensinar a ensinar: aprendendo a profissão docente 

 

Ao adentrar na especificidade do currículo, as pedagogas em formação 

demonstram o descontentamento em relação às disciplinas que compõem os Fundamentos da 

Educação, como também as que compõem a área dos Ensinos. É que tais disciplinas, da forma 

como se encontram estruturadas, não atendem mais às demandas e exigências impostas à 

formação dos profissionais da Pedagogia na atualidade, ou seja, não atendem à formação cuja 

identidade, dizem elas, é a de um profissional que alie a docência a outras possibilidades. 

Em relação aos Fundamentos da Educação, esse desejo pode ser observado 

quando os discursos das pedagogas em formação incidem sobre a sua utilidade, “para 

trabalhar a questão da criticidade” (Tábata) e “para compreender as coisas que existem ao seu 

redor” (Mara) e sobre a relação através da qual os princípios teóricos podem “realmente 

subsidiar a prática desde o início do curso [...], é por isso que eles são considerados a mola 

mestra do curso” (Lívia). 

Essas compreensões sobre a utilidade e as relações próprias dos fundamentos 

dizem do desejo de intercomunicação entre os saberes construídos nas práticas e experiências 

cotidianas das pedagogas em formação e a sua interpretação. Condição possível se os 

fundamentos possibilitassem problematizar os saberes, tendo em vista a edificação e a 

transformação de significados e sentidos sociais (CHARLOT, 2005, 2000), portanto, de 

aproximação com a realidade. 

O que explicitam as pedagogas em formação é que os fundamentos, na dinâmica 

curricular do curso de Pedagogia, perdem o sentido quando programados de forma isolada dos 

problemas contextuais e profissionais reais. Na verdade, há um desejo de que os fundamentos 

possam possibilitar a reflexão e a criticidade das questões educacionais, dessa forma, que eles 

possam garantir conhecimento da realidade, auxiliar na reflexão destes e subsidiar as 

especificidades dos contextos educativos e escolares. 

Nesse sentido, impõe-se que o “currículo se baseie nos problemas reais [...], 

favorecendo a relação teoria-prática” (Anita). Afinal, “o currículo é práxis, antes que um 

objeto estático emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens 

necessárias” (SACRISTÁN, 1998, p. 15). É uma construção social complexa, conforme Lara 

afirma: 
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[...] não é fácil se dizer ‘olha a educação é isso e aquilo outro’, isso pode ser 
apenas uma opinião de alguém que nunca teve contato com aquele espaço, 
nunca teve contado in loco com a realidade. Você ser pedagogo e ter contato 
com a realidade da escola e se você for para outro espaço, vai poder ter mais 
argumentos, muito mais idéias. 
 
 

E quando Lara afirma isso está anunciando que a formação pela abstração impede 

a visão do fenômeno em suas interdependências e não possibilita demarcar como os objetos 

agem sobre os sujeitos e como estes agem sobre os objetos. Essas elaborações provocadas 

pela insatisfação com o isolamento dos Fundamentos da Educação no âmbito da formação 

também são o anúncio de que a matriz curricular tradicional clássica já não responde às 

necessidades de profissionalização dos pedagogos e pedagogas em formação na 

contemporaneidade, entendendo-se por profissionalização a construção social da imagem 

desse profissional como um intelectual situado para além das concepções tradicionais que 

filiam o pedagogo/pedagoga ora a uma ideia técnico-especialista, ora a um 

professor/professora exclusivo/a de criança. 

Profissionalizar passa pela construção processual da aquisição refletida e 

interpretativa de conhecimentos teóricos e práticos, de competências especificamente 

pedagógicas e de habilidades instrumentais e técnicas, como também pela produção de 

saberes, num contínuo processo de autonomia intelectual e organizacional, as quais são 

associadas a um compromisso ético, político e cultural (ALARCÃO, 1996; BRAZ, 2007; 

NÓVOA, 1995; RAMALHO, NUÑES & GAUTHIER, 2003; SACRISTÁN, 1995; 

SANTIAGO, 1994; VEIGA, 1998). 

Nesse sentido, é manifesto o desafio de repensar os Fundamentos da Educação, de 

forma que a reflexão teórica tenha consequências práticas, pois, como diz Nóvoa (2004, p. 

27), 

não basta pensarmos os saberes. Não basta preocuparmo-nos com a sua 
transmissão e aquisição. Temos também que nos interrogar sobre as 
conseqüências sociais desses saberes [...]. E é esta fronteira – a existência de 
uma teoria do conhecimento prudente – que distingue, em última análise, o 
currículo da modernidade (tal como ele se organizou ao longo do século 
XX) do currículo da contemporaneidade (tal como gostaríamos que ele se 
organizasse no século XXI) (destaques do autor). 
 
 

Assim sendo, a necessidade de um currículo tendo em vista o atendimento do 

desejo das pedagogas em formação é expressamente proferido: desejam elas que o processo 

formativo, “desde o início” (Lívia), possa relacionar os saberes ditos de fundamentos, 
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“conhecimento mais para compreender as coisas ao seu redor e a própria vida humana” 

(Mara) e os saberes dito práticos, “usados no dia a dia da área profissional” (Ibid). 

As pedagogas em formação conseguem, em seus discursos, produzir uma leitura 

de currículo e de formação para além da “lógica nomotética insular” (MACEDO, 2002, p. 

99), que instituiu a teoria como ação primeira para depois se visualizar e conceber a prática. 

Isso significa que as suas compreensões e desejos estão pautados mais em dispositivos 

relacionais do que formais, quando conseguem discorrer em tessitura o que fragmentado está 

na estrutura do currículo, permitindo, na verbalização discursiva, operar uma dinâmica para 

além do sepulcro cartesiano. 

Em relação aos Ensinos, as motivações não são diferentes, mas a forma dos 

discursos sim. Eles transitam por um duplo sentido: primeiro a expectativa de que eles digam 

exatamente como é e como se faz o ensino; segundo, vêm as críticas, as quais se destinam à 

falta de interconexão entre a realidade dos sistemas educativos, particularmente a escola, e os 

conteúdos de tais disciplinas, ocasionando a ausência da relação teoria-prática. 

Mais do que quaisquer outras áreas, as expectativas em relação aos Ensinos são 

construídas em torno da ideia de que estes ocupam, no currículo, o lugar do aprender a ser 

professor/professora. Nesse sentido, ao pronunciarem sobre a realidade vivida na formação, as 

pedagogas assim expressam: “a gente, quando entra nos Ensinos [...], não é aquilo que a gente 

imagina, porque a gente imagina o quê? Que vai entrar nos Ensinos pra aprender a ensinar, 

mas a gente não aprende a ensinar, de jeito nenhum, não aprende de forma nenhuma” (Áurea). 

Lívia também argumenta sobre tal preocupação “se você tá vendo aquilo ali e 

pode aplicar, o seu aprendizado se solidifica, mas sinto muita falta disso no curso”. E continua 

“eu não tive proveito nas disciplinas dos Ensinos [...] algumas foram perdidas, foram só pra 

cumprir tabela”. Já Lara interroga: “aquilo que eu estudei será que tem alguma aplicabilidade? 

Às vezes é tão bonito falar em interdisciplinaridade, em ensino por competência, em 

progressão continuada [...], mas será que tem aplicabilidade em sala de aula?”. 

Muitos outros discursos atribuíram esses sentidos aos Ensinos, revelando o 

descontentamento ante as expectativas da construção identitária docente, quando creditaram 

aos Ensinos o lugar do aprender a ser professora, como também da relação entre os Ensinos e 

a escola real, dinâmica da relação teoria-prática. Cada palavra e cada explicação, mesmo 

aquelas que pareceram insignificantes, deixaram filtrar esses desejos: primeiro, que os 

Ensinos são o lugar específico da aprendizagem da docência, desejo profundamente ancorado 

na relação entre a função docente e os sistemas escolares; segundo, na ideia de que “o 

pedagogo, a partir dos Ensinos, [deve] entender o processo ensino-aprendizagem na teoria e 
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na prática [...], por isso que quando começa os Ensinos a questão mesmo é querer ir para as 

escolas” (Paty). Tal sentido pode ser complementado quando ancorado pela fala de Darc 

“porque a gente não viu na prática como era ensinar português, como era ensinar matemática 

[...], a gente não viu a realidade da sala de aula”, fato que mutila a reflexão em torno da 

educação e do ensino. 

É importante assinalar que essas ideias demarcam a formação em termos de 

elaborações compreensivas, uma vez que a produção ocorre a partir de uma leitura crítica da 

realidade e experiências vividas. Nesse sentido, revela uma aprendizagem potencializadora do 

que Josso (2004) chama de “experiências formadoras na perspectiva do sujeito aprendente” 

(Ibidem, p. 35), a qual engloba a seletividade das “recordações-referências” (Ibidem, p. 40), 

pois estas qualificam e selecionam os acontecimentos que são decisivos para orientar a vida, 

no caso das interlocutoras, os projetos profissionais futuros. 

As recordações-referências são simbólicas do que a autora “compreende como 

elemento constitutivo da sua formação. Significa, ao mesmo tempo, uma dimensão concreta 

ou visível, que apela para as nossas percepções ou para as imagens sociais, e uma dimensão 

invisível, que apela para as emoções, sentimentos, sentidos ou valores” (Ibidem, p.40). Dessa 

forma, os questionamentos das interlocutoras sobre o sentido dos Ensinos implicam a reflexão 

daquilo que é próprio dessa área, a interconexão teoria-prática, conforme se apresentam as 

ementas das disciplinas no âmbito dos Ensinos, a exemplo da ementa das Ciências Físicas e 

Biológicas no 1º grau II: 

 

Aprofundamentos de estudos em relação aos aspectos metodológicos e de 
conteúdos curriculares. Aplicação de uma teoria que permita a 
sistematização de atividades didáticas, objetivando a elaboração de materiais 
de ensino e pesquisa junto à escola de 1º grau e participação junto a projetos 
pedagógicos de ensino de ciências (BRASIL/UFRN/PPP, 1994, p. 37). 
 
 

Assim confrontada, a crítica persistente aos Ensinos parece encontrar eco. O mal-

estar é indicador do distanciamento entre o sentido formal do currículo, que aponta para a 

necessidade de “teorizar de forma que permita a sistematização de atividades didáticas e a 

elaboração de materiais de ensino e pesquisa junto às escolas” (Ibidem, p. 37) e o que dizem e 

desejam as pedagogas em formação: “que a gente tenha esse contato com a escola e a sala de 

aula antes” (Lívia); “como a teoria às vezes bate um pouco com a realidade, outras vezes ela é 

muito sonhadora, por isso a gente entra em choque [...] não tem como só ter uma prática de 

ensino no final” (Darc). 
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Estas inquietações ainda encontram eco quando vêm acompanhadas da avaliação 

sobre o ensinar de alguns professores e professoras do curso. Segundo Lara, “aqui [nos 

Ensinos] você está para aprender como vai ensinar, mas enquanto você está sendo ensinado o 

processo é diferente, você aprende que ensinar é na horizontal, mas aqui você aprende na 

vertical, porque só o professor sabe, você não”. Ou como afirma Áurea, “já que existem os 

Ensinos, então, que eles sejam um ensino mesmo, prá você aprender a ensinar”. 

Essas críticas estão situadas em relação aos formadores que não conseguem fazer 

de suas práticas exemplos para as pedagogas em formação. Em outras palavras, as críticas 

estão endereçadas àqueles formadores que não conseguem superar a própria prática 

tradicional funcionalista, para permitir a aprendizagem de um fazer inovador a partir do 

próprio exemplo vivido no curso. Para Lívia, “ouvir da boca de um professor que a didática 

dele era aquela e que ele não iria mudar porque tava na universidade a trocentos (sic) anos e 

quem não quisesse trancasse a disciplina” impactou profundamente o sentido da reflexão 

sobre a educação e o ensino no curso de Pedagogia. 

Paradoxalmente, estas práticas que parecem ser expressão do quê de mais 

prejudicial e conservador existe, são provocadoras de reflexões e aprendizagens, posto que as 

inquietações e dúvidas são geradoras da necessidade de respostas e estas produzem saberes, 

uma vez que ensinam e contribuem fortemente para a construção da identidade docente. Esse 

olhar implicado, e por vezes distanciado, evidencia que o lugar da formação é também lugar 

da socioformação e da autoformação, quando a prática dos formadores e formadoras é 

questionada e serve de objeto de reflexão das próprias pedagogas em formação. 

Nessa perspectiva, Freire (1996) e Tardif (2000), entre outros, mostram a 

importância de se considerar a voz dos estudantes no relato das vivências e experiências no 

âmbito da formação. Tardif (Ibidem, p. 124) chega a dizer que é estranho que os profissionais 

formadores de professores, que também serão formadores no futuro, não reconheçam neles as 

competências para gerir, pelo menos em parte, a sua própria formação. 

Para Freire (Ibidem), o papel do profissional que forma o formador e a formadora 

deve ser o de proporcionar autonomia em relação ao corpo de conhecimento selecionado. O 

programa de formação deve ter em vista a aprendizagem ativa e interpretativa dos formandos 

e formandas, em relação ao projeto social que preconiza e ao planejamento e execução dos 

conteúdos curriculares prescritos nacionalmente. Autonomia está no sentido de manifestar a 

autoridade em relação ao processo de criação de práticas, ou seja, um professor e professora 

que sejam sujeitos de relações, portanto, abertos a negociações. 
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3. Acreditar e não poder aplicar 
 

As aprendizagens resultantes do estágio curricular ocorrido no final da formação37 

não geram repercussões significativas para as pedagogas em formação, no sentido de 

possibilitar novas significações em relação aos problemas educacionais, à autonomia didático-

pedagógica e à produção de novos saberes. Nessa perspectiva, o estágio é objeto de reflexões, 

críticas e proposições, tanto em relação aos aspectos formativos, como em relação às 

vivências no campo de atuação, elementos impactantes na constituição de si. Estamos dizendo 

que as pedagogas em formação questionam o sentido do estágio em relação às orientações e à 

sua efetivação, movimentos fundamentais para o processo de construção da identidade 

profissional. 

A ideia das pedagogas em formação é de que o estágio não deve se resumir 

somente a um exercício voltado para o como-fazer a “docência de criança”, mas um trabalho 

político, porque “ajuda na conscientização das pessoas e a encontrar perspectivas para 

valorizar o ensino-aprendizagem, a escola e o grupo de trabalho” (Tábata). É também um 

trabalho pedagógico, porque tais pedagogas assumem a função de “não só ensinar técnicas, 

mas conteúdos [...], valores” (Tábata), de não só praticar uma “didática de ensino” (Lara), 

mas uma “coordenação, direção de ensino” (Áurea) e, por fim, fazem um trabalho social, 

quando se “preocupam com a humanização” (Tábata) e com o “mundo, para que ele possa ser 

melhor” (Anita). 

A partir de tais compreensões, apoiamo-nos no entendimento de que o estágio é 

um componente curricular cujo eixo deve perpassar e organizar toda a formação, permitindo a 

comunicabilidade entre os diversos momentos da formação, além de oportunizar uma visão 

ampla e de conjunto do campo de atuação social para o qual o pedagogo/pedagoga está sendo 

formado (SANTIAGO & BATISTA NETO, 2006; ANFOPE, 2002). Nesse sentido, o estágio 

é uma atividade processual e interdependente, um movimento contínuo e permanente de 

fortalecimento instrumental, ao mesmo tempo campo epistemológico aberto à produção e à 

reflexão de novos saberes e novos fazeres. 

De um modo geral, os discursos das pedagogas em formação em relação ao 

estágio dizem do desejo de um exercício de atuação que possa perpassar dois caminhos: “um 

na sala de aula mesmo [...] e outro assim, vou estagiar num hospital” (Lara). Na verdade, Lara 

                                                           
37 No currículo vigente no curso de Pedagogia da UFRN, campus central, o estágio é finalista, nesse sentido, fere 
as orientações da Resolução CNE/CP nº 01/2002, Art. 13, § 03 e a Resolução CNR/CP nº 01/2006, Art. 08, 
Inciso IV. A perspectiva é que em 2010 um novo currículo seja inaugurado. 
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aponta para a possibilidade de o estágio acontecer em “outros espaços [de atuação], não 

retirando esse da sala de aula”. 

O primeiro traz o traço da docência, objeto de crítica das pedagogas em formação, 

quando se trata da exclusividade na docência de criança no âmbito do curso de Pedagogia, 

mas, ao mesmo tempo, objeto de reconhecimento de sua necessidade, objeto fundamental para 

a base de formação profissional, uma vez que elas entendem que qualquer área ou campo de 

atuação pedagógica não pode prescindir dos saberes da docência. Nesse sentido, as pedagogas 

declaram tal importância e necessidade da experiência da docência para o processo de 

construção de si. 

O segundo traz a rubrica dos discursos legais e sociais em torno da ampliação dos 

espaços de atuação aos pedagogos e pedagogas. Estamos nos referindo à proposição da 

multiplicidade de campos de atuação, oficialmente instituído pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, mas também do movimento contraditório e circular dos discursos manifestos no 

âmbito da diversidade formativa de que os pedagogos e as pedagogas podem atuar em 

diversas áreas escolares e não escolares. Essas proposições e discursos são provocadores de 

discussões, construções e preferências, coincidentes ou não com as intencionalidades do 

currículo pensado e efetivado. 

No caso do curso de Pedagogia da UFRN, campus central, essa circularidade 

encontra eco devido ao movimento de reestruturação do currículo. Ainda que não seja de 

forma direta, as pedagogas em formação têm participação nesse processo, através de 

discussões com seus pares e em sala de aula ou não. O fato é que as pedagogas sabem das 

possibilidades de atuação legalmente e legitimamente destinadas aos profissionais da 

Pedagogia e assumem isso enquanto discurso e desejo, alimentando a ideia de não serem 

exclusivamente professoras de criança. 

Na verdade, é importante afirmar que parece haver um desconhecimento por parte 

das pedagogas investigadas, seja de que nível for sua formação, de que não há a possibilidade 

de existir um currículo efetivado cujo perfil formativo e estrutura organizacional abranja a 

totalidade de modelos identitários legitimados legalmente. É impossível um “currículo 

completo”, como aponta Áurea, ao demarcar o seu desejo de mais Núcleos Temáticos, os 

quais direcionassem a formação para áreas não escolares no curso de Pedagogia da UFRN, 

discussão do próximo item. 

No que se refere especificamente às críticas, elas se pautam na dicotomia da 

relação teoria-prática e na concepção de estágio finalista que fundamenta o atual currículo. 

Segundo Paty, a prática do estágio demanda “pouco tempo” e reflete a histórica dicotomia 
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entre o pensar e o fazer. As pedagogas em formação explicitam que o estágio finalista, tal 

como ainda se encontra o currículo formal e real vigente no curso de Pedagogia da UFRN, 

campus central, não oferece legitimidade para a consolidação da práxis e dos necessários 

processos reflexivos porque não permite o diálogo e a produção de saberes, o que 

compromete a formação de sujeitos inventivos. 

Em outras palavras, o estágio curricular não abre caminhos que favoreçam a 

articulação entre a teoria e a prática, conforme afirma Paty, “os fundamentos são essenciais, 

mas tem que ter teoria e prática, não tem como ter só uma prática no final” e ainda fere os 

preceitos legais da Resolução CNE/CP nº 01/2002 e da Resolução CNE/CP nº 01/2006. 

Tais Resoluções orientam para a obrigatoriedade dessa interlocução quando 

instituem que a “prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, 

que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso” (RESOLUÇÃO CNE/CP nº 

01/2002, Art. 12, § 1º), e ainda que o “estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, 

assegure aos graduandos experiência de exercício profissional” (RESOLUÇÃO CNE/CP nº 

01/2006, Art. 8º, Inciso IV), de modo a propiciar a ampliação e o fortalecimento de atitudes 

éticas, conhecimentos e competências nas áreas de ensino, gestão, coordenação, avaliação, 

entre outros. 

Segundo explicita Áurea, o estágio, como vem sendo desenvolvido, “você vai um 

dia [na escola] e observa, vai outro dia e dá uma aula, ou então, você vai passar 15 (quinze) 

dias indo para uma escola vendo como aquelas pessoas fazem [...] e somente no final do 

curso”. Lívia reforça quando afirma que “partindo de uma recepção teórica que nós tivemos 

nos quatro primeiros períodos do curso, chegar à prática, é pegar aquilo que a gente aprendeu 

e aplicar”. 

Já Darc, apoiada na sua vivência, corporifica a ideia de um estágio mais dinâmico 

e longo, no sentido da sua efetivação, quando sugere que este “não tem que ser somente no 

final do curso e curto”. Explica ela que o estágio “tem que ser uma questão progressiva pra 

que [se possa] aprender a lidar com os alunos [...] e a vencer as dificuldades encontradas na 

escola, porque tem dias angustiantes, mas tem dias maravilhosos e você tem que saber 

balancear”. 

Esse desenho crítico-reflexivo apresentado por Darc traduz o desejo de um novo 

tipo de estágio, a partir da negação do que vem sendo vivido e alimentado pelos 

conhecimentos e discursos teóricos que orientam a extinção do estágio finalista em função das 

necessidades, demandas e exigências profissionais do mundo contemporâneo. Essa 

compreensão de um novo modelo de estágio para o curso de Pedagogia, que seja plural e 
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processual, já é motivo de discussão docente desde os anos de 1990, e hoje é basilar na 

composição dos documentos legais, a exemplo das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 01/2006). 

Considerando os ditos das pedagogas em formação, o estágio no curso de 

Pedagogia da UFRN, campos Central, conforme se apresenta até o momento, é redutor de um 

saber-fazer técnico-instrumental, objeto do saber-aplicar os conteúdos e teorias estudadas 

durante a formação. Essa dinâmica é geradora de improvisações, conforme mostra a 

preocupação de Anita “se você não tem consciência do que está fazendo, improvisar dá 

certo”, também se torna em objeto acrítico ante a realidade escolar, uma vez que não 

possibilita momentos posteriores e processuais de reflexão. 

Essa forma de compreender o estágio induz a acreditar que, na prática, a teoria é 

outra, uma vez que primeiro se discute os fundamentos epistemológicos e pedagógicos das 

áreas para as quais as pedagogas estão sendo formadas para, somente no final do curso, se 

fazer a prática. O estágio assim, estruturado como prática finalista, tolhe a compreensão 

assimétrica entre teoria e prática e empobrece o pensar crítico porque não há tempo para a 

reflexão do vivido, como também para possibilitar a construção identitária inventiva. 

A inventividade passa pela aventura de ousar, e este modelo fica preso a um ideal 

irrefletido, não possibilitando a criação de laços e ideias, como também não favorece a 

relação entre teoria e prática. Segundo Paty, o estágio “foi assim, o ensino ficou aqui e na 

escola foi outra coisa, totalmente diferente, tem nada a ver, nada, é como se fosse cortado [...], 

mas teve algumas exceções”. 

Esse distanciamento da escola e essa dicotomia estimulam outro dilema, é que, 

como explica Darc, “quando chega a hora de entrar na sala de aula você tem um choque [...], 

que dá vontade de chorar”. Este e outros processos dilemáticos instigam pensar sobre o 

impacto que a distância e o desconhecimento em relação às vivências e problemas da escola e 

da sala de aula trazem para as pedagogas em formação que nunca estiveram no exercício da 

docência. Essa distância da escola alimenta a acreditar que as teorias, por si só, dão conta de 

explicar e solucionar os problemas reais do ensino, e ao perceberem que a teoria não é 

absoluta, as pedagogas acumulam dilemas. 

As indagações feitas por Áurea, Mara, Lara e Tábata reafirmam o quanto a 

formação, em especial o estágio, precisam ser mais amplamente refletidos e analisados. Elas 

se inquietam ante as impossibilidades de construção e reconstrução desse saber e desse fazer, 

que é o estágio escolar. Vejamos o que elas dizem: “você sai dali [da escola] pra quê? E 

depois o que você faz com o que aprendeu ali?” (Áurea); “como eu vou atuar como um bom 
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professor se eu saí dali e não sei nem lidar com o aluno?” (Mara); “eu só fui dois dias para o 

estágio, você acha que tem lógica um negócio desses?” (Áurea); o que eu estudei tem 

aplicabilidade?”(Lara); “o que ia acontecer com a escola se eu insistisse [...], é muito 

complicado, tudo o que você acredita não pode aplicar porque na escola tudo está no seu 

lugar, você não pode mudar nada” (Tábata). 

As pedagogas em formação demonstram, do lugar de onde falam, isto é, do campo 

de atuação durante o estágio, da necessidade de um novo sentido para esse saber-fazer, de 

forma que as impliquem com as experiências vividas por outros/outras em realidades 

circunscritas e diferenciadas. Essa reivindicação/proposição é a condição de serem sujeitos 

não sujeitados no processo de sua formação no curso de Pedagogia. 

As manifestações em relação ao necessário apoio para o enfrentamento do estágio 

finalista têm a ver com os que nunca tiveram vivência com esse campo de atuação, posto que 

esse desconhecimento causa apreensão, principalmente quando alimentado por significações 

negativas da prática, conforme expressa Lívia “a gente acompanha os problemas das colegas, 

aí quando chega a nossa vez é todo mundo nervoso”. Esse dilema, ante esse fazer considerado 

novo e de caráter avaliativo, deixa emergir medos, aflições, subjetividades que contribuem 

significativamente para reforçar a crítica e sugerir novos formatos para o estágio, como por 

exemplo, ser processo de aprendizagem e experiência. 

A voz de Lívia representa esse conflito quando afirma: “eu espero que na reforma 

do currículo [o estágio] seja mais repetitivo, que a gente tenha esse contato [...] antes e não 

fique apenas de acordo com a grade, para os dois últimos períodos do curso, isso dá um 

medo”. Já Paty, Áurea e Darc chegam quase a implorar pela urgência de um novo olhar e de 

novas relações para e no estágio, que torne possível um fazer menos angustiante e mais fértil: 

“a gente fica perdida, doida e vai dando as coisas sem ter noção, [...] bem de acordo com o 

que a gente acha, porque não tem acompanhamento” (Paty); “é uma angústia um negócio 

desses, é uma situação muito triste, você não tem apoio [...]” (Áurea); “foi um pouco 

frustrante, a gente vê toda a teoria, mas a prática, que é bom, não tem” (Darc). 

Em relação à prática avaliativa do estágio, há continuidade dos conflitos por dois 

motivos: o primeiro ocorre pela impossibilidade de acompanhamento dos professores e 

professoras responsáveis pelo estágio. Eles/Elas não dispõem de tempo e condições para 

acompanhar e discutir, em processo, o desenvolvimento do estágio e isso, segundo as 

pedagogas, empobrece essa atividade curricular, deixando margem para uma avaliação 

unilateral e burocrática, ou seja, avaliam-se os relatórios e não a prática desenvolvida. 
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É Anita, ao falar da avaliação do estágio, quem expressa essa preocupação, “se 

você entregar um relatório bonitinho e organizado, você tira dez, mas a prática não conta [...] 

porque eu que já tinha prática, fiquei com a nota lá embaixo porque o relatório não foi 

perfeito”. Anita expressa a falta dessa orientação e do necessário acompanhamento por parte 

do professor/professora responsável pelo estágio, ao mesmo tempo em que deixa emergir a 

compreensão de que ter experiência docente anterior ao estágio faz da pedagoga em formação 

melhor sabedora desse fazer do que as que nunca tiveram tal experiência. 

Essa compreensão de Anita provoca o segundo motivo: o de que algumas 

pedagogas em formação entendem que a experiência docente advinda de um exercício 

anterior é suficiente para a prática de um bom estágio. Isso ocorre porque, para muitas 

pedagogas, “as pessoas que já trabalham com educação fazem um estágio melhor [...], elas 

saem com a formação bem melhor porque já tem experiência” (Lívia). 

Não se contrapondo à totalidade desse pensamento de Lívia, uma vez que não 

podemos negar a importância das experiências, é importante perceber que no estágio finalista 

essa forma de compreensão pode acabar produzindo uma dinâmica de mão única, que pouco 

ajuda no desenvolvimento formativo e identitário das pedagogas em formação, ou seja, a de 

que é desnecessário questionar os/as estudantes experientes porque eles/elas já sabem o que 

fazem. 

Se partirmos do modelo aplicativo, orientado pela prática finalista e burocrática de 

estágio, cuja consequência de aprendizagem não existe, haja vista as impossibilidades do 

exercício posterior de reflexão e retomada, é possível entendermos o que as pedagogas em 

formação querem dizer, ou seja, que não é importante uma prática que seja pura repetição do 

que já vem sendo feito na atividade cotidiana de atuação. Esse estágio seria nada mais do que 

a continuidade do que se vinha fazendo. 

Por outro lado, se considerássemos o estágio numa perspectiva processual, o qual 

se organiza como componente curricular, eixo estruturador da formação e prática orientada 

com vista à produção de conhecimento (SANTIAGO & BATISTA NETO, 2006; ANFOPE, 

2002), essa experiência poderia ser significativa. Ela alimentaria a revisão da prática 

cotidiana, realizada no campo de atuação profissional, e também valorizaria a atividade 

reflexiva no âmbito da formação, ou seja, tornaria o estágio objeto de estudo e fundamento da 

relação teoria-prática, dando um sentido epistêmico à prática de ensino e do estágio. 

Nesse sentido, o estágio como atividade curricular perpassaria toda a formação, 

permitindo a solidez da relação teoria-prática e o acompanhamento “de um profissional, um 

formador, que simultaneamente treinador, companheiro e conselheiro, lhe faz a iniciação e 
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ajuda a compreender a realidade, que, pelo seu caráter de novidade, se lhe apresenta de início 

sob a forma de caos” (ALARCÃO, 1996, p. 14). Nesse sentido, o estágio passaria a figurar na 

formação como 

 

prática orientada, que tem como principal objetivo uma iniciação a profissão  
[...], estratégia pessoal, heurística, em que a experimentação e a reflexão 
como elementos auto-formativos [e socioformativos] desempenham um 
papel de primordial importância e assenta na idéia de que ninguém pode 
educar o formando se ele não se souber educar a si próprio. Ele tem que 
assumir uma postura de empenhamento auto-formativo e autonomizante, tem 
de descobrir em si as potencialidades que detém, tem de conseguir ir buscar 
no seu passado aquilo que já sabe e que já é e sobre isso construir o seu 
presente e o seu futuro, tem de ser capaz de interpretar o que vê fazer, de 
imitar sem copiar, de recriar, de transformar. Só o conseguirá se refletir 
sobre o que faz e sobre o que vê fazer (Ibidem, p. 20). 
 
 

Assim sendo, não podemos mais pensar o estágio como uma prática finalista, 

modelo hoje amplamente criticado por seus princípios burocráticos e o seu fazer 

excessivamente dicotômico, bases constituintes e orientadoras da formação de sujeitos 

acríticos e apáticos e de profissionais indiferentes, cuja prática de ensino se inscreve numa 

lógica tecnocrática porque pretensamente racionalista. 

O estágio assim projetado aprofunda as históricas dicotomias presentes no curso 

de Pedagogia, desde a sua origem, em 1939, a exemplo da relação teoria-prática, e não reflete 

os desejos das pedagogas em formação de poderem ser inventivas, na perspectiva de 

refletirem o que fazem com vistas a darem sentido profissional ao processo de estágio no 

âmbito da formação. 

 

 

4. Uma falsa aspiração 

 

A partir dos anos de 1980, com a abertura política e a emergência da discussão 

sobre a necessária reformulação dos cursos de formação dos profissionais da educação, o 

curso de Pedagogia inicia a construção de uma nova, mas continuada história. A começar 

desse período, a maioria dos cursos de Pedagogia, partindo da discussão política promovida 

pelos movimentos dos educadores e das emergentes pesquisas acadêmicas sobre a formação 

docente e o esgotamento das habilitações38, inicia a reformulação dos seus currículos. 

                                                           
38 Ver estudos feitos por Otília Neta (1994) e Pereira, Andrade e Rocha (1996) realizados na cidade de 
Mossoró/RN. O primeiro mostrou que os especialistas, apesar de dizerem ter uma prática alternativa no interior 
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Essas discussões e produções políticas e acadêmicas contribuíram para concentrar 

as reformulações curriculares dos cursos de Pedagogia, em muitas IES, Brasil afora, na 

formação do professor/professora das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Estamos 

dizendo que tais reformulações, a partir da década de 1990, passaram a ter como carro-chefe a 

formação para a docência, particularmente das séries iniciais, e que as habilitações foram 

suspensas evidenciando o seu esgotamento histórico. 

Podemos afirmar, no entanto, que alguns cursos, nutrindo a ideia histórica de uma 

natureza não una para o curso de Pedagogia, no sentido da exclusividade na docência para as 

séries iniciais, propuseram-se a pensar um currículo cuja organização considerasse a 

configuração do trabalho pedagógico e educativo escolar como processo de composição 

plural, é o caso do currículo implantado pelo curso de Pedagogia da UFRN, a partir de 1994. 

Este currículo, ainda vigente, alicerça-se na docência como base da formação, mas 

não dispensa a necessária reflexão e atuação do pedagogo/pedagoga para outros campos do 

fazer pedagógico escolar. Partindo desse entendimento, o currículo do curso de Pedagogia da 

UFRN, estruturado em 1994, incluiu os Núcleos Temáticos39 como formação complementar 

de estudos específicos em áreas consideradas importantes para a formação dos pedagogos e 

pedagogas. Nesse sentido, as suas várias disciplinas buscam oportunizar, desde então, a 

relação da docência com outras demandas do fazer educativo escolar. 

Foi o conhecimento dessa estrutura curricular, cujo modelo organiza-se em torno 

de um Núcleo Comum Obrigatório e seis Núcleos Temáticos Complementares, a escolha dos 

alunos e alunas, que despertou nas pedagogas em formação, quando da entrada no curso, o 

entendimento de que a docência constitui-se como campo mais amplo, porque possui outros 

laços possíveis no âmbito do fazer profissional. 

Tal entendimento foi o que fez suscitar o que denominamos no primeiro capítulo 

deste trabalho de “a revelação”, momento em que as pedagogas em formação começam a 

conhecer o curso e sua estrutura curricular e a construir os contornos identitários com a 

Pedagogia, conforme evidencia o já demonstrado discurso de Mara: 

 

Quando eu entrei no curso, comecei a me identificar logo. No início do 
primeiro semestre eu assisti a uma palestra com a coordenadora do curso na 
época [...] e nesta palestra ela falava das oportunidades [...] e sobre os 

                                                                                                                                                                                     

das escolas, “suas atividades se operacionalizam em nome da organização burocrática do processo educativo, 
buscando assegurar a racionalidade, a eficiência e a produtividade do ensino” (1994, p. 93). O segundo mostra 
que as escolas públicas da cidade de Mossoró em 1995 já dispunham de especialistas – supervisores e 
orientadores – em quantidade, titulação e distribuição satisfatórias. De Brzezinski ver estudo feito em 1996, 
particularmente o item “A Anfope e as tendências para o curso de Pedagogia” (1996, p. 206-211). 
39 Ver explicação na p. 84. 
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Núcleos Temáticos [...], de imediato eu disse vou para esse Núcleo de 
Tecnologia Educacional e fui buscar saber mais. 
 
 

Desde então as pedagogas em formação vêm buscando articular os saberes da 

docência, considerados por elas fundamentais à formação e com os quais se aprende o 

“ensinar a ensinar” (Áurea), com saberes de áreas específicas, objeto encontrado a partir da 

composição dos Núcleos Temáticos, teoricamente à livre escolha dos estudantes, a fim de que 

seja garantida a integralidade do saber curricular (BRASIL/UFRN/PPP, 1994). 

Essa articulação pretendida pelo currículo40, tendo em vista atender ao critério da 

integralidade do Núcleo Obrigatório a um dos Núcleos Temáticos Complementares, no 

entanto, não se operacionaliza a contento, uma vez que a oferta dos Núcleos Temáticos não 

acontece considerando a livre escolha das pedagogas em formação, tampouco ocorre a sua 

completude, no sentido de que cada estudante possa cursar a totalidade de um dos núcleos, 

conforme sinaliza o currículo, “o currículo terá seis núcleos [...] sendo facultada a escolha do 

aluno por um deles, segundo o seu interesse” (Ibid, p. 06). 

É que um número significativo de estudantes não consegue cursar a totalidade das 

disciplinas de um mesmo núcleo, consequência dos choques no horário, fazendo com que as 

pedagogas façam opção pelas disciplinas obrigatórias em detrimento das disciplinas de um 

mesmo núcleo. Esse movimento fragmenta o núcleo que, por ser constituído de disciplinas 

complementares, podem ser cursadas aleatoriamente, inibindo o sentido da formação 

pretendida, como também a identificação da docência como um saber de caráter pedagógico e 

educativo escolar, princípio da concepção de “formação ampla”, pleiteado pela ANFOPE. 

É a partir dessas contingências que as pedagogas em formação passam a 

considerar os Núcleos Temáticos “uma falsa aspiração” (Lara). Se no início do curso elas 

despertam e alimentam a ideia de uma identificação diferente do ser exclusivamente 

professora de criança, ao terem que escolher e ingressar num Núcleo Temático, afirmam que 

“ninguém consegue completar ele todinho, com todas as disciplinas” (Lara). 

Dessa forma, a construção da identidade, compreendida como um percurso 

inventivo, interativo e implicado a partir das trajetórias, fatos, relações, saberes e discursos 

que circulam nas mais diversas esferas formativas, sofre abalos, deixando um sentimento de 

quebra da grande aspiração, pelas pedagogas em formação. 

                                                           
40 Os elaboradores do currículo, prevendo o não atendimento regular dos seis Núcleos Temáticos, sugerem a 
oferta rotativa, cuja escolha passa a ser de responsabilidade do Colegiado do Curso de Pedagogia.  
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Na verdade, essa ruptura ocorre porque as pedagogas, desejosas de complementar 

a formação no sentido da ampliação dos saberes da docência, os quais elas consideram como 

aqueles direcionados à sala de aula, com vistas aos saberes que visem o trabalho educativo e 

pedagógico escolar, veem suas descobertas e os seus desejos prejudicados pela fragmentação 

do saber curricular. 

Essa impossibilidade de integralização do núcleo é explicitada pelas pedagogas 

em formação, quando assim afirmam: “os núcleos deixam a desejar [...], ficam limitados” 

(Lara), porque “as disciplinas, [ou] estão em outro horário, diferente do horário que a gente 

está matriculada” (Lívia), ou elas não são oferecidas no semestre, impondo a condição de “ter 

que pagar qualquer uma, porque se não pagar perde o semestre” (Ibid). 

Assim sendo, o momento que seria oportuno, durante a formação, para construir e 

diversificar os saberes, visando “melhorar a escola no sentido de ampliar conhecimentos de 

acordo com as necessidades que estão surgindo” (Tábata), não acontece de forma satisfatória. 

Os Núcleos Temáticos, considerando esse sentido atribuído pelas pedagogas, não estão 

acontecendo de forma que torne possível a ocorrência dos seus propósitos, ou seja, “uma 

formação que ao mesmo tempo as capacitem para a docência e para a coordenação integrada 

do processo educativo escolar” (BRASIL/UFRN/PPP, 1994, p. 06). 

É nessa perspectiva que Tábata diz “ficar a sensação de querer voltar para fazer a 

disciplina que você acha que faltou”, acreditando, pois, numa configuração de 

pedagogo/pedagoga,  

 

como diz Paulo Freire [...], para trabalhar com questões da política, da 
consciência, [dessa forma] não é só você ir lá e ensinar não; é você se 
envolver com aquele grupo, é estimular os indivíduos de forma integral, [...] 
é bem mais que ensinar as técnicas, ensinar conteúdos, você tem que 
procurar desenvolver integralmente aquela pessoa [...] o pedagogo tem que 
atuar com o ser humano, com a humanização, cuidar, ouvir, estimular, dá 
incentivo e ensinar a desafiar (Ibid). 
 
 

Assim, as vozes e os sentidos expressos pelas pedagogas em formação dizem com 

regularidade desse desejo de que os Núcleos Temáticos possam ampliar os saberes 

constitutivos do saber ensinar. Dessa perspectiva, as pedagogas em formação demonstram 

uma vocação para o domínio do trabalho pedagógico, além de expressarem o anseio de serem 

profissionais conscientes da sua responsabilidade social, quando assumem o desafio de formar 

para a humanização. Esse desejo de articulação da docência com outros fazeres escolares, ou 

como diz a ANFOPE, de ampliação da docência, remete ao que Kaufman (2005, p. 25) sugere 
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quando orienta flexibilizar “o universo científico e do puro movimento das ideias, para 

mergulhar na sociedade”. 

Assim, a formação no curso de Pedagogia, considerando a estrutura dos Núcleos 

Temáticos, na tessitura da organização curricular, apresenta-se inicialmente como uma 

revelação ante as possibilidades que a formação oferece para além da exclusividade da 

“docência de criança”, mas mostrou seu duplo, essa limitação no sentido de tornar reais os 

seus propósitos, uma vez que o seu oferecimento é fragmentado. 

Essa estrutura edificada a partir dessa duplicidade, possibilidade-limitação, é fator 

decisivo na construção e entendimento de si, posto se apresentar um ideal que não coincide 

com o real. O compasso formativo inicial vai, processualmente, tornando-se descompasso. 

Vejamos a questão da avaliação. 

 

 

5. O nó górdio da avaliação 

 

A avaliação do ensino-aprendizagem é um saber teórico-prático integrante da 

formação, nesse sentido, implica definições epistemológicas e operacionais, as quais 

referenciam o processo de construção de si. Em outras palavras, a avaliação, no âmbito da 

formação, cria situações teóricas e práticas que se constituem em dinâmicas importantes para 

a construção da identidade. 

Segundo as interlocutoras, a discussão sobre a avaliação do ensino-aprendizagem, 

conteúdo fundamental a atividade do profissional da Pedagogia, no currículo do curso, está 

restrita a disciplina Didática e à observação/reflexão do pragmatismo dos/das docentes, 

quando do seu fazer no âmbito da formação. Já como campo de discussão epistemológica, em 

torno do qual se possa produzir uma linha de investigação e aprofundamento teórico-prático, 

o currículo silencia. 

Esse paradoxo reflete-se no silenciamento das pedagogas em formação e nas 

justificativas iniciais daquelas que se pronunciam sobre tal tema, a exemplo de Lara, quando 

diz que “vai entrar numa questão que eu não quero entrar, a visão de como sou avaliada”; de 

Anita, ao afirmar que “fica difícil [...] porque eu não concordo com a avaliação na 

universidade porque é uma coisa totalmente confusa”; de Mara, ao explicitar: “não me diga 

que você acompanha, de verdade, 40 alunos de uma turma no passinho de duas aulas por 

semana”. 
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Como o nosso propósito não é adentrar no campo específico da avaliação com 

vistas a intensificar o debate epistemológico, tomamos, tal saber, com o objetivo de estimular 

o processo de compreensão da construção identitária das pedagogas em formação. Pensamos 

que tal questão, por ser fundamental na construção da autonomia e da inventividade, 

particularmente no que se refere à sua significação, pode alimentar esse processo 

compreensivo. 

Praticar essa leitura em relação à avaliação é opor-se à vertente “bancária” 

(FREIRE, 2000, p. 127-141), que se faz privilegiando a memorização sem propósito e a 

liberdade asfixiada pela padronização de modelos de jeitos de ser e de saber. Contrariar esta 

vertente é trabalhar político e pedagogicamente em favor de uma “avaliação que estimule o 

falar a como caminho do falar com” ( Ibidem, p. 131, grifo do autor), processo que exige falar 

e escutar com rigor e sensibilidade. 

Nesse sentido, ouvimos Luis (2008) quando diz que avaliar é uma prática de 

reflexão crítica e contínua, movimento de investigação e interpretação das finalidades da 

educação e do ensino/formação e um trabalho de “escuta sensível”, conforme fundamenta 

Barbier (1998). Nessa perspectiva, afirma Luis (2008, p. 39), avaliar é 

 

processo de implicação por parte do professor, ou seja, [...] uma necessidade 
de nos vermos implicado naquilo que o aluno faz, diz, aprende, sente e 
mostra através da avaliação, bem como uma necessidade desta mesma estar 
implicada no processo de ensinar e aprender. 
 
 

Dessa perspectiva, a intenção da avaliação, além de auxiliar os professores e 

professoras na orientação da sua atividade de ensino, em função da “escuta” das 

aprendizagens significativas dos alunos e alunas, sem perder de vista as suas realidades 

sociocognitivas, é processo que está implicado com o próprio ensinar-aprender, dado que é 

“uma fonte riquíssima de conhecimento da dinâmica da qualidade do trabalho pedagógico e 

do caminho de aprendizagem discente” (SILVA, 2004, p. 60). 

Trazendo para o âmbito da formação, diríamos que o processo de avaliação, ao 

mesmo tempo em que orienta a quem avalia a aprender a ensinar, uma vez que esta prática lhe 

fornece elementos significativos de aprendizagem, ensina, a quem é avaliado, a aprender um 

saber e um fazer, porque lhe são apresentadas práticas e posturas em relação ao ensinar e ao 

avaliar a partir do fazer dos docentes formadores. Segundo Mara, “as práticas e posturas, as 

regras e valores do que é feito aqui também me ensinam e às vezes têm práticas altamente 

hostis”. 
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Isso porque os professores e professoras podem assumir e, consequentemente, 

ensinar posturas avaliativas de vertentes conservadoras, no sentido de desenvolver saberes 

que reforcem a cultura da memorização sem propósito, cuja resposta valoriza a reprodução de 

regras e a competição/classificação/armazenamento/exclusão de saberes. Como podem, por 

outro lado, construir posturas avaliativas, cuja cultura estimule o desafio do possível 

(KAUFMAN, 2005), ou seja, o desafio de ousar um fazer pautado em princípios éticos, 

políticos e pedagógicos que estimulem o diálogo democrático e a liberdade negociada.  

Essa segunda vertente aposta e contribui, no que diz respeito à avaliação, para um 

sentido que se produza sob efeitos mais positivos do que negativos, na construção de um 

imaginário mais próximo do êxito do que do fracasso (SACRISTÁN, 2005) e na 

ultrapassagem da ideia do aprender homogêneo, perspectiva que pleiteia o extermínio das 

diferenças. 

A primeira vertente, enveredando por um caminho oposto, reforça e solidifica 

mecanismos técnicos reguladores do saber-fazer e do saber-ser que desrespeita a construção 

de um sentido identitário, no qual a autonomia, a inventividade e a prática da reflexão 

epistemológica possam contribuir para posturas e perfis mais críticos em relação ao processo 

de avaliar. 

É dessa compreensão que se estabelecem as críticas das pedagogas em formação e 

os seus silêncios em relação ao processo avaliativo. Vê-se uma apreensão manifesta, porém 

dissimulada, quando as pedagogas em formação dizem das práticas docentes em avaliação. 

Lara demonstra isso quando explica: “somos como as crianças que também aprendem muito 

pelos exemplos, se a professora diz pra eu pedir obrigado, mas ela não pede, ela me ensina a 

não pedir [...], não entendo, por que só a gente é avaliado”. 

É a própria Lara, na continuidade de sua explicação, que reforça esse contrassenso 

em avaliação da aprendizagem no âmbito da formação, quando diz que “esses paradoxos são 

complicados, porque, assim, a gente aprende o que deve ser feito, mas, na verdade, nem quem 

está nos ensinando faz como ele diz que é pra ser”. Estes e outros sentimentos pronunciados, 

como também muitos conjecturados, evidenciam um choque de realidade entre o que se faz e 

aquilo que se diz em relação aos conteúdos sobre avaliação, particularmente considerando o 

que foi estudado na disciplina Didática, único espaço para a discussão sobre avaliação. 

É dessa disciplina, sobretudo no que se refere ao conteúdo sobre a avaliação do 

ensino-aprendizagem, que flui esse entendimento. A ideia construída está próxima do que 

dissemos na segunda concepção de avaliação, ou seja, que é um processo implicado e 
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intrínseco à própria complexidade do aprender e do ensinar. Foi dessa noção, uma vez 

assimilada, que Tábata afirmou: 

 

[...] eu achava que eu tinha que saber mais e mais e mais e mais. O problema 
é que eu nunca chegava naquele mais [...], aí eu aprendi na discussão da 
avaliação que aquilo que eu faço pode não ser perfeito, mas pode ser o 
suficiente para aquela situação [...]. Psicologicamente foi melhor porque eu 
parei de me cobrar infinitamente e aprendi que se eu errar, eu vou fazer a 
avaliação pra saber onde foi que eu errei e posso recomeçar o trabalho. 
 
 

O potencial formativo, autoformativo e socioformativo da avaliação, no sentido de 

uma aprendizagem projetada para além da concepção conservadora, concentra-se, segundo o 

que informou o movimento de interlocução com as pedagogas em formação, na disciplina 

Didática e nas reflexões que ela proporcionou. Segundo Tábata, “com essa formação eu 

aprendi a lidar melhor com a ideia do erro, porque você planeja, mas pode ser que algo dê 

errado e se você avalia, vai poder inventar outras coisas”. 

Dessa perspectiva, os saberes sobre avaliação do ensino-aprendizagem na 

disciplina Didática parecem apontar para uma discussão mais complexa, a qual está para além 

do entendimento de que avaliar é apenas um procedimento didático de ensino e/ou uma 

técnica didática bem planejada de verificação da aprendizagem. Segundo Tábata, a avaliação 

permite, além do acompanhamento dos alunos/alunas, “essa preparação da vida profissional 

[...] porque ela muda os valores, pelo menos alguns valores, né?”. Nesse sentido, ela deve ser 

contínua e entendida como processo interligado que pode dar respostas, se não salvadoras, 

mas esclarecedoras, no sentido de permitir a retroalimentação dos percursos formativos e 

identitários. 

Numa leitura circular e relacional, como nos sugerem Elias (1994) e Kaufmann 

(2005), a construção identitária a partir das práticas e discussões teóricas sobre avaliação no 

curso de Pedagogia apresenta um duplo sentido. Do lado das práticas, os valores que circulam 

parecem contribuir negativamente para a formação identitária que se deseja inventiva. Um 

exemplo está nas palavras de Lara: “a gente aprende na Didática como avaliar, mas a gente 

quando termina, quem tem o IRA41 maior é laureado, como se só a nota fosse o instrumento 

pra dizer qual aluno é o melhor”. Do lado das discussões teóricas no âmbito da Didática, a 

formação identitária inventiva flui positivamente, uma vez que abre possibilidades de 

                                                           
41 IRA significa Índice de Rendimento Acadêmico. É um indicador quantitativo, baseado nas notas das 
disciplinas cursadas. É utilizado também para várias situações como preferência na matrícula de disciplina, 
bolsas, prêmios etc. 
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discussões e reflexões que apontam para uma perspectiva em avaliação que respeita as 

subjetividades, as diferenças e os valores. 

Esse movimento será sempre formativo, se considerarmos o processo avaliativo 

em sua perspectiva subjetiva e social. Em outros termos, são os valores e as visões de mundo 

e de sociedade dos projetos escritos e inscritos e as práticas daí advindas que vão definir se a 

avaliação vai contribuir positivamente ou negativamente para a formação identitária 

profissional. Tanto um como o outro podem ou não ser bem ou mal sucedidos, dependendo da 

leitura e da prática social que dela se faça. E o que dizer da pesquisa no âmbito da 

formação/construção identitária? 

 

 

6. A pesquisa: o currículo não contribui 

 

Tratar a pesquisa como um movimento essencialmente formador de identidade 

contribui para a superação continuada e sustentada da relação pedagógica, cuja matriz é 

tradicionalmente pautada no ensino como transmissão e na aprendizagem como 

memorização/reprodução. Essa prática da formação pela pesquisa concorre ainda para a 

construção de um profissional intelectual, reflexivo e desafiador, cuja atitude implique em não 

só copiar/reproduzir, mas, indispensavelmente, investigar, argumentar, interpretar e produzir. 

Demo (2002), por exemplo, parte da ideia de que “a base da educação escolar [e 

formativa] é a pesquisa” (Ibidem, p. 06), edificada a partir do “questionamento reconstrutivo 

[...] como atitude cotidiana [...] e procedimento didático” (Ibidem, p. 10-12). Tal 

questionamento, uma vez que pleiteia conjugar “teoria e prática, qualidade formal e política, 

inovação e ética” (Ibidem, p. 01), é condição fundamental para a formação do 

professor/professora que se deseja competente, “condição de não apenas fazer, mas de saber-

fazer e, sobretudo, de refazer[se] permanentemente” (Ibidem, p.13). Nesse desafio de formar 

pela pesquisa, a argumentação, a interpretação, a elaboração própria, o estímulo, a iniciativa e 

a construção da autonomia teórico-prática, são marcas que devem, segundo ele, estar 

presentes em todas as fases do processo educativo/formativo. 

Numa perspectiva próxima a Demo (2002), que pensa a formação e a 

instrumentação do profissional da educação através da pesquisa, como “princípio educativo” e 

processo contínuo de construção da competência humana de questionar a realidade do saber, 

com vistas a alimentar o desafio do “aprender a aprender”, está Perrenoud (1997), que explica 

a importância, na formação inicial, das práticas de investigação. Ele avalia que essa condição 
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contribui para “aumentar, visível e sensivelmente, a eficácia pedagógica na sala de aula” (p. 

117, grifo do autor). 

Com esse espírito, sugere não “confundir investigação enquanto mecanismo 

cognitivo próprio de qualquer ser humano com investigação social numa comunidade 

científica” (p. 121). O propósito maior da iniciação, que deve ser rigorosa e disciplinada em 

função dos objetivos propostos, é “o confronto com o real, mas um confronto instrumentado 

[...], pois o seu objetivo é, sobretudo, observar e compreender” (p. 124), como também 

permitir desenvolver a criticidade, a autonomia e a tomada de consciência de certas 

pertinências e certos inconvenientes ante as práticas profissionais experimentadas e refletidas. 

Neste item, nosso objetivo ambiciona entender essa relação entre ensino e 

pesquisa do ponto de vista das pedagogas em formação, uma vez que essa questão foi objeto 

de interesse, particularmente, por inferirem que o processo formativo exige uma 

verticalização quando da escritura da monografia, requisito básico para a conclusão do curso. 

Os ditos sobre essa questão não são consensuais, mas filiam-se, no geral, a duas 

compreensões: uma que seleciona e outra que universaliza, ambas agindo na construção de 

valores, princípios e conhecimento, os quais são determinantes no processo de constituição 

das identidades. 

A primeira compreensão refere-se à ideia de que na formação inicial somente 

os/as bolsistas têm a capacidade de serem pesquisadores/pesquisadoras, uma vez que 

“começam cedo a estudar um objeto” (Mara) e “têm acompanhamento sistemático” (Paty). 

Nas palavras de Anita, ser bolsista é ter contato com a pesquisa “ao longo do curso e poder 

está lendo e pesquisando dentro da área que mexe com você”. 

Nessa perspectiva, a formação ganha um sentido diferente daquela cujo perfil 

identitário concentra-se na exclusividade da “docência de criança” (Áurea, Lara, Paty, Darc). 

A pesquisa passa a ser um componente formador e abre possibilidades diversas de trabalho, 

inclusive a oportunidade de, para “além do mercado [...], ficar inserida na universidade, 

dentro de uma Base de Pesquisa, fazendo pesquisa teórica” (Lívia). 

A segunda compreensão evidencia-se pela histórica dicotomia entre o ensino e a 

pesquisa e se constrói ao longo de todo o processo formativo. As narrativas demonstram que 

as pedagogas em formação, salvo exceções, entendem a pesquisa como um conhecimento 

nobre, de caráter científico, difícil de ser elaborado. Elas assim entendem por dizer que a 

pesquisa exige muitos saberes e que nem sempre eles estão em articulação com o ensino e a 

aprendizagem da docência, objeto fundamental do currículo no curso de Pedagogia. 
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Pensando por essa via, a pesquisa é vista como um apêndice que vem do exterior 

da realidade formativa. Significa dizer que há um saber mais profundo, mais nobre e que ele é 

capturado externamente à condição da docência em sala de aula. É por essa via que se 

posiciona Áurea: “eu acho a pesquisa de extrema importância, porque você traz pra dentro da 

sala de aula o que não consegue ver na realidade”. Já Tábata e Darc não conseguem expressar 

uma opinião em relação às possibilidades da pesquisa, “eu não participei de pesquisa, nada, 

nada” (Tábata), por isso é que “não sei dizer nada” (Darc). 

É importante frisar que estas pedagogas não são bolsistas e que esse 

entendimento, que se não é de todo errado, porque, de fato, a pesquisa científica precisa de 

um aparato teórico-metodológico e instrumental que conduza a interpretar, compreender e 

intervir na realidade; deixa crer, por outro lado, que as pedagogas não enxergam na dinâmica 

curricular as possibilidades de articulação do ensino com a pesquisa, ao nível do que 

Perrenoud (1997) chama de “pesquisa como mecanismo cognitivo”. Ou seja, uma perspectiva 

de pesquisa cuja dimensão formadora implique e indique aos formando e formandas a 

possibilidade de construção do ser profissional reflexivo, questionador, desafiador, intelectual, 

transformador e autônomo em relação à sua prática, perspectiva também assinalada por Aires 

(2001); Freire (1996); Giroux (1997); Nóvoa (1995); Silva (2004). 

Se ao falar da pesquisa, algumas pedagogas em formação deixam potencialmente 

entender que ela é uma prática social de acesso somente aos/as bolsistas, porque é uma 

atividade de cunho eminentemente científico e difícil, quando se referem à posição da 

pesquisa no currículo, como disciplina ou como trabalho de final de curso, a maioria 

flexibiliza o olhar, no sentido de deixar entender que a disciplina Pesquisa Educacional e 

Monografia I e II, juntamente com a escritura do trabalho de final de curso, é o momento em 

que se forma, mesmo que no âmbito do ensino de graduação, uma pesquisadora. 

Essa tarefa, porém, não é considerada fácil e esse sentimento não inibe as críticas 

em relação à estrutura curricular e sua dinâmica. Há uma consciência, por parte das 

pedagogas em formação, de que a lógica como as disciplinas estão postas não favorece a 

verticalização dos estudos, no sentido de construir uma autonomia para tomar um tema e 

estudá-lo, conforme se exige no trabalho de final de curso. 

Segundo as pedagogas em formação, o currículo “não contribui para a 

aprendizagem da pesquisa, pois as disciplinas não estão voltadas pra isso” (Lara), “o ensino 

aqui não é voltado pra isso” (Mara). Já Lívia diz que os temas emergem com freqüência, mas 

não há orientação durante o processo curricular, “às vezes a gente tem até um tema bom, mas 
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fica desorientado, sem um professor, sem discussão, sem saber se é um bom tema, sem saber 

se dá certo”. 

Pelos ditos, o lugar das disciplinas na estrutura curricular não contribui para a 

promoção das articulações e reflexões com vistas à escritura da monografia, “mas ela é uma 

exigência no final do curso”, diz Anita. Nesse sentido, ainda segundo Anita, o distanciamento 

entre a disciplina Pesquisa Educacional e a escrita da monografia é um dos grandes 

problemas, porque “o projeto que é montado nesta disciplina, dado o distanciamento e a falta 

de articulação com outras disciplinas”, muitas vezes, não corresponde ao tema escolhido 

quando, de fato, começa a orientação de monografia, no último período do curso. Anita não 

discorda que a disciplina Pesquisa Educacional fique localizada no início do curso, mas diz 

que  

 

a partir daí, já começasse o processo de investigação, possibilitando o 
respaldo pra você se desenvolver também como pesquisadora [...], seria uma 
forma de eu me sentir mais segura na escrita da minha monografia [...] e no 
final se sairia muito melhor do que ter que fazer uma monografia assim [...], 
ai, meu Deus, o tempo, a correria! 
 
 

Favorecidas por essa dinâmica, as angústias se afloram. As pedagogas em 

formação falam de solidão, correria, ausência de discussão, insegurança, dúvidas, incertezas, 

falta de verticalização com vistas ao aprofundamento de um tema, uma vez que o currículo 

não se estrutura “possibilitando o respaldo pra gente se desenvolver como pesquisadora” 

(Ibid). Esses sentimentos ainda são mais fortes por ocasião do momento de escrita da 

monografia, suposto que sentem, de um lado, o desnivelamento entre, novamente, ser bolsista 

e não ser bolsista e, por outro lado, à falta de sistematicidade na orientação dos trabalhos 

monográficos por parte dos professores e professoras. 

Lara, que “nunca viu um bolsista trancar a disciplina por não está conseguindo dar 

conta da monografia”, fato muito diferente em relação aos não bolsistas, que “no nono 

período desistem aos montes”, afirma que a monografia, como trabalho de final de curso, é 

vista de forma diferente por eles. Para os primeiros, ela “é a pesquisa, tipo, eu amei o curso 

todo, mas isso aqui foi o que mais amei, então eu quero falar sobre isso” (Lara). Já para os 

não bolsistas, a “exceção de alguns”, como Paty, a pesquisa é “assim, meu Deus, tenho que 

fazer alguma coisa pra terminar esse curso [...], isso não é uma pesquisa, é um monstro que eu 

tenho que matar e terminar o curso” (Lara). 

Em relação a Paty, uma não bolsista que se vê como exceção, a monografia é 
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um trabalho de pesquisa que precisa se dedicar [...], é um trabalho que 
precisa ler muito, ter paciência, mas não é um monstro. Pra mim o final não 
é o mais importante, mas sim como a gente faz para chegar lá, o caminho, a 
construção é que é importante [...], pra mim foi muito construtivo e eu 
percebi que nessa busca, uma palavra amiga, a natureza, o olhar de uma 
criança, tudo ajuda na monografia [...]. Mas uma coisa foi importante, eu não 
escolhi um trabalho pra terminar o curso, eu escolhi um trabalho meu, que eu 
me identifico, não foi um fardo. 
 
 

Olhando para o que dizem os bolsistas, os não bolsistas e os que se colocam em 

exceção, a escritura da monografia transita por caminhos prazerosos e desprazerosos, fato que 

envolve, além das emoções, também as relações com o saber e com as pessoas, entre elas os 

professores e professoras que orientam a monografia. A leitura que as pedagogas em 

formação fazem dos orientadores e orientadoras não é uniforme, como uniforme também não 

são as ideias, os comportamentos, os saberes, os sentimentos de cada orientador/orientadora 

ante os orientandos e orientandas e suas capacidades. 

Do ponto de vista das pedagogas em formação que não são bolsistas, na medida 

em que não houver um “orientador, como têm as meninas que já estão nas bases de pesquisa” 

(Lívia), “você vai estar sozinha, sem ter uma pessoa pra sentar com você, prá dizer o que está 

errado, isso não [deveria ser] assim, esse não é o caminho” (Anita). Segundo Paty “quando 

você tem alguém que dá incentivo [...] você faz uma monografia com mais coisa, com mais 

prazer”. 

Para as bolsistas, a potencialidade das mediações pedagógicas no âmbito das 

relações com a pesquisa, com os saberes e com as experiências na pós-graduação revela 

saberes não disponíveis na graduação. Segundo Lara, participar e ser bolsista de pesquisa abre 

a visão, “é uma questão de perspectiva e os professores quando sentam pra orientar a 

monografia dos bolsistas que fazem pesquisas, perguntam logo: e o seu projeto?”. Fica claro, 

diante da percepção que elas têm do que seja escrever uma monografia, que esta é uma 

“atividade de descoberta, em que você é obrigado a avançar [...], pensar e analisar as coisas, 

diferente do modo simples como [as] vemos [...], que não é uma questão de ser inteligente, 

mas de muito estudo, porque a gente sabe que não deve só esperar pelo professor” (Mara). 

Em síntese, a construção da monografia como pesquisa, cujo fim, para alguns, 

parece ser apenas dar conta da conclusão do curso, pode, para outras, ser um caminho 

prazeroso. Esse percurso, sofrível ou não, parece não poder ser decidido a priori, através de 

uma sentença unicamente daquele/daquela que vai começar a sua escritura/investigação ou 

mesmo daqueles/daquelas que farão a orientação. Também não é um percurso em que o seu 
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sucesso dependa da fiel observância dos erros e acertos daqueles que a concluíram, embora 

isso possa ser uma estratégia de discussão e organização de caminhos. 

Compreendermos que os sucessos, os fracassos, as limitações, as insuficiências e 

inquietações são sentimentos que não cabem no âmbito do meramente objetivo, porque os 

processos estão banhados de muita subjetividade e muitas incertezas. Traduzindo, diríamos 

que esse é um processo complexo de formação de identidades, porque é um tecido constituído 

por muitas heterogeneidades que não podem ser separadas (MORIN, 2007), uma vez que a 

formação somente ocorre pela relação de quem ensina com quem aprende e mediada por um 

conjunto de saberes disponíveis para serem interpretados, conforme a situação e a posição de 

cada um (CHARLOT, 2000). 

 

 

Síntese integradora: no descompasso 

 

A síntese integradora do capítulo 1 foi denominada “no compasso” por traduzir, 

sobretudo, uma cadência evolutiva e processual, embora não planejada, de identificação com 

a Pedagogia e o ser pedagogo/pedagoga. As interlocutoras da pesquisa iniciaram sua 

empreitada formativa pela negação do curso, por compreender este como lugar de preparação 

exclusiva da “professora de criança” (Áurea, Lara, Paty, Darc). Contudo, após o ingresso, elas 

descobrem que há outras possibilidades e estas revelam novos sentidos para a permanência na 

Pedagogia. Um deles é a possibilidade de não ser exclusivamente “professora de criança” 

(Ibid), anúncio advindo através da descoberta dos Núcleos Temáticos, como possibilitador de 

de articulação da docência com o trabalho educativo e pedagógico escolar. 

Como continuidade, denominamos a síntese deste segundo capítulo de “no 

descompasso”, por entendermos que aquilo que parecia evoluir relativamente cadenciado, da 

negação à revelação, encontra traços de desarmonia. O desenvolvimento curricular deixa 

visível para as pedagogas que a formação não é somente um processo bem pensado, 

harmonioso e coerente, dependente unicamente dos propósitos planejados e registrados no 

currículo formal e nos programas de conteúdos definidos pelos professores e professoras, com 

vistas a atendê-los. 

É também o seu contrário, quando elas vivenciam as relações com a 

heterogeneidade de sujeitos, saberes e práticas curriculares. As pedagogas em formação 

passam a enxergar as contradições e limitações do currículo vivido, como também a força das 

posições que cada uma assume dentro da trama de interações que é esse movimento. A 
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identidade que para as pedagogas em formação parecia se anunciar como previsível, dada a 

descoberta dos Núcleos Temáticos, ou seja, ser docente com possibilidade de uma atuação 

ampliada, deixa às claras que a sua configuração não é independente do decurso curricular 

vivido e das relações que aí se estabelecem e se diversificam. 

Os discursos declaram que os Ensinos e o estágio não conseguem potencializar 

experiências que qualifiquem e orientem as pedagogas em formação para a aprendizagem da 

profissão docente, embora estas, ora considerem o “aprender a ensinar” (Áurea) como técnica, 

ora como práxis. Em relação particularmente ao estágio, lamentam a sua concepção finalista, 

posto ocorrer a sua operacionalização no último período da formação, não favorecendo 

processos de investigação e reflexão, práticas estruturadoras de inventividade, de descoberta e 

de autonomia. 

Os Núcleos Temáticos, como depositários do grande desejo de extrapolar a 

condição identitária que as conduzem a ser exclusivamente “professora de criança” (Áurea, 

Lara, Paty, Darc), segundo as próprias interlocutoras, não cumprem de forma satisfatória esse 

papel, visto que as disciplinas que os compõem são complementares e, como tal, nem sempre 

podem ser disponibilizadas na totalidade de um Núcleo ou permitidas em termos de horário. 

Essa condição torna os Núcleos Temáticos “uma falsa aspiração” (Lara). 

A avaliação da aprendizagem é indispensável no processo de construção 

identitária, uma vez que essa prática pode favorecer a reflexão no sentido da sua significação 

e permite a confluência dos propósitos do currículo. Ela é, por excelência, formativa, porque 

está permeada de valores, simbologias, saberes e visões de mundo que definem perspectivas 

multiformes de identidade. 

No entanto, o seu movimento no curso é problemático, uma vez que o currículo 

silencia a discussão epistemológica, exceto por uma unidade de conteúdo e seus 

procedimentos técnicos no âmbito da disciplina Didática. Junto a isso, as práticas avaliativas 

de parte dos formadores e formadores deixam circular valores que muitas vezes desrespeitam 

as subjetividades e posições das pedagogas em formação e evidenciam um choque de 

realidades entre o que se diz em relação aos conteúdos estudados na didática e o que se faz na 

prática avaliativa no interior do curso, como também no âmbito da universidade com a prática 

de laureamento pelo IRA. 

A pesquisa é também um processo definidor do movimento identitário no âmbito 

das relações e saberes curriculares no curso de Pedagogia. Segundo as interlocutoras, a 

estrutura curricular não favorecer as articulações e reflexões necessárias para que os 

formandos e formandas definam os seus objetos de monografia em processo, mesmo sendo 
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esta uma exigência para a conclusão do curso. É que não há conexão e interdependência entre 

os diversos componentes curriculares, nesse sentido, a disciplina Pesquisa fica isolada no 

início do curso. 

Por outro lado, a pesquisa como atividade de iniciação científica, ainda que 

reconhecida como espaço de produção e formação profissional, é criticada por favorecer a 

criação de posições e distinções entre os estudantes, uma vez que há uma grande seletividade 

no processo de escolha e ingresso a iniciação a pesquisa entre os alunos/alunas, fato que 

repercute grandemente no processo de construção identitária. 

Esse aspecto, no entanto, não parece poder ser diferente, posto ser improvável um 

investimento que possa garantir a todos os estudantes o ingresso na iniciação à pesquisa 

científica. E, se assim fosse, seria inviável o acompanhamento dos professores e professoras a 

essa totalidade de alunos/alunas no âmbito da pesquisa, ainda que fossem voluntários/as. O 

que precisa é estabelecer parâmetros de aproximação entre os bolsistas e os não bolsistas. Em 

síntese, a dinâmica curricular formativa no curso de Pedagogia transita de forma contraditória 

e mostra o quanto é complexa a construção da identidade. 
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CAPÍTULO III: 

DA RELAÇÃO COM OS SABERES COMPLEMENTARES E DISCURSI VOS 

 

Este capítulo objetiva analisar os liames entre a construção identitária das 

pedagogas em formação e os saberes complementares42 e discursivos. Dissemos que a 

identidade, de um modo geral, é um fenômeno que ocorre de maneira processual e 

interdependente (ELIAS, 1998, 1994), uma construção histórica, aberta e inventiva 

(KAUFMANN, 2005), porém não voluntária, porque se opera dentro do campo do possível e 

através de rupturas, descontinuidades, desdobramentos, contradições e constrangimentos com 

o instituído social e historicamente. 

Compreendendo assim, a construção da identidade dos pedagogos e pedagogas 

em formação não pode ser pensada como constituída, unicamente, na relação com os saberes 

curriculares, conteúdos e práticas que movimentam a sala de aula, como mostramos no 

capítulo anterior, mas também a partir de toda uma sequência de atividades, saberes, 

discursos, acontecimentos e relações que se revelam em outros espaços-tempos da formação. 

É preciso não esquecer, entretanto, que falar da relação com o saber, seja de que tipo for, 

trata-se da relação “de um sujeito com o mundo, com ele mesmo e com os outros” 

(CHARLOT, 2000, p. 78). Trata-se da relação de um sujeito singular inscrito interativamente 

num espaço que é, por natureza, social (Ibidem, p. 79, grifos do autor). 

Por saberes complementares estamos denominando os conhecimentos e atividades 

que integram o processo formativo, ainda que estes não se apresentem detalhado no projeto 

curricular do curso, como os eventos acadêmico-científicos, as atividades de extensão, as 

atividades provenientes do movimento estudantil e as atividades de iniciação científica. Estas 

últimas, no currículo do curso de Pedagogia da UFRN, estão contempladas através da prática 

de alguns seminários e disciplinas complementares aos/às bolsistas e estão voltadas para a 

discussão da pesquisa em sua articulação com a pós-graduação. 

Já os saberes discursivos são aqueles conhecimentos apreendidos pela via das 

práticas discursivas, institucionalizadas ou não, planejadas ou não, que circulam por todo o 

                                                           
42 No currículo vigente do curso de Pedagogia da UFRN, campus central, inaugurado em 1994, anterior à LDB 
nº 9.394/96, as atividades de iniciação à pesquisa, de extensão, de participação em eventos, entre outras, são 
contempladas como componente curricular. Considerando essa ausência, tratamos todas estas atividades como 
complementares. Esse entendimento, porém, já não alimenta as perspectivas legais, a exemplo das Diretrizes 
Curriculares do Curso de Pedagogia, que orientam a diversificação dos saberes. Também não faz parte do 
entendimento dos professores e professoras do curso, uma vez que estes orientam e incentivam tais 
participações, dando um caráter de complementação e integração aos saberes que circulam nestes âmbitos. 
Soma-se a estas compreensões o anúncio de uma nova proposta curricular para o curso de Pedagogia da UFRN 
em 2010. 
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âmbito da formação, seja a partir da relação com o saberes e atividades curriculares e/ou 

complementares. Trata-se das apreensões e dos sentidos que as pedagogas em formação 

atribuem à variedade de discursos que circulam e atravessam a formação e que implicam 

diferentes domínios de saber, os quais são filiados a diferentes modelos, concepções e práticas 

de diferentes grupos sociais, institucionalizados ou não.   

Ao tratarmos especificamente dos saberes complementares percebemos, de um 

lado, a sua natureza segregada em relação ao currículo vigente, ainda que o seu objetivo prime 

pela possibilidade de uma aprendizagem articulada ao que é habitualmente programado como 

conteúdo curricular nos programas e práticas de ensino. Por outro lado, não se pode 

subestimar o seu potencial formador, autoformador e socioformador, visto que tais saberes 

abrem possibilidades diversas e variadas para o desenvolvimento e compartilhamento de 

práticas, ideias, concepções, sentimentos e leituras diferenciadas de mundo e de si. 

Estamos dizendo que a relação com os saberes complementares tem 

consequências importantes na vida acadêmica e profissional das pedagogas em formação, 

particularmente no que se refere à construção identitária. Para elas, de um modo geral, o 

sentido da relação com tais saberes está na possibilidade de “ampliação dos conhecimentos 

vistos em sala de aula” (Mara), na descoberta de “outras oportunidades de atuação” (Áurea, 

Lara) que estão para “além do [habitual] campo pedagógico escolar” (Darc), como também na 

possibilidade de aquisição de “novos conhecimentos” (Mara). 

Em outras palavras, as pedagogas em formação atribuem aos saberes 

complementares a possibilidade de ampliação e aprimoramento dos saberes curriculares, a 

obtenção de novos saberes e a oportunidade de amadurecimento acadêmico e profissional, 

razão pela qual tais saberes são considerados um complexo de conhecimentos e interações 

com os quais se envolvem os/as estudantes, construindo um amplo currículo e sendo por ele 

afetado.  

Mas, em se tratando do curso de Pedagogia da UFRN, dois fatos chamam a 

atenção. O primeiro diz respeito à participação na iniciação científica e como essa 

participação alimenta um sentimento de hierarquização entre as pedagogas em formação, 

nutrindo, no imaginário coletivo, as distinções e posições. O segundo, de caráter mais geral, 

refere-se à falta de envolvimento das pedagogas em formação em tais atividades, ausência 

justificada pelas condições de trabalhadora, esposa e mãe, papéis assumidos socialmente. 

Segundo dados da própria pesquisa, podemos dizer que o trabalho remunerado e 

cotidiano, o casamento e a condição de ser mãe são as maiores justificativas atribuídas pelas 

pedagogas em formação para a falta de envolvimento em atividades consideradas 
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complementares e, mais hipoteticamente, pela seletividade em relação ao ingresso como 

bolsista de iniciação à pesquisa. 

Quando falam de saberes discursivos, as pedagogas em formação se referem às 

construções e compreensões apreendidas pelas relações com as variadas, mas regulares, 

práticas discursivas, ou seja, as linguagens sociais que circulam e se inscrevem em diferentes 

contextos formativos. Podemos afirmar que tais pedagogas evidenciam essa variedade de 

discursos em torno da Pedagogia e do seu campo de atuação na atualidade, e essas percepções 

provocam os sentidos e tornam possíveis outras percepções em torno da si e da realidade 

sócio-profissional, que vão para além dos significados produzidos no âmbito apenas dos 

saberes curriculares. 

A coexistência dessas diferentes concepções implica a convivência de diferentes 

inscrições ideológicas dos sujeitos formadores, os quais são exteriorizados pelos discursos. 

Por isso é que os saberes complementares e discursivos são impactantes, no sentido de 

referenciar a construção da identidade como inventividade dos sujeitos, fato profundamente 

inscrito no âmbito social. 

 

 

1. As atividades e eventos acadêmico-científicos 

 

O envolvimento das pedagogas em formação nas atividades e eventos acadêmico-

científicos diz respeito à participação em eventos locais, regionais e nacionais, e refere-se aos 

congressos, seminários, simpósios, encontros, entre outros. Geograficamente, essa participação 

ficou restrita ao âmbito local, quando muito regional, salvo exceções, no caso de algumas 

bolsistas de iniciação cientifica. 

Falar dos envolvimentos nas atividades disponíveis nos eventos foi fazê-las 

mobilizar uma diversidade de sentidos que são coincidentes e consensuais quando se trata da 

compreensão de que a importância dos eventos está em proporcionar “novos saberes” (Paty, 

Mara, Lara, Tábata, Anita) e promover a abertura para a possibilidade de fazer “novos 

contatos” (Tábata, Áurea), “com pedagogos de outras instituições” (Tábata, Mara). 

Mas são divergentes quando, para umas, especificamente as bolsistas de iniciação 

científica, participar de eventos é “produzir conhecimento” (Lara), para outras é “inscrever-se 

nos minicursos disponíveis e assistir às palestras proferidas” (Áurea), e para outras, ainda, o 

sentido dessa participação é acidental, uma vez que as estudantes conseguem enxergar a 
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importância do evento, mas, paradoxalmente, não se envolvem, alegando falta de tempo em 

patrocinarem o enriquecimento das relações e dos saberes para além da sala de aula. 

Essa não participação ocorre, de um lado, pela condição de trabalhadoras, uma vez 

que “muitas dão aula em outros horários” (Anita) e isso pressupõe arriscar o emprego. Nestes 

casos, as pedagogas em formação que trabalham “dificilmente participam dos eventos” (Anita). 

Por outro lado, é a condição familiar que impõe os maiores limites: ser mãe, esposa e dona de 

casa são ocupações que, segundo algumas interlocutoras, exigem tempo e dedicação, assim 

sendo, “a prioridade [passa a ser] somente a sala de aula, já que o tempo é muito pouco e 

limitado” (Tábata). 

Em outras palavras, as pedagogas em formação que trabalham e/ou que exercem a 

condição de mães, esposas e donas de casa expressam a “extrema importância [dos eventos] 

para o desenvolvimento dos pedagogos” (Anita) e para a “construção das pedagogas” (Tábata). 

Mas, em se tratando das particularidades de si, justificam o não envolvimento, alegando que “o 

tempo é muito limitado por causa do trabalho”, diz Anita e, no caso de Tábata, que somente 

dispõe das “tardes para estudar porque à noite precisa ajudar nas tarefas da escola da filha [...] e 

tem mais o marido e a casa pra cuidar, então isso limita, e muito, a participação nos eventos”. 

Observando a conjuntura da participação e da não participação das pedagogas em 

formação nos eventos promovidos no âmbito da universidade e/ou em outras localidades e 

instituições, há uma evidência do quão heterogêneo e, por vezes, conflitivo é esse 

envolvimento. Tanto as que participam como as que não participam apresentam-se através de 

processos não homogêneos, uma vez que, em ambos os movimentos, as posições e os papéis 

sociais assumidos pelas pedagogas em formação no âmbito da academia, da família e do 

trabalho são determinantes. 

Em se tratando somente das pedagogas em formação que participam dos eventos 

acadêmico-científicos, uma compreensão aparece clara: o sentido desse envolvimento 

diferencia-se de acordo com as posições que as pedagogas ocupam no percurso da formação e 

dos saberes aí construídos. Estamos dizendo que a implicação com a pesquisa de iniciação 

científica e/ou atividades de extensão, seja na condição de bolsista, seja na de voluntária, 

oportuniza, ainda que não em padrões absolutos, compreensões e relações diferentes das que 

ocorrem com as pedagogas que primordialmente são assistidoras de aula. 

Ser bolsista de iniciação científica, por exemplo, é ter mais possibilidades no 

percurso de “invenção de si”, uma vez que as participantes “fazem pesquisas com os 

professores-orientadores e depois apresentam essas pesquisas e os seus resultados nos 

eventos” (Mara). Também porque amplia o círculo de amizades e os saberes, quando viajam 
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para os congressos e seminários e “se envolvem nas discussões, conhecem pessoas diferentes 

e se relaciona com o pessoal da pós-graduação” (Lara). Com isso, afirma Lara, “a gente 

cresce com essas participações e aprende muito nessas viagens, porque as experiências são 

muito ricas”. 

Então, para as bolsistas, a socialização nos eventos é quase uma exigência, uma vez 

que estão envolvidas ativamente com a pesquisa, com a extensão e são assíduas nas bases de 

pesquisas e na pós-graduação. Também porque há a obrigatoriedade da produção do trabalho de 

iniciação desenvolvido sob a orientação de um/uma professor/professora pesquisador/a. Lara 

afirma que “participar dos eventos e apresentar trabalho é o mínimo que [a bolsista pode] 

fazer”, até porque os órgãos que fomentam essa atividade, especificamente o PIBIC/CNPq43, 

são exigentes e cobram resultados. É por isso que Mara explica que “é preciso prestar conta das 

atividades com um relatório, isso é uma obrigação”. 

As não bolsistas, mas voluntárias em trabalhos e atividades extensionistas e, por 

vezes, participantes de grupos de estudos, não se diferenciam muito das bolsistas em termos de 

compreensão do quanto a participação nos eventos enriquece os saberes, possibilita novas 

projeções e contribui para o enriquecimento de si, ainda que tal envolvimento ocorra de forma 

tímida. Paty é exemplo disso. Sua condição de voluntária em atividades e projetos de extensão 

a faz entender que “apesar de ser apenas voluntária, essas participações mudam muito o 

pensamento e a minha postura como pedagoga, foi o que me ajudou [...], tanto que agora eu 

pretendo participar do projeto ‘Trilhas Potiguares44’”. 

Esse voluntariado em projetos de extensão e/ou de pesquisa e a participação em 

grupos de estudos, porém, não é tarefa fácil, haja vista as dificuldades de envolvimento. As 

pedagogas em formação expressam, como o faz Paty, que “tem que ficar correndo atrás feito 

uma louca, olhando em site, procurando, porque não tem divulgação e isso é terrível”. Estas 

impossibilidades podem ser características de uma formação cujo currículo é ainda sinônimo 

de “grade de disciplina”, sendo a sua consequência nada mais do que a obrigatoriedade do 

                                                           
43 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. O foco principal do PIBIC é promover uma ênfase científica aos novos talentos. Serve como 
incentivo para se iniciar em pesquisas científicas em todas as áreas de conhecimento. O programa é apoiado pelo 
CNPq com a concessão de bolsas. Os projetos de pesquisa nos quais os alunos e as alunas participam devem ter 
qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada por um pesquisador qualificado. A participação 
nestes projetos fornece um retorno aos bolsistas na sua formação, despertando vocação científica e incentivando 
na preparação para ingressar na pós-graduação (MCT/INPE/PIBIC. http://www.inpe.br/pibic/index.php). 
44 O “Trilhas Potiguares” é um programa de extensão que “tem por missão propor novas formas de aplicação do 
conhecimento gerado na universidade, a partir do contato com as demandas da comunidade externa, buscando a 
construção solidária do saber, voltado para o desenvolvimento sustentável das comunidades”. Seu objetivo está 
voltado para “a melhoria da qualidade de vida da população potiguar, priorizando o respeito a cultura e tradição 
locais, estabelecendo uma sintonia fina entre o saber acadêmico e o saber popular” (http://www.trilhas.ufrn.br). 



123 
 

 

cumprimento da carga horária exaustiva de aula. Por isso, a ampliação das vivências 

formativas torna-se um desafio para todos aqueles que fazem a formação inicial. 

Fior (2003, p. 83-84), ao lançar um olhar para a perspectiva clássica de ensino 

superior, diz que esta “confunde qualidade de ensino com quantidade de horas/aulas” e que a 

ideia que guia essa compreensão “é a de que o aluno melhor aprende ouvindo o professor [...] 

nos espaços de aula”. É desse entendimento que os currículos se abastecem de disciplinas 

obrigatórias, não dispondo de tempo para complementar a formação, por isso os alunos 

dedicam-se a assistir a uma média de 40 horas semanais de aulas expositivas. Dessa 

perspectiva, afirma Fior (Ibidem), “é fácil entender porque estes alunos não conseguem ter 

disponibilidade para mais nada. Talvez não tenha sequer tempo de ir à biblioteca”. 

Olhando por outro ângulo, os/as estudantes que participam de atividades 

complementares, seja de pesquisa, seja de extensão ou de outro tipo, têm menores 

probabilidades de evasão e maiores chances de satisfação, posto que as suas experiências 

acadêmicas proporcionam envolvimentos que trazem ganhos substanciais para a formação. 

Fior (Ibidem, p. 28) explica que um aluno/aluna envolvido/a: 

 

é aquele que, por exemplo, dedica considerável energia para estudar, passa 
muito tempo no campus, participa ativamente em organizações estudantis e 
interage freqüentemente com professores e outros estudantes. Inversamente, 
um típico estudante não envolvido negligencia os estudos, gasta pouco 
tempo no campus, faltam-lhe atividades [complementares] e tem contatos 
infrequentes com membros do corpo docente ou outros estudantes. 
 
 

Assim, parece visível a necessidade e importância da regulação curricular das 

atividades ditas complementares. Estas não podem continuar sendo compreendidas como 

atividades e/ou práticas segregadas do currículo e sem importância, vistas como ativismo 

inconsequente, aventura esporádica de estudantes que, não tendo o que fazer, uma vez que 

não trabalham, comprometem-se a participar. É preciso a emergência de uma cultura que 

provoque novos entendimentos em relação a tais atividades, pondo-as como condição sine 

qua non para criar processos que promovam uma cultura de envolvimento e participação na 

academia, ainda na formação inicial, e também o entendimento de que a formação é mais 

ampla do que propõe o currículo de sala de aula. 

Das pedagogas em formação que participam de eventos, temos ainda as casadas e 

trabalhadoras que, de modo parcial, envolvem-se nas atividades desenvolvidas durante os 

eventos. Este grupo não apresenta trabalho nos GTs e menciona a falta de tempo como 

justificativa para a não participação nos eventos em outras regiões, ficando esta participação 
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quase sempre restrita à própria academia. No que se refere à apresentação de trabalhos, há 

muitas dificuldades, uma vez que, segundo elas, não dispõem de orientação. É isso que explica 

Áurea, “eu não apresentei trabalho, mas fiz pesquisa que dava pra apresentar [...], mas eu acho 

que tá faltando chegar isso à sala de aula, aos alunos, sabe? Tá faltando orientação”. 

Áurea limitou-se em participar dos minicursos, a assistir às palestras e a observar os 

pôsteres. Envolvimentos, sem dúvida, importantes e necessários, principalmente para alimentar 

processos de reflexão e de discussão, porém insuficientes, no sentido da demonstração de que 

as pedagogas em formação inicial são capazes de produzir conhecimentos através de pesquisas 

de iniciação e divulgá-las, objetivando alimentar a cadeia de entendimentos sobre objetos 

teóricos e práticos no campo da Pedagogia e áreas afins. 

Muitas são as críticas em relação a esse cenário de dificuldades em relação à 

participação em eventos de natureza acadêmico-científica. Áurea lamenta a forma de 

divulgação dos eventos, diz que esta fica restrita à difusão de folders e que estes não chegam a 

todos os alunos, “eu acho que não apresentei trabalho por causa disso, porque eu tenho uns 

trabalhos bons, sabe, que dava pra apresentar, mas eu nunca apresentei, acho que foi por isso”. 

Mais adiante Áurea afirma que “se o curso divulgasse [...], porque o curso divulgar é diferente 

do que um folder no mural. O folder tá ali, cada um lê e pronto [...] mas se chegar alguém e 

divulgar, incentivar, olhe, vai ser bom por causa disso e você vai aprender [...], ajuda muito”. 

Áurea ainda deixa revelar que esse entendimento em relação à importância da 

apresentação de trabalhos científicos em eventos não foi uma aprendizagem construída durante 

a formação no curso de Pedagogia, pelo contrário, os entendimentos sobre o valor de tais 

apresentações para o curriculum vitae e para o enriquecimento intelectual e profissional veio de 

fora da universidade. Assim se expressa:  

 

tem uma coisa que me despertou, mas não foi a faculdade que me despertou, 
foi uma cunhada que é professora que me orientou, foi ela. Ela disse: se você 
puder fazer dentro da universidade trabalho de produção científica, faça. Então 
não foi ninguém daqui que me orientou não. Ela me disse que isso é muito 
bom para o currículo, para você, para enriquecer a gente como estudante e 
como futuramente pedagoga. 
 
 

Com a narrativa de Áurea, podemos afirmar que a participação em eventos 

acadêmico-científicos pode ser bastante diversificada. Observamos três formas de participação, 

mas que diferem substancialmente. Há as bolsistas com compreensões e participações efetivas, 

resultantes do trabalho de iniciação à pesquisa e à extensão. Essas participações ocorrem, de um 
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modo geral, com orientação e apresentação de trabalho e sua área de abrangência chega a ser 

até de nível nacional. 

Há as voluntárias que, com mais dificuldades, conseguem apresentar os trabalhos, a 

orientação, porém, é mais remota e o acesso fica restrito ao âmbito local, quando muito 

regional. Há, ainda, as pedagogas em formação, cuja participação depende do tempo disponível 

no âmbito do trabalho profissional e da atividade doméstica. Estas se limitam, prioritariamente, 

à participação nos minicursos, palestras e observância da produção dos/das colegas, através dos 

pôsteres e comunicações. 

Essa pluralidade de formas de participação nas atividades e eventos acadêmico-

científicos não diz apenas da diferenciação de tratamento no percurso formativo, ainda que isso 

se torne visível pelas narrativas das pedagogas em formação. Mas diz, essencialmente, da falta 

de condições na perspectiva da inclusão de uma maior parcela dos/das estudantes em atividades 

que fomentem os envolvimentos acadêmicos e científicos. 

Essa falta de investimento pode advir, de um lado, da escassez de políticas de 

acesso no âmbito da própria academia. Por outro, pode ser consequência da própria estrutura 

curricular, elaborada sobre bases conceituais e metodológicas centradas na relação direta 

professor-aluno e cujo foco são os conteúdos curriculares expostos pelos professores e 

professoras em sala de aula. Assim, as atividades e eventos acadêmico-científicos deixam de 

ser resultado e exigência da formação e das necessidades de complementação de saberes, para 

se tornarem envolvimentos inconsequentes e segregados do currículo, com participação 

voluntária, que pode ser positiva em termos das necessidades sentidas pelos próprios 

estudantes. 

No que se refere à não participação, condição principalmente de parte das mulheres 

casadas, mães e donas de casa, os dados mostram o quanto é difícil para elas lidarem e/ou 

romperem com as dificuldades e imposições que essa condição lhes atribui. As significações 

históricas em relação a esse papel, ainda que não absolutas, assentam-se na definição de que a 

mulher é, na sociedade, considerada a educadora dos filhos e filhas e a mantenedora do lar. Há 

exceções, mas infelizmente elas ainda não se fazem percentual significativo no Brasil para, pelo 

menos, se imaginar diferente. 

Nesse sentido, mesmo não sendo nosso objetivo fundamental discutir o papel da 

mulher e suas condições na construção da identidade formativa/profissional, não podemos 

dispensar o seu valor histórico. Esse dado apresenta um forte indício de que essa maneira de ser 

e a continuidade desse imaginário ainda persiste alimentando parte das próprias mulheres que 

fazem o curso de Pedagogia, fato que gera, aliado à concepção do voluntariado, a não 
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participação nas atividades e eventos acadêmico-científicos. Por outro lado, não podemos negar 

as emergentes rupturas, quando elas próprias projetam, a partir de onde estão e de sua condição 

atual, a construção de sonhos, desejos, planos e ideias a serem realizados num futuro próximo.  

Tábata é exemplo desse paradoxo, quando diz: 

 

eu não podia ter nenhuma atividade fora de casa [...], eu não podia participar 
de nada. Mas eu não lamento muito em não participar dos eventos porque eu 
vejo o curso como uma base, pra eu depois fazer mais coisas [...]. Por 
enquanto penso em praticar, eu vou trabalhar, vou ter autonomia e ganhar 
algum recurso, mas tenho desejo de continuar estudando [...]. Eu sei que 
apresentar trabalho nos eventos é muito importante, mas se voltar pra sala de 
aula é muito importante também porque é a base pra minha preparação 
continuada, pra essa minha construção como pedagoga que tá começando 
aqui. 
 
 

Observando a longa sequência reflexiva de Tábata, vemos, de um lado, a 

estabilidade, o conforto e a aceitação do enquadramento social a que está submetida e, do outro, 

a inventividade, mesmo que projetada para o futuro. A justificativa de Tábata em não participar 

dos eventos porque “precisa ajudar nas tarefas da escola da filha [...]”, de um lado, e a sua 

disposição de trabalhar e continuar a formação, mesmo que projetando para um depois, de 

outro, além de apresentar o conforto da estabilidade, fazer-se pedagoga tranquilamente, sem 

maiores conflitos, ilustra um processo de inventividade alimentado pelas perspectivas de 

ruptura que se anunciam para o cenário social futuro: Tábata deseja trabalhar e continuar a 

formação. 

No entanto, anunciar esta projeção exige de Tábata uma atividade de construção de 

outro sentido para a vida pessoal e profissional, mesmo que para o futuro. Ela, ainda se 

projetando para um depois de amanhã, não cessa de exigir de si mesma que seja sujeito social 

ativa em busca de escapatórias que permitam alimentar a vazão dos seus sonhos e projetos, 

sobretudo no contexto imagético da profissão. 

Na verdade, ela busca contornar o paradoxo entre a estabilidade da vida, condição 

exigida pelo papel da mulher de família, e o palpitar do desejo profissional que se faz anúncio, 

uma vez que a formação alimenta a possibilidade de ser mais do que mulher de e para a família. 

Tábata, como muitas outras pedagogas, vive a contradição das impossibilidades atuais reais de 

transgredir as significações instituídas e o reconhecimento da importância da formação para a 

profissão, que insiste em se anunciar como uma continuidade. 

Em outros termos, ela vem processualmente e lentamente se construindo no diálogo 

contraditório entre as fixações do modelo institucional, enquadramento social à que está 
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submetida como mulher, isto é, uma identidade já legitimamente construída e socialmente 

reconhecida: pertencer a uma família, ter filhos, fixar um marido e a transgressão dessa 

condição, quando se envolve, de fato, com as possibilidades que a formação e a imaginação da 

profissão teimam em lhe oferecer. 

Kaufmann (2005, p. 234) afirma que esse tipo de “conforto”, a exemplo de Tábata, 

tem um preço elevado, por isso sua transgressão é alimentada processualmente. Não se é 

plenamente si mesmo, quando a instituição dita e impõe cotidianamente as condutas para que a 

própria vida tenha sentido, inibindo o sujeito de se fazer e, ao mesmo tempo, fazer a “história 

de sua verdadeira vida”. Ora, 

 

quanto mais [o indivíduo] abandona a sua criatividade subjetiva à socialização 
que lhe é oferecida [imposta], mas ele aumenta o seu conforto psicológico. 
Quanto mais sua vida se fixa no papel, num enquadramento contínuo dos seus 
pensamentos e das suas ações, mais [a identidade] se torna fácil [...]. Essa 
lealdade evita os saltos emocionais, os gritos e a violência [...]. 
 
 

Em contrapartida, porém, paga-se um preço. Este preço é não ser sujeito de si numa 

contemporaneidade que mostra progressivamente o descompasso das instituições tradicionais, 

“que introduz curiosas mutações na paisagem social” (Ibidem, p. 235), que exige de cada 

um/uma a condição de fazedor/a da história, que chama o sujeito à criticidade, à reflexividade e 

à criatividade, que impõe a ele/ela ser indagador, provocador e transformador. Analisando essa 

conjuntura contraditória, Kaufmann afirma (Ibidem, p. 221) que, na era das identidades, “por 

detrás do retraimento que, em parte, [é reforçado] efetivamente, esconde-se outra coisa, o seu 

contrário: o trabalho imaginário de invenção de si mesmo”. 

Nesse sentido, entendemos que essa aceitação não é apenas uma submissão às 

significações historicamente instituídas, uma vez que ela não destrói o sujeito reflexivo em 

definitivo, mesmo que por vezes o iniba e o retraia na longa duração histórica, mas não o 

aniquila. Ser sujeito “implica um trabalho de interpretação, de produção e de transformação de 

sentido” (CHARLOT, 2005, p. 20), um trabalho subjetivo e progressivo, que pode ser 

vagaroso, porque está entrecruzado pelos alicerces normativos, pelos papéis solidamente 

instituídos e pelos enquadramentos estruturalmente consolidados. 

Áurea é também exemplo para demonstrar as possibilidades de desestabilização 

dos enquadramentos sociais, em função do inventar-se dentro de um campo possível. São 

várias as rupturas que ela produziu para colocar-se na condição de participante, mesmo que de 

forma lenta, sem, contudo, deixar de ser mãe e esposa. Quando Áurea afirma “eu casei, tive 
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filhos, fiquei em casa só sendo dona de casa e mãe”, demonstra os sinais das imposições e do 

preço exigido pelo papel identitário único e estável de ser mulher de família. Quando Áurea 

anuncia, “aí eu passei 12 anos [sendo dona de casa e mãe] e fui fazer vestibular novamente 

porque eu sempre quis fazer universidade, isso é uma coisa que eu sempre quis, eu nunca quis 

ficar só com ensino médio, aí eu fui, depois desse tempo”, deixa visíveis os sinais de que ser 

si mesmo, para além do enquadramento de mãe, esposa e doméstica, é difícil, porém possível. 

Antes, Áurea já havia rompido com outro enquadramento, quando se projetou 

para a vida profissional, “trabalhei 5 anos na parte de coordenação”. Esse exercício 

contraditório de permanências e rupturas, com vistas a uma “invenção de si”, demonstra o 

quanto a formação, mas não somente ela, tem feito quebrar as amarras dos enquadramentos 

femininos. Mostra também que “inventar-se a si mesmo” não é criação aleatória, é processo 

histórico possível, mesmo que sempre conflitivo, contraditório e transitório.  

Se quisermos utilizar, de forma breve, parte das explicações de Boaventura de 

Souza Santos (2007), particularmente a lição que toma como parâmetro a Sociologia das 

Ausências e o seu duplo, a Sociologia das Emergências, diríamos que Tábata e Áurea tornam 

presente o futuro, quando deixam emergir, através de pistas, sinais, latências, os desejos 

manifestos. Se hoje tais desejos apresentam-se como ausências devido às impossibilidades 

reais de participação, amanhã podem ser presença. Com isso, ambas produzem e ampliam 

suas possibilidades desde o presente. 

Na verdade, o que Tábata, em particular, faz é se projetar para o campo do 

possível, quando busca “inverter essa situação e criar a possibilidade de que essas 

experiências ausentes se tornem presentes” (Ibidem, p. 32). Nesse sentido, ela se faz em 

processo, inventa-se permanente e continuamente, torna-se sujeito ante uma realidade utópica. 

Se compreendermos dessa forma, não podemos tratar a condição de algumas pedagogas em 

formação como ausências eternas, universais e imutáveis porque, se assim procedermos, 

estaremos impedindo a participação e o envolvimento, ao mesmo tempo em que 

naturalizaremos a não participação e inibiremos o processo de construção das identidades. 

Esse pensar positivista simplifica o presente, pondo-o na condição de eterno 

ausente ante a produção e as possibilidades futuras. Kaufmann (2005, p. 238), entretanto, 

alerta-nos que “a fuga imaginária do si mesmo habitual para alguns parênteses criativos” pode 

não ser suficiente, quando o imaginário individual permanecer rigorosamente enquadrado pela 

socialização da sua época. É necessário, para se constituir um inventor da própria vida, “não 

somente sair do si mesmo habitual, mas deixar, pela força do sonho, o mundo existente. 

Despreende-se das injunções institucionais”, para construir as possibilidades de mudança. 
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2. Existem bases, existem avisos, mas tem que correr atrás 

 

Neste item, objetivamos explicitar o movimento de se fazer bolsista de iniciação 

científica e como, a partir dessa condição, projetam-se outras questões que interferem 

diretamente no processo de construção de si. É também a prática de bolsista de iniciação 

científica que melhor representa a aproximação do ensino de graduação com o ensino da pós-

graduação, quando, através das atividades dos/das bolsistas, os/as não bolsistas conseguem 

construir saberes e representações e, assim, alimentar o desejo e a possibilidade de cursar uma 

pós-graduação. 

Em relação ao movimento de se fazer bolsista, as dificuldades de acesso são 

maiores do que as oportunidades. Estes impedimentos não são diferentes dos atribuídos 

quando da participação nas atividades acadêmico-científicas. Boa parte das pedagogas em 

formação justifica que a sua condição de trabalhadora e mulher casada, mãe e dona de casa, 

são situações que diminuem, sobremaneira, a competitividade em relação aos estudantes que 

têm a vantagem de oferecer tempo e disponibilidade integral para o desempenho dessa 

função45. 

É que esta identidade durante a graduação exige muito do pedagogo/pedagoga em 

formação, posto que lhe é reclamado tempo disponível para os estudos teóricos, disposição 

para a produção de textos, o envolvimento na organização da pragmática da pesquisa e, por 

vezes, ainda é exigido comprometimento com as atividades da pós-graduação. Os estudantes 

do curso de Pedagogia parecem assimilar tais exigências e seletividade quando afirmam, a 

partir de Áurea, que é 

 

excelente participar de pesquisa [...], mas, assim, como bolsista, nunca fui 
convidada, mas eu não fui, porque, assim, quem é casada é complicado, aliás 
eu tô (sic) aqui de metida, porque a gente quando é casada, a gente, no 
máximo, se mete [...], num dá nem pra competir. 
 
 

Na verdade, essa seletividade parece ocorrer em dois níveis de disputa. O primeiro 

é ocasionado por essas condições externas ao curso e o segundo por questões inerentes às 

condições acadêmicas dos alunos e alunas. O primeiro ocorre quando as pedagogas em 

formação que trabalham e/ou são donas de casa são postas em concorrência direta com 
                                                           
45 A escolha de bolsistas de outras naturezas no âmbito da Pedagogia, como por exemplo, de monitoria e 
extensão, é também bastante seletiva, no entanto, segundo os ditos das pedagogas em formação, a iniciação 
científica é a que se apresenta com maior prestígio por causa dos acessos que essa prática oportuniza, por isso ela 
é mais seletiva. Lara diz que para os que estão envolvidos na pesquisa, “assistir aula é o mínimo, ah! é a primeira 
coisa que você faz na sua vida [acadêmica]”. 
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aqueles que dispõem de tempo integral para a sua formação. A perspectiva que se anuncia, 

sem dúvida, é a de que os/as estudantes com tempo disponível tenham maiores chances de 

serem os/as escolhidos/as, uma vez que as suas trajetórias formativas não possuem obstáculos 

que desautorizem as experiências, envolvimentos e atividades necessários ao serem bolsistas 

de iniciação científica. 

Essas qualidades, porém, fazem emergir o segundo nível de seletividade, o qual é 

motivado por questões inerentes à própria condição dos estudantes, quando, em princípio, 

lhes são solicitadas as características expostas acima. Em outras palavras, é requerido de cada 

pedagogo/pedagoga, individualmente, qualidades em relação ao IRA, a participação nas aulas, 

o bom desempenho na aquisição dos saberes curriculares, assiduidade, disciplina intelectual e 

também o que Paulo Freire chama de “curiosidade epistemológica”, ou seja, a capacidade 

dialógica inquieta de busca e abertura para querer saber e aprender sempre mais (1996, p. 94-

101). 

Esses atributos são observados pelos professores e professoras que procedem à 

seleção de duas maneiras. Uma acontece pelo convite direto aos alunos/alunas, através da 

observação das características prementes do ser bolsista de iniciação à pesquisa. A outra 

maneira ocorre pela via do processo formal, quando os professores e professoras divulgam, 

através de comunicados e/ou editais, essa carência, ao mesmo tempo em que estabelecem 

critérios para a seleção. 

Na primeira, Mara é exemplo. Ela demonstrou sua natureza inquieta a partir do 

primeiro período da formação, quando se envolveu com as disciplinas de fundamentos, “todo 

mundo achava horrível e eu gostava muito [...], eu gostava de Fundamentos Sócio-

econômicos, eu gostava de História da Educação [...], eu assistia às palestras, eu procurava 

saber sobre o curso [...]”. Foi com essa disposição, certamente, que Mara chamou a atenção da 

professora que a convidou, ainda no final do primeiro semestre, para ocupar o espaço deixado 

pela antiga bolsista. Assim diz Mara:  

 
No final do primeiro semestre a professora disse que queria falar comigo, ela 
disse que a bolsista dela tava terminando [...]. Mas eu não sabia o que era 
bolsista, ela disse que era uma ótima oportunidade e eu fiquei muito confusa, 
depois eu disse ‘meu Deus, não sei nem o que é isso’ [...].  Foi quando uma 
amiga minha disse pra eu não desperdiçar essa oportunidade e me mostrou a 
importância da iniciação científica de desenvolver projetos [...], disse que o 
namorado dela tava fazendo um teste e você, querendo ou não, tem uma de 
mão beijada.  
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A longa narrativa de Mara permite entender que a implicação do aluno/aluna no 

processo formador, o qual abrange saberes, experiências, descobertas, envolvimentos e “um 

novo modo de ver e compreender as coisas que existem ao seu redor” (Mara), chama a 

atenção dos professores e professoras, porque se traduz em expectativas e perspectivas de 

trajetórias muito mais ricas do que a daqueles que não demonstram disposição para outros 

envolvimentos. Essa identidade curiosa e inquieta que demonstra ter Mara possibilita 

autonomia e maturidade, particularidades que asseveram as características ditas inerentes à 

condição de bolsista de iniciação científica.  

O que se refere ao segundo modo de seleção para disputar a posição de bolsista 

acontece, como já dissemos anteriormente, pela divulgação de comunicados e/ou editais que 

estabelecem critérios para a seleção46. Há professores e professoras que procedem às escolhas 

de “forma mais democrática” (Lara), favorecendo uma disputa mais igual entre os pedagogos 

e pedagogas em formação. Neste modo de proceder, a experiência de Lara é exemplo: “eu 

comecei a ser bolsista no 3° período [...]. Eu vi um cartaz, tava precisando, então eu fui lá e 

me inscrevi”. 

Essa iniciativa que Lara descreve não deixa visualizar os percalços sofridos neste 

caminho para se chegar à condição de bolsista, também não deixa perceptíveis quais os 

procedimentos que a fizeram descobrir o cartaz e como foi a realização da seleção, mas deixa, 

sem dúvida, perceber que há outros modos de proceder às escolhas para bolsistas de iniciação 

científica na formação inicial. Esse segundo modo de seleção permite potencializar as 

oportunidades de ingresso, quando amplia e iguala as chances de disputa para todos os alunos 

e alunas. 

Essa análise interpretativa deixa visualizar que, segundo as duas bolsistas 

entrevistadas, a escolha para tal posição não é um processo de seletividade excludente 

proporcionado conscientemente pelos professores e professoras. Pelo contrário, é uma corrida 

que apenas alcança a chegada quem demonstra ter “mais maturidade e autonomia” (Mara) e 

quem procura os espaços e se informa, uma vez que “isso é uma coisa muito da pessoa, de ir 

buscar [...], porque existem bases, existem avisos, mas tem que correr atrás” (Lara). 

Essa seletividade em relação à condição de bolsista, na verdade, está para além 

dos processos de seleção. O próprio contexto e a política de formação inicial não garantem 

bolsa para todos os alunos e alunas da graduação, tampouco poderia, porque a quantidade de 

                                                           
46 Desconhecemos qualquer tipo de padronização de provas e/ou entrevistas para esse tipo de seleção. O que 
sabemos, e concordamos, é que há liberdade para que os professores e professoras elaborem os processos 
seletivos conforme as suas necessidades de áreas, projetos e perfis desejados. 
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professores e professoras que fazem pesquisa não é suficiente para abarcar o universo dos/das 

estudantes de formação inicial. Mesmo a abertura para o voluntariado tem limite de vagas, 

uma vez que o inchaço no que se refere à participação nas pesquisas e nas discussões não 

garantiria qualidade. É por esse contexto limitado que o processo seletivo faz-se necessário e 

ele, por natureza, deve selecionar os que se apresentam como melhores e mais qualificados, 

embora nada garanta que isso, de fato, ocorra, dada a subjetividade dos processos avaliativos. 

Uma questão fecunda dessa seletividade em relação à condição de bolsista é o 

sentimento de hierarquia expresso e alimentado, principalmente, pelos não bolsistas. O poder 

inerente a essa condição, uma vez que os/as bolsistas têm acesso irrestrito às salas dos 

professores e professoras, às Bases de Pesquisa, ao envolvimento com a pós-graduação, à 

participação nas atividades e eventos acadêmico-científicos locais, regionais e até nacionais, é 

que alimenta tal sentimento de hierarquização. 

Ser bolsista é poder uma série de coisas que aos outros não é permitido e isso 

produz, mesmo que de maneira não intencional, as distinções e as potencialidades 

diferenciadas de invenção de si. O objetivo do PIBIC/CNPq representa bem esse sentimento 

dos não bolsistas quando diz do propósito de excelência do bolsista. Assim afirma o 

documento on line: 

 

os projetos de pesquisa nos quais os alunos e as alunas participam devem ter 
qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada por um 
pesquisador qualificado. A participação nestes projetos fornece um retorno 
aos bolsistas na sua formação despertando vocação científica e incentivando 
na preparação para ingressar na pós-graduação (http://www.inpe.br/pibic/ 
índex.php). 
 
 

Ora, poderíamos dizer, com vistas a justificar esse sentimento de hierarquia, que a 

formação inicial no curso de Pedagogia não pode se fechar à diversidade de formação, pelo 

contrário, é espaço legítimo, tanto para a preparação do pesquisador, quando abre as 

possibilidades dessa continuidade em nível de pós-graduação; quanto do docente, quando o 

currículo perfila a qualificação para as áreas de ensino, coordenação e gestão. Assim sendo, 

esta situação não seria, necessariamente, um contexto de seletividade, mas de atendimento à 

nossa realidade diversa e às carências de ambos os caminhos formativos. 

Essa compreensão, porém, não se faz presente nos ditos das pedagogas em 

formação, interlocutoras da pesquisa. O sentido atribuído a essa distinção é de que o ensino 

oferecido aos/as bolsistas difere, em termos de qualidade, do oferecido aos demais estudantes, 

conforme exemplifica Áurea: “a pesquisa traz para o aluno bolsista a questão do crescimento 
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pessoal, do desenvolvimento [...], pra gente que tá na sala de aula não tem isso não, a 

informação é fragmentada, quando chega, né?”. 

Nas palavras das próprias bolsistas, ser aluno/aluna de iniciação científica é ter 

“muito mais oportunidades de aprofundar os conhecimentos” (Mara), também de ampliar o 

círculo interativo e os saberes mais específicos quando se envolvem com a pós-graduação. É 

com esse entendimento que Lara afirma que “quando você chega na pós-graduação é um 

outro ambiente, quando você começa assistir aula, você diz assim: menino, o que eu estou 

fazendo aqui? Ah meu Deus! Todo mundo sabe e você não sabe de nada”. 

A esse “não saber de nada” ao qual se refere Lara em relação à condição de 

bolsista de graduação que participa da pós-graduação pode-se atribuir um sentido de escassez 

de aprendizagem e de saberes na formação inicial. Para ela, o acesso à pós-graduação ajuda a 

sanar essa situação de carência, posto que lhe é oportunizado aprender com os que sabem, ou 

seja, aqueles que estão na pós-graduação. Esse sentimento não é diferente quando se refere 

aos/as não bolsistas, para quem todos os acessos proporcionados aos/às bolsistas garantem 

sempre saber mais e melhor. 

Esse é o entendimento de Lívia. Segundo ela, os/as bolsistas envolvem-se com 

mais saberes, particularmente complementares, e com isso “aumentam as oportunidades e 

ampliam os conhecimentos” que foram vistos durante as aulas. Na sequência, diz ela: “a nossa 

aprendizagem é muito restrita. Aqui [na formação inicial] a gente entra e os professores não 

têm essa preocupação não, diferente dos bolsistas, eles têm todas as chances que a gente não 

tem”. 

Dessa fala o que emerge é a percepção de que aos/às bolsistas é perspectivada 

uma gama de saberes, oportunidades e experiências diferentes e muito mais ricas do que as 

proporcionadas aos/às não bolsistas. Dizem as pedagogas em formação que tais 

oportunidades, de um lado, são fruto do acesso específico às aulas na pós-graduação e, de 

outro, ao alcance dos saberes complementares, quando o acesso é dado mediante os diversos 

tipos de eventos. Somam-se a esses ensejos os saberes da pesquisa que, segundo Lara, são 

muito importante porque “se eu tivesse só assistido aula normal, não teria tanta influência 

quanto essa pesquisa que está paralela à sala de aula, ela contribuiu muito pra a minha 

formação e continua contribuindo”. 

Quando se trata dos professores e professoras que ministram aula na graduação e 

na pós-graduação, afirmam os/as bolsistas que têm acesso aos dois níveis de ensino que boa 

parte desses profissionais consegue ter práticas didático-pedagógicas muito diferentes em 

função do lugar e da posição que ocupam. Na graduação, afirma Lara, “infelizmente 
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[eles/elas] acham irrelevante dar aula pra gente, acham que é muito pouco, é muito pouco dar 

aula na graduação, então dão uma aula péssima”. Já na pós-graduação, segundo Mara, “os 

professores são bem mais dedicados”. 

No tratamento com os alunos e alunas da graduação, Lara chega a confessar, 

“acho que esses professores acham que somos pouca coisa e não confiam no potencial que a 

gente tem, enquanto que com os alunos da pós-graduação eles são excelentes [...], a gente? 

Eles não dão nem valor, não estão nem aí pra o que a gente fala”. As bolsistas ainda dizem da 

forma como os professores e professoras que transitam nos dois níveis de ensino tratam a 

pontualidade. Segundo Lara, “eles faltam muito na graduação e na pós-graduação são muito 

pontuais e voltados para aquilo”. Mara complementa: “os professores, na pós-graduação, 

muito raramente faltam”. 

Em relação ao acesso à condição de bolsista de outro tipo, como a monitoria47 e a 

extensão universitária48, as pedagogas em formação pouco se reportaram. Esse silenciamento, 

na nossa interpretação, anuncia dois caminhos na forma de lidar com a extensão. O primeiro 

pode estar associado aos vários motivos já explicitados anteriormente, como falta de tempo, 

família, filhos, gestão de casa. Nesse sentido, as pedagogas em formação não conseguem 

explicitar como tais atividades e oportunidades poderiam ajudar na formação e na constituição 

de si, ficando, assim, a explicar o motivo da não participação “essa participação minha ficou 

um pouco falha exatamente pela minha falta de tempo”, também conforme expressa Darc 

“não, nunca participei de extensão, falta de tempo”. 

Um segundo caminho pode ser atribuído à não garantia dos mesmos acessos e 

aprendizagens proporcionados pela participação na pesquisa de iniciação científica, com isso 

a rivalidade e a disputa parecem ter menos peso e ser menos problemático. A extensão, 

mesmo oferecendo bolsa com rendimentos financeiros iguais, não garante os mesmos acessos 

de ascensão intelectual e de ingresso na pós-graduação, assim sendo, não se estabelece a 

disputa no mesmo nível de tensão. 

                                                           
47 Segundo a Resolução nº 013/2006 - CONSEPE, de 14 de março de 2006, o Programa de Monitoria da UFRN 
é uma ação institucional direcionada à melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação.  
Envolve professores e alunos na condição de orientadores e monitores, respectivamente. Os objetivos da 
Monitoria são: contribuir para a melhoria do ensino na graduação; contribuir para o processo de formação do 
estudante; despertar no monitor o interesse pela carreira docente. 
48 Segundo a Resolução no 053/2008 - CONSEPE de 15 de abril de 2008, a Extensão Universitária na UFRN é o 
processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, para viabilizar 
relações transformadoras entre a universidade e a sociedade, a partir de um diálogo que envolva os diferentes 
saberes (das ciências, das tecnologias, das artes, das humanidades e da tradição), permitindo novas criações, 
socializações e mudanças recíprocas, com o envolvimento e inserção de alunos, professores e técnico-
administrativos em experiências reais junto a diferentes grupos e populações que com elas interagem. 
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Os sentimentos, no que se refere às ações extensionistas, apresentam-se com 

outras características. Para as pedagogas em formação, ser uma participante da extensão é 

importante, porque, além dos saberes disponíveis, “a extensão também serve, até pra você ver, 

assim, que pedagogo sou eu? O que eu construí na minha vida tá servindo pra que? Tô 

fazendo esse curso pra que? Conforme a gente se depara com essa realidade é que a gente 

percebe” (Lara). 

Vê-se que há uma compreensão de que a extensão é estabelecida na relação direta 

com a realidade, favorecendo “a verdadeira relação teoria-prática” (Paty), dado que aproxima 

os/as estudantes de contextos sociais que, teoricamente, podem não refletir a realidade mais 

próxima, por isso é que Paty acha importante participar das atividades de extensão, “porque a 

gente compara com as coisas que os professores ensinam na sala”. 

 Podemos aferir, diante das atribuições de importância da participação em 

atividades de pesquisa, monitoria e extensão, que, para fins de construção identitária, tais 

eventos são intensos aos que têm acesso. Os pedagogos e pedagogas percebem-se diferentes 

ante a participação nesses universos extracurriculares, evocam outros “si mesmo”, uma vez 

que eles/elas elaboram situações de efetivo trabalho, criam projetos para o futuro e 

potencializam a energia criativa visando outras possibilidades de atuação. 

O cotidiano da formação inicial, se não houver quebra de sua rotina habitual, 

tende a deixar a criatividade mais lenta. Com isso, a socialização não permite inventar-se 

diferente, porque “a criatividade identitária surge, quando há saída do si mesmo habitual” 

(KAUFMANN, 2005, p. 220), uma vez que esta pode oportunizar campos e cenários diversos, 

impelindo pedagogos e pedagogas a mudarem de rumo, de posturas e de pensamentos. Não é 

em vão que Lara diz que “a graduação parece um ponto final pra quem não está envolvido na 

pesquisa”, e continua em sua reflexão dizendo, 

 

há uma diferença muito grande, porque, assim, pra gente é uma questão de 
perspectiva [...], as coisas são com orientação, com estímulo [...], pra quem 
não ta envolvido na pesquisa parece que a graduação é um ponto final, eles 
dizem ‘vou terminar e vou lá pra um colégio, vou dá aula ali’; pra quem está 
envolvido, a aula é o mínimo[...], eu por exemplo quero ser professora da 
Universidade. 
 
 

Nesse processo de “invenção de si”, Lara prima por descortinar possibilidades e 

evidenciar implicações cada vez mais seletivas. Permite-se introduzir em outros mundos, 

trabalhar o imaginário. Na verdade, as oportunidades advêm porque os pedagogos e 
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pedagogas que se envolvem em atividades complementares multiplicam o universo da 

formação, fincam raiz em solo fértil e se abrem para as possibilidades. 

Dessa perspectiva, visualizamos o indivíduo, como pensa Nobert Elias (1994), 

sujeito em processo, porque é capaz de se envolver e de operar transformações 

continuadamente. Evidentemente não podemos imaginar que esse sujeito se faça pelo simples 

desejo voluntário de ser, pelo contrário, ele combina diferentes sequências biográficas em 

relação a momentos de subversão da socialização ordinária, momentos de permanências. 

 

 

3. Um movimento silencioso 

 

Nossa intenção, neste item, ainda quando pensamos o roteiro da entrevista, foi 

perceber o envolvimento das interlocutoras da pesquisa com a política estudantil. 

Objetivávamos captar as afetações e consequências de tal envolvimento para a constituição 

identitária no processo de formação inicial, visto que essa participação gera saberes, 

interações e experiências diversas e isso impacta os processos de inventividade. 

Mas o que encontramos nos surpreendeu! Do conjunto das participantes da 

pesquisa apenas Paty experimentou um envolvimento com a política e a prática do movimento 

estudantil. Na verdade, esse envolvimento deu-se anteriormente à sua entrada no curso de 

Pedagogia, quando Paty ainda fazia o Ensino Médio, no Centro Federal de Educação 

Tecnológica/CEFET. Nessa experiência de “pouco tempo”, como ela mesma afirma, Paty foi 

tesoureira junto ao grupo que recebia apoio do movimento da União da Juventude 

Socialista/UJS, do qual ela fazia parte. 

Foi esse ensaio que a mobilizou e a motivou para a possibilidade de outra 

participação, desta feita já como estudante universitária. Esse desejo, no âmbito da esfera 

acadêmica, no entanto, ficou restrito ao que Bordenave (1994) chama de “fazer parte” (p. 22), 

“mero ativismo imediatista, sem conseqüências” (p. 25), uma vez que Paty foi escolhida “por 

votação” para compor a chapa que foi vencedora, mas rapidamente evadiu-se, justificando 

para o grupo que “necessitava de uma maior dedicação aos estudos”. 

Porém, mesmo que de forma breve e a partir de um envolvimento aparentemente 

sem grandes consequências, essa participação e as relações sociais e de saberes estabelecidas 

no seu interior inscrevem-se na história de Paty. Tal envolvimento produziu um sentido para 

ela que, confrontada com os outros sujeitos da pesquisa, demonstra mais substancialidade 

política. Em outras palavras, a relação com esse tipo de saber, que é também uma relação 
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consigo mesma, com outros e com visões de mundo diferenciadas (CHARLOT, 2000), 

possibilitou a Paty, por exemplo, “ter consciência da importância desse movimento para a 

vida acadêmica”. Acredita-se, entendendo Paty como sujeito, que esses saberes imbricam-se 

ao universo dos saberes que a constituem, dando contornos ao seu processo identitário já na 

formação inicial. É ela quem afirma que 

 

mesmo com alguns entraves, posso dizer que essa participação tem ajudado 
muito na minha formação em relação à minha posição frente ao mundo, 
principalmente como pedagoga, me sinto muito responsável em dar uma 
contribuição para fazer um mundo melhor. 
 
 

Assim sendo, mesmo considerando o rápido envolvimento e a forma de 

participação mais próxima do ativismo, uma vez que essa atividade não proporcionou a Paty 

uma grande vivência política, é inegável que ela trouxe afetações, através das quais Paty deu 

um sentido diferenciado ao movimento estudantil e à sua formação. Não é em vão que ela diz 

que “me despertava curiosidade o estilo dos integrantes, pessoas politizadas, democráticas, 

com mente aberta, jovens conscientes, que acima de tudo, acreditavam nos seus sonhos e na 

persistência de lutar por um mundo melhor”. 

Pelos ditos de Paty, embora perpassados por muitos silêncios significativos de sua 

pouca experiência, entendemos que o movimento estudantil, como um saber complementar, 

traz elementos epistêmicos que produz processos de múltiplas identificações. O movimento 

estudantil tem uma dinâmica própria, cujo estilo de comunicação apresenta-se de forma mais 

massificada, haja vista este ser considerado “um movimento plural” (MESQUITA, 2004, p. 

01).  Um movimento que consegue congregar uma infinidade “de tribos e grupos em seu 

interior, desde aqueles que se manifestam através de tendências [...], geralmente ligadas a um 

partido” (Ibidem, p. 01), até aqueles que se declaram por interesses temáticos localizados, 

somados aos que se dizem ser independentes, aos anarquistas, aos militantes de minorias, 

entre outros (Ibid). 

Seu objetivo, segundo o portal universitário Universiti49, “possibilita o 

envolvimento de pessoas em busca de uma reflexão que signifique mudanças e 

transformações”. Nesse sentido, ele é espaço político de debates e embates, tendo em vista 

                                                           
49 O Universiti é o portal universitário da Paraíba, e foi criado para divulgar e noticiar os eventos culturais e 
acadêmicos de todo o Brasil, informações sobre intercâmbios, bolsas de estudos, central de estágio, enquetes, 
murais, relacionar os principais estabelecimentos da cidade e oferecer dicas de sobrevivência aos universitários 
ingressantes. Uma forma de ligação interativa com o público universitário (www.universiti.com.br). 
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não apenas a leitura e a intervenção na formação do estudante, mas a prática social de 

vanguarda, combativa e consciente, para além dos muros da universidade. 

Mas se a participação de Paty em movimentos estudantis teve um sentido para a 

formação e para a sua vida, gerando mudanças em suas percepções de mundo e de si, a 

descontinuidade desse envolvimento também nos chama a atenção. Ao indagarmos sobre essa 

ruptura, Paty sinaliza desaprovação ao movimento, através da censura atribuída a um fato do 

qual ela discorda, que era o comportamento de um grupo em relação ao destino dado ao 

dinheiro arrecadado pelo movimento, cujo fim, em tese, era bem definido: servir às 

manifestações políticas do movimento. 

Paty afirma que “certo dia um grupinho pediu um dinheiro emprestado [...] e não 

devolveu [...], isso me entristeceu bastante e foi um dos maiores motivos de eu ter deixado o 

cargo de tesoureira”. Essa relação que se apresenta conflitiva, porque paradoxal aos objetivos 

do movimento, é que parece ter gerado a descontinuidade de Paty com o movimento. Através 

da narrativa, ela expressa sua angústia ao expor o comportamento negativo de um grupo de 

colegas, mas o faz motivo universal para afastar-se definitivamente, pelos menos até o 

momento da pesquisa, do movimento estudantil e de suas perspectivas políticas, processo que 

admira e que, segundo ela, traz importantes saberes. 

Partindo dessa compreensão, esse dito pode ser analisado como um não-dito, um 

tipo de silêncio50, que deixa subentendido outro sentido para o fato de Paty ter deixado não só 

o cargo de tesoureira, mas o próprio movimento. Ela não diz das significações instituídas aos 

movimentos políticos que se põem na posição de vanguarda, historicamente falando. A ideia é 

que os sujeitos protagonistas de movimentos políticos nunca devem se corromper. Nessa 

perspectiva, o que fica implícito no discurso de Paty é a quebra dessa significação. Ela se 

desestimula motivada pela violação de um imaginário construído a partir da ideia de que tais 

movimentos, por serem considerados de vanguarda, são feitos por pessoas cuja reputação 

deve ser inquestionável. 

                                                           
50 Orlandi (2007, 2003), a partir de uma perspectiva linguística, estabelece uma sutil diferença entre o não-dito 
como pressuposto do dito, o que está subentendido, e o silêncio como elemento fundante da linguagem, “silêncio 
como horizonte, como iminência do sentido” (2003, p.83). O não-dizer, ou o dizer subentendido, encontra-se ao 
longo daquilo que é dito e tem significado. Segundo Orlandi (2003, p. 83), “partimos do dizer, de suas condições 
e da relação com a memória, com o saber discursivo, para delinearmos as margens do não-dito que faz os 
contornos do dito significativamente”. O não-dito é uma forma de silêncio. Outra é o silêncio constitutivo da 
linguagem e vice-versa, que ocorre porque não há silêncio sem linguagem, nem linguagem que não traga em si a 
necessidade do silêncio. Assim considerando, o silêncio é fundador da significação, fato que o faz não ser vazio 
de sentido. Portanto, o sentido desse silêncio deve ser buscado nas pistas e nos traços deixados pelas “fissuras, 
rupturas, falhas, [é aí] que ele se mostra fugazmente” (2007, p. 46). 
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O silêncio que atravessa as palavras permite identificar, de um lado, a fragilidade 

de Paty, uma vez que ela não se posiciona e não toma partido contra a atitude negativa do 

grupo, fato que fortaleceria o movimento. Do outro, a fragilidade do próprio movimento, 

quando, a partir de integrantes corruptos, ele se enfraquece. Por isso já é possível dizer que no 

Brasil constrói-se a ideia de que todos os que chegam ao poder corrompem-se, discurso que 

pode quebrar o imaginário social construído, a duras penas, de que outro mundo é possível 

através das lutas organizadas pelos movimentos sociais de vanguarda. 

As demais participantes da pesquisa mantiveram-se distantes do movimento 

estudantil, realidade que as levou a silenciar completamente, quando indagadas, durante a 

entrevista, sobre a participação em movimentos de política estudantil. Algumas ainda 

conseguiram justificar a não participação, atribuindo à falta de tempo o motivo principal, 

como é o caso de Anita, quando afirma que “como já falei meu tempo é limitado”, e Áurea, 

que diz, “é complicado falar desse envolvimento, pois eu nunca tive tempo”. As outras sequer 

falaram sobre tal possibilidade. 

Esse silenciamento deixa emergir mais de uma interpretação. Uma cabível é a que 

leva em conta o histórico de vida das estudantes, interlocutoras da pesquisa, visto que elas não 

sinalizam quaisquer envolvimentos significativos, e de qualquer natureza, com os 

movimentos sociais de caráter político. Outra interpretação é a de que os processos formativos 

ocorridos em todos os níveis de ensino, particularmente na formação universitária, não são 

suficientes para despertar o sentido da participação política com vistas ao crescimento 

pessoal, formativo e de intervenção social. 

Assim, o processo de produção dos sentidos advém, de um lado, da falta de 

implicação das estudantes com esse tipo de atividade geradora de experiências e saberes 

diversos. Na verdade, esse silenciamento é constitutivo de um sujeito que se sente 

desobrigado da construção social desse saber, que é, por natureza, uma atividade criadora de 

um indivíduo complexo, porque afetado por linguagens e relações sociais múltiplas e 

dimensões simbólicas e políticas variadas. 

Por outro lado, a formação escolar, em especial a universitária, não os torna seres 

suficientemente implicados com a materialidade da dimensão social e política que também os 

constitui enquanto indivíduos. Nesse sentido, o princípio da formação pode estar centrado 

unicamente no campo da produção dos conteúdos profissionais, esquecendo a elaboração e a 

apropriação de conteúdos e valores culturais e simbólicos, os quais possam permitir o 

aprendizado resultado dessa complexa rede de saberes, característica do momento em que 
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vivemos. Na verdade, podemos estar esquecendo o pedido de Freire (1996) de educar para a 

humanização. 

Em síntese, a ausência de relação com esse tipo de saber pode inibir o 

desenvolvimento de uma configuração histórica do indivíduo social e político inventivo, que 

opera rupturas a depender das ordens e das exigências institucionais, conforme sugere Elias 

(1994) e Kaufmann (2005). Estamos dizendo que o silêncio em relação a esse tipo de saber 

inibe a construção identitária, no sentido de um percurso inventivo, ainda que alternado por 

períodos de estabilidade, o qual possa permitir a formação de uma rede de relações que deixe 

interpenetrar passado, presente e futuro (CHARLOT, 2000). 

 

 

4. Os saberes discursivos  

 

Este item objetiva interpretar o impacto dos saberes discursivos no processo de 

construção das identidades das pedagogas em formação. O que nos interessa, especificamente, 

é compreender a força que têm esses saberes quando assimilados pelas pedagogas em 

formação, de onde surgem e porque são fixados, ao ponto de serem recorrentes nos ditos da 

maioria das pedagogas em formação, ainda que, por vezes, não tenha sido objeto de indagação 

nas entrevistas. 

Estamos nos referindo às linguagens referentes à produção histórica e ideológica 

sobre quem é o profissional formado pelo curso de Pedagogia, discursos que circulam por 

toda a diversidade formativa, atravessam as narrativas, demonstrando uma mobilização das 

pedagogas em formação em relação a si. 

O foco do que estamos chamando de saberes discursivos não é o seu aspecto 

linguístico, mas os aspectos históricos, sociais e ideológicos. Em outros termos, trata-se de 

perceber como as pedagogas em formação são afetadas pelo que ouvem, mas principalmente, 

quais os sentidos que atribuem a esses discursos que são ditos e assimilados socialmente e 

academicamente e as repercussões que eles têm para a formação de si como pedagogas. 

É importante compreender que os saberes discursivos dos quais falamos fixam-se 

na dinâmica do vivido, a partir das relações e experiências compartilhadas e das trocas e 

interações construídas. Os contextos de socialização permitem os processos pelo quais os 

indivíduos desenvolvem as maneiras de estar no mundo e de se relacionar com as pessoas, 

como também com o meio que os cercam (DUBAR, 2005). 
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Assim sendo, as diferentes situações de envolvimento das pedagogas em 

formação, as suas posições e itinerários, os envolvimentos nas mais diferenciadas instâncias 

acadêmicas e formativas vão possibilitando as apreensões dos saberes discursivos e, ao 

mesmo tempo, delineando sentidos diferenciados em relação a si e à realidade sócio-

profissional. 

Dentre os muitos saberes discursivos assimilados e por elas pronunciados, os mais 

recorrentes são: o discurso das possibilidades de atuação e o discurso da completude. O 

primeiro foi o mais recorrente, porque entendem as pedagogas que mesmo a formação 

estando legalmente direcionada para a docência e vendo-a como fundamental, elas têm outras 

possibilidades de atuação. Dentre as possibilidades citadas estão, no âmbito escolar, a 

coordenação, a supervisão, a direção, e no âmbito não-escolar, a prática pedagógica em 

hospitais, penitenciárias, indústrias. Essa compreensão emerge por força das demandas 

sociais, “das exigências do mercado” (Áurea) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Pedagogia. 

Descobrir essa diversidade de possibilidades de atuação aos pedagogos e 

pedagogas, mesmo que o currículo do curso esteja centrado na formação para as séries iniciais 

do ensino fundamental, parece ter trazido fôlego às pedagogas. Darc, por exemplo, descobriu 

as diversas possibilidades de atuação por acaso, quando entrava numa livraria e um livro lhe 

chamou a atenção. Assim se expressou: “uma vez eu entrei numa livraria e vi aquele livro 

chamado Pedagogia Empresarial, eu disse a Pedagogia tem outros campos, aí comecei a me 

interessar, pesquisei na internet e vi a Pedagogia Hospitalar, comprei até um livro”. 

Com Áurea não foi muito diferente: “quando eu entrei aqui pensava que 

Pedagogia era só para sala de aula, aí eu vi um folder sobre Pedagogia Empresarial, aí eu 

perguntei: o que é isso?” Um pouco mais adiante Áurea afirma: “outra vez eu vi numa livraria 

um livro sobre Pedagogia Hospitalar, depois daí eu fui procurar saber, aí a gente vai vendo, 

tem isso, tem aquilo, aí a gente vê que o campo não é só restrito à sala de aula e à escola, ele é 

mais amplo”. 

Mas foi Paty quem explicou que “os discursos são muitos e ensinam bastante”. 

Segundo ela, “foi dito tanta coisa durante a formação [...], eu descobri os vários campos da 

Pedagogia aqui mesmo, com os professores falando [...], mas não foi só na sala de aula não, 

foi uma coisa minha também, estou sempre descobrindo e até hoje me surpreendo mais, 

porque é um campo bem amplo, né?” E completa assumindo as dúvidas: “mas tem muita 

coisa solta, que só indo atrás pra entender [...] porque o curso aqui não trata dessas 

possibilidades não”. 
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De um modo geral, o conhecimento de que há diferentes cursos de Pedagogia, 

cujo objeto de formação não é o trabalho de sala de aula, começa, para o grupo investigado, 

no próprio processo formativo. É nele e de forma não planejada e não esclarecida que 

emergem os primeiros sinais de que é possível ser pedagogo e pedagoga em outros espaços de 

atuação. Foi Mara a primeira a dizer que já na entrada do curso, no primeiro período, através 

de uma “palestra com a coordenadora na época”, ela ficou conhecendo as oportunidades que o 

curso de Pedagogia oferece. Segundo o seu depoimento, foi também nessa palestra que ela 

decidiu que iria cursar o Núcleo Temático de Tecnologia Educacional, e assim se pronunciou 

“eu me identifiquei logo”. 

 Então, a assimilação de que há outras identificações possíveis aos pedagogos e 

pedagogas, embora não seja o propósito, nem o trabalho efetivo pela via do currículo do curso 

de Pedagogia da UFRN, campus central, emerge do interior da própria formação. Mas é com 

a socialização nos diversos âmbitos e esferas formativas que esse saber amplia-se. A 

socialização de tais informações está, segundo Lara, principalmente “nos eventos, porque lá 

circulam muitas informações”, como também nas atividades de extensão, quando se “espera 

muito da gente sobre qualquer coisa [...], eles dizem, cadê o pedagogo, cadê o pedagogo para 

me explicar”.  

Os ditos mostram que se configurou um discurso sobre as diversas possibilidades 

de atuação aos pedagogos e pedagogas, tanto pelas demandas sociais, como pela formalidade 

do currículo. Este último, no curso de Pedagogia da UFRN, apresenta, mesmo através de 

Núcleos complementares, outras possibilidades junto à docência, e isso foi o primeiro passo 

para a compreensão de que a Pedagogia possui uma diversidade de objetos. Dessa descoberta, 

podemos inferir que os discursos que circulam pela diversidade formativa apresentam-se 

como alternativa aos desejos e são assimilados pelas pedagogas em formação, que os 

confrontam com os propósitos do currículo, gerando críticas. 

A crítica mais visível é de que os propósitos do currículo não conseguem fazer 

frente às demandas sociais, no sentido do atendimento à diversidade de objetos e campos de 

atuação pedagógica que a contemporaneidade está exigindo. A crítica que procede está no 

sentido da falta de discussão para que se tenha clareza do debate e, a partir daí, possam-se 

fazer opções de identidade profissional. Se há demanda e conhecimento das possibilidades de 

atuação, uma vez que os discursos estão circulando em todas as instâncias formativas, parece-

nos importante a construção da clareza do objeto específico do curso de Pedagogia da UFRN 

e seu perfil identitário, como também um trabalho coletivo que se faça unidade nesse 

entendimento. 
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Essa diversidade é também a geradora das angústias em relação ao discurso da 

completude. Dizem as pedagogas em formação que ouvem de muitos profissionais que “o 

pedagogo sabe de tudo” (Lívia), nesse sentido, deixa entender que é um “profissional 

completo” (Áurea), causando muitas angústias.  

Segundo Lara, “é tão difícil ouvir dizer, essa é a pedagoga, menina, parece que 

jogou um negócio nas nossas costas”. Ela continua afirmando, “é como se você tivesse ali na 

escola para resolver todos os problemas, fala sério! [...]. É como se você fosse a psicóloga, 

como se fosse a médica, como se fosse a psiquiatra, como se você pudesse dar conta de uma 

série de realidades de uma só vez”. 

Esse peso de ser uma “pedagoga completa”, como diz Áurea, passa a ser 

preocupação, quando se percebe que desse profissional se espera muito. Lara chega ao ponto 

de questionar: “será que esse pedagogo vai dar conta do sistema que está sendo colocado pra 

ele? Nessa dinâmica, como é que ele vai fazer?” E é Lara que conclui: “qual o objetivo para 

quando cada um terminar o curso?” 

Assim, o que de um lado gera satisfação, recompensa e potencialidade para 

alimentar os desejos, quando as pedagogas em formação alimentam a possibilidade de serem 

profissionais não exclusivamente professoras de criança gera, por outro lado, angústias, dadas 

as dificuldades de compreensão desse momento de atribuição de outros objetos de atuação. 

Na verdade, é a falta de esclarecimento que angustia, pois as pedagogas em 

formação não compreendem que, se legalmente e socialmente pode ser atribuída uma 

diversidade de campos de atuação a esse profissional, concretamente é improvável, para não 

dizer impossível, tê-los todos como objeto de uma única formação e em uma única pessoa. 

 

 

Síntese integradora 

 

Vimos, desde o início, em busca da compreensão do processo de construção da 

identidade das pedagogas em formação, objeto e objetivo maior deste trabalho. No primeiro 

capítulo, observamos que esse processo começa a ser edificado antes mesmo do ingresso na 

universidade, quando emergem os desejos de formação profissional, cuja direção encaminha-

se para os cursos considerados de elite. 

Esse investimento, porém, revela impossibilidades, as quais conduzem os 

processos de reflexão e reconstrução dos desejos iniciais. Tais processos autorizam a 

emergência dos indícios de identificação com a Pedagogia, porém são insuficientes para 
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embargar a negação alimentada a partir das significações sociais de que o curso de Pedagogia 

é o lugar da formação de “professoras de criança”. 

É com a entrada na vida acadêmica e o desenvolvimento curricular que tal 

inquietação se assenta, quando as pedagogas em formação descobrem que o currículo do 

curso de Pedagogia, através dos Núcleos Temáticos, abre possibilidades a outras 

identificações, complementares à docência. Um novo sentido é edificado, alterando as 

significações instituídas. A formação parece uma espécie de compasso cadenciado, evolutivo 

e harmônico. 

Entretanto, pari passu a esse sentimento, manifestam-se as evidências de que a 

formação, através dos Núcleos Temáticos, tem limitações reais que freiam e desorganizam os 

emergentes sentidos. As pedagogas em formação vivenciam as contradições do currículo 

vivido, objeto do segundo capítulo. O movimento real e contingencial do currículo torna 

perceptíveis as limitações dos saberes e o jogo das posições, uma condição edificada a partir 

da relação entre bolsistas e não bolsistas. O que parecia cadenciado entra em descompasso, 

permitindo abertura para as invenções de “um si mesmo” que, embora enraizado, opera 

rupturas. 

Mas esse percurso curricular, formalmente vivido, embora contraditório, alarga-se 

pelo potencial formador, autoformador e socioformador dos saberes complementares e 

discursivos. O objetivo dos saberes e atividades complementares é viabilizar conhecimentos e 

participações diferentes da ordem impressa pelas finalidades do currículo, uma vez que cria as 

chances de ampliação das oportunidades, como também da inventividade. Em outras palavras, 

alarga-se o campo do possível no âmbito do curso de Pedagogia. 

As atividades e eventos acadêmico-científicos, ainda que não abarquem todos os 

pedagogos e pedagogas em formação, funcionam, tendo em vista envolver e comprometer 

estudantes e profissionais com as necessárias mudanças que o mundo social e o mundo 

profissional processualmente exigem. A participação nas discussões e a geração de saberes 

que circulam nos eventos alimentam a rede de produção e reflexão teórica e orientam a 

avaliação das situações vividas no âmbito das práticas educativas. 

O acesso à participação como bolsista ou voluntária nas bases de pesquisa, de 

extensão e de monitoria também anuncia a abertura para novas e variadas perspectivas de 

relações e construção de saberes. O envolvimento nas bases de pesquisa, em especial, é 

considerado a experiência mais competitiva de todos os saberes complementares, visto que 

desperta a disciplina intelectual e aguça a “curiosidade epistemológica”, ou seja, amplia a 
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capacidade inventiva, dando contornos identitários bem distintos aos pedagogos e pedagogas 

em formação que atuam nessas bases. 

O movimento de política estudantil é o menos participativo de todas as atividades 

e saberes complementares. A relação com esse tipo de saber demonstra um sentido de 

politização frágil, que não consegue impactar maiores consequências para a formação. Por 

outro lado, o silêncio, quase que absoluto, no que diz respeito à participação em movimento 

estudantil, de qualquer natureza, deixa visível, entre outras coisas, que a formação 

universitária não consegue implicar os sujeitos na materialidade dos movimentos sociais. 

Já os saberes discursivos são construções apreendidas através das diversas 

linguagens que circulam nos âmbitos formativos, curricular e complementar. Os saberes 

discursivos atravessam toda a formação e são motivos de satisfação, quando geram a 

possibilidade de muitos espaços de atuação aos pedagogos e pedagogas. 

É também motivo de angústias quando despertam inquietações de como proceder 

frente à formação para uma diversidade de campos de atuação, como se faz crer às pedagogas 

em formação, devido à falta de clareza em relação às discussões em torno desse objeto. Ou 

seja, das impossibilidades de que um único curso consiga promover a diversidade de 

formação a todos os seus formandos e formandas. 

Desse movimento, erguem-se algumas compreensões, a de que os saberes 

complementares e discursivos, de um modo geral, participam positivamente do processo de 

configuração e constituição dos pedagogos e pedagogas em formação. Assim sendo, são 

saberes impactantes e, como tal, autorizam a promoção dos processos inventivos, os quais dão 

sentido às sequências identitárias, ainda que se busque alcançar a instabilidade identitária. A 

compreensão da construção da identidade como a afirmação de um si mesmo possível não 

depende exclusivamente do objeto formal do currículo, mas da sua interdependência com as 

subjetividades humanas. 
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A CHEGADA 

PARA COMPREENDER O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 
DOS PEDAGOGOS E PEDAGOGAS EM FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A consciência da complexidade nos faz 
compreender que jamais poderemos escapar da 
incerteza e que jamais poderemos ter um saber 

total: “a totalidade é a não verdade”. 
 

                                         (MORIN, 2007, p. 69) 
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CAPÍTULO IV: 

CONFIGURANDO O DESENHO DE UMA IDENTIDADE EM CONSTRU ÇÃO 

 

O nosso objetivo neste capítulo é evidenciar a configuração do processo de 

construção identitária das pedagogas em formação como inventividade, movimento que 

ocorre a partir de uma rede de interdependências formativas. A identidade como inventividade 

não dispensa a trajetória biográfica do sujeito, tampouco o “peso social que o impele a 

considerar certas escolhas identitárias” (KAUFMANN, 2005, p. 87) em detrimento de outras, 

pondo-as no campo das escolhas possíveis. 

Nesse sentido, argumentarmos em favor da complexidade do processo de 

constituição de si mesmo. É possível dizer, a partir da escuta sensível dos ditos significativos 

das pedagogas em formação, que esta dinâmica revela-se como movimento estruturado pelos 

sentidos que elas atribuem ao processo formativo, entendendo este como trajetória pessoal, 

social e interativa de construção de saberes e identificações. 

Por isso, denominamos o capítulo de desenho de uma identidade, porque significa 

que esse processo de constituição de si não é uma obra acabada, mas em execução, atividade 

contínua e processual de significação dos propósitos da formação que traz em si o sujeito que 

pensa, age e se relaciona. Nesse contexto, pensar a formação é pensar a autoformação e a 

socioformação, dinâmicas que se imbricam e se interseccionam, alterando a ideia histórica da 

linearidade formativa. Essa concepção de formação insere e evidencia, de forma significativa, 

as experiências singulares e plurais dos sujeitos em formação, como também as práticas e 

saberes produzidos coletivamente. 

A autoformação expressa-se, segundo Josso (2004) e Macedo (texto 

mimeografado), nas atividades reflexivas do próprio sujeito, as quais traduzem a atribuição de 

sentido às experiências vividas para torná-las significativas. É um trabalho de implicação e 

envolvimento de si, consigo mesmo e com os outros, através da leitura crítica, ética e 

competente das próprias experiências. Mas é, principalmente, um exercício de 

responsabilização partilhada, porque supõe a mediação docente e de outros. Um trabalho de 

autoria cooperativa, que informa os caminhos no percurso reflexivo do caminhar. 

Dessa maneira, a autoformação diz respeito à dimensão formadora que as 

experiências proporcionam. Estas se apresentam férteis de possibilidades e potencialidades 

porque oferecem aos sujeitos pensantes a capacidade de transformação, atualização e 

avaliação continuada de si. O objetivo da autoformação é possibilitar ao formando e à 
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formanda em processo ouvir a sua voz, a sua história e os seus saberes para problematizá-los, 

contextualizá-los e entrecruzá-los com os modelos sociais e culturalmente estabelecidos. 

Falar da autoformação, portanto, é focar o trabalho de produção da subjetividade 

no interior da socialização, lugar de reflexão das práticas e experiências formativas, condição 

que constitui o sujeito de existência e características singulares. Esse processo ocorre a partir 

das afetações, tensões, embates que provocam, nos sujeitos em formação, arranjos e 

rearranjos experienciais e que materializam os sentidos mobilizados na interpretação e leituras 

de mundo e de si. 

A socioformação vincula-se à ideia dos conhecimentos e experiências produzidos 

historicamente e coletivamente e da diversidade de aprendizagens e relações que elas 

proporcionam aos sujeitos em formação quando socializadas nas diversas instâncias de 

formação. Estamos nos referindo, mais especificamente, aos conhecimentos cuja produção é 

plural e tem origem nos âmbitos de discussão e elaborações coletivas. 

Referem-se, de um modo geral, aos saberes de base que devem identificar todos 

os profissionais pertencentes à mesma categoria, aos princípios éticos que dizem das 

intenções políticas e sociais da produção de tais saberes, além da configuração da 

continuidade formativa, como pressuposto de interligação com a formação inicial e a prática 

profissional. Exemplo são os saberes e experiências que são produzidas e partilhadas nos 

movimentos de educadores e/ou nos âmbitos governamentais e suas repercussões e impactos 

nos espaços de formação e nos sujeitos em formação. 

O interesse está na socialização desses saberes através dos discursos, documentos 

e produções teóricas e na compreensão de como eles impactam os processos formativos e, 

mais especificamente, exercem efeitos nos pedagogos e pedagogas em formação quando com 

eles se relacionam. 

No espaço institucional, a socioformação se processa através do diálogo, relações 

e aprendizagens plurais que ocorrem nas salas de aulas e nos espaços, movimentos e 

atividades que se caracterizam como extracurriculares, como complementares e/ou 

integradoras da formação, denominações diferenciadas conforme a natureza de tais atividades 

no currículo. Também se referem aos discursos e significações simbólicas e ideológicas que 

transitam por essas instâncias formativas e de produção e transmissão de saberes. 

Nesse sentido, a socioformação mexe significativamente com as formas com as 

quais os sujeitos pensam sobre si, sobre a formação e sobre o exercício da profissão. 

Igualmente, como agem, envolvem-se e se disponibilizam ante as demandas de discussão 

coletiva, posto que tal formação, pela sua natureza aberta, comunicativa, integrativa e 
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interativa, deixa circular discursos, modelos, princípios, concepções, proposições, técnicas, 

informações e saberes de diferentes vertentes e intensidades. Essa diversidade coloca em cena 

novos desenhos e mapas identitários que afetam os sujeitos, provocando os sentidos com 

vistas às significações de si e da realidade. 

Então, se sumarizarmos que a formação é processo, ao mesmo tempo, de 

autoformação e de socioformação, ela só pode ser caracterizada como percurso dinâmico, 

multiforme, interventivo e interativo, movimento que envolve relações com saberes e 

instâncias diversas e se expressa considerando os efeitos, de um lado, da produção histórico-

social coletiva e, do outro, as posições dos sujeitos e seus itinerários biográficos, existenciais 

e formativos. 

Essa compreensão, ao protagonizar os sujeitos envolvidos e situá-los socialmente, 

alimenta a ideia de que a formação inicial é inconclusa e supõe continuidade. Falar da 

continuidade da formação é situar a construção identitária para além dos seus fundamentos 

iniciais. Base indiscutivelmente importante e necessária de saberes, princípios, orientações 

éticas e experiências significativas, que dão o tom da constituição do eu, pedagogo e 

pedagoga profissionais. 

Estamos dizendo que a formação inicial, como lugar da apropriação ativa de uma 

base cultural de saberes, experiências e orientações éticas profissionais, pelo seu caráter 

conclusivo e tempo delimitado, deixa a emergência da formação continuada. Esta, então, 

situa-se com o desafio de promover-se na indissociabilidade com a formação inicial, no 

sentido de garantir o diálogo teórico e permanente com a continuidade identitária. A formação 

continuada, portanto, também possui natureza inconclusa, dado o seu caráter processual, 

dialógico e inventivo. 

Dessa compreensão, o processo de construção identitária reafirma-se a partir da 

ideia de um contínuo inventivo, mas não aleatório, uma vez que se inscreve no âmbito dessas 

relações e interdependências formativas e histórico-sociais. Com isso não se pode 

desconsiderar as relações e interações dos sujeitos, as suas experiências pessoais e de vida, o 

sistema de crenças e valores, as reações dos outros e as condições contextuais, históricas e 

institucionais objetivamente postas. 

É nesse sentido que “inventar-se a si mesmo” entra para o campo do possível 

(KAUFMANN, 2005), não havendo, portanto, o sujeito livre e autônomo em absoluto. Pensar 

dessa forma seria desconsiderar a produção histórico-social e suas contingências como 

elementos determinantes. Também não podemos pensar que possa haver uma previsibilidade 

do instituído fixando de uma vez por todas a identidade, posto que não há como prever o 
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destino como algo linear bem traçado, bem estruturado e bem pensado que encerre o sujeito 

em uma identidade fixa. 

Por isso, a própria produção histórico-social reelabora-se continuamente, através 

dos sujeitos que significam e vivenciam as experiências formativas, as avaliam e as repensam. 

Esse movimento não se dá em um circulo vicioso de ida e vinda, mas em processo 

experiencial e reflexivo, em que a ida é envolvimento, implicação e aprendizagem, e a volta é 

recomeço e continuidade, pois no percurso o sujeito transforma-se. 

Desse ponto de vista, os vínculos, as experiências, as representações e a relação 

com os saberes na diversidade de instâncias formativas, curricular, extracurricular e discursiva 

são determinantes para a construção continuada da identidade. A realidade formativa, no 

movimento existencial e institucional, assume formas múltiplas, inscreve-se em contextos 

variados e produz situações formativas que resultam em trajetórias sócio-pessoais 

diferenciadas, porém interdependentes.  

Em síntese, estamos dizendo que o caminho formativo, mesmo o instituído 

formalmente, não é único para todas as pedagogas em formação. É que a diversidade 

biográfica, as condições e oportunidades, o acesso à pluralidade de instâncias formativas e 

discursivas, a qualidade das relações e interações sócio-formativas, as escolhas e posições 

teóricas dos professores e professoras criam diferentes oportunidades e variadas formas de 

envolvimentos, como também alteram o olhar para si e sobre si. É desse contexto formativo 

que compreendemos a complexidade do fazer-se pedagogo e pedagoga. 

 

 

1. A complexidade do fazer-se pedagogo e pedagoga e os desafios da formação no curso 
de Pedagogia (ou o lugar onde se tecem os fios da construção identitária) 
 

Como já dissemos anteriormente, orientamo-nos pela transgressão dos modelos 

clássicos tradicionais de compreensão da construção da realidade e dos fenômenos sociais que 

os compõem. Também nos guia a compreensão e importância do sujeito de constituição 

histórica, processual, relacional, inacabada e complexa, indivíduo implicado nas 

continuidades e rupturas histórico-sociais, fatos e acontecimentos, dos quais a construção da 

subjetividade é parte integrante. 

Morin (2007a, p. 13), em particular, afirma que a complexidade diz respeito aos 

constituintes formadores da realidade, nesse sentido, efetiva-se pelo “tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o 
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mundo fenomênico”. Com isso, ele afirma a ideia da interdependência ou, como ele mesmo 

diz, do emaranhado e da inextricável relação entre o mundo pensado e teorizado e o mundo 

empírico. Além disso, ele convida a todos para “devolver o papel ativo àquele que havia sido 

excluído [de todo o conhecimento] por um objetivismo epistemológico cego” (MORIN, 

2007b, p. 37), ou seja, ele nos pede para situar o sujeito como autor e ator da realidade, do 

conhecimento e de si.  

Em outras palavras, Morin (Ibidem), não diferente de outros teóricos 

referenciados, propõe alterar a lógica de compreensão dos fenômenos humano-sociais e 

identitários quando postula que eles não fiquem reduzidos à mecânica relação causa-efeito, 

movimento relacional que valoriza o determinismo, anula a inventividade, inibe a diversidade 

de possibilidades e enclausura o sentido. Por essa lógica, não há como permitir a abertura para 

o diálogo interativo e as interdependências históricas e formativas, fato que limita o 

entendimento sobre esta e outras realidades investigadas. 

Nessa perspectiva, falar da complexa construção identitária dos pedagogos e 

pedagogas em formação é ultrapassar esse modelo de teorização mecânica, simplista e 

absurdamente racional que desconsidera o sujeito em suas relações contextuais, para colocá-lo 

no centro da discussão. Também é aventurar-se por uma posição teórico-metodológica de 

matriz mais heurística, porque focada na interpretação e compreensão do fenômeno 

investigado. Esse caminho autoriza a configuração de como se tecem os fios da construção 

identitária dos pedagogos e pedagogas em formação inicial e possibilita a reflexão em torno 

dos desafios que esse nível de formação vem construindo historicamente. 

Nesse sentido, pensar a construção identitária é trançar as interdependências entre 

a socioformação e a autoformação. A primeira ocorre tendo como referência a produção 

histórico-social coletiva de saberes e estratégias, com os quais se nutre a institucionalização 

dos modelos formativos, de cursos e de propostas curriculares. A segunda diz respeito às 

afetações de cada um/uma em particular e como elas provocam e autorizam a invenção e a 

intervenção do sujeito autoral e relacional que burla, que ultrapassa, que critica, que inventa. 

Sujeito de linguagens e experiências variadas que, muitas vezes, apoia-se em tradições 

educativas e culturais diferenciadas. 

A socioformação dá-se pela via da construção coletiva, cuja base está nos modelos 

de formação propostos socialmente, seja pela política oficial, seja pelas proposições teórico-

práticas dos movimentos de educadores51, os quais interpretam a realidade, com ela interagem 

                                                           
51 Leia-se: a ANFOPE - Associação Nacional pela formação dos profissionais da educação, o FORUNDIR - 
Fórum de Diretores de Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras, a ANPEd -
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e nela interferem. Este ideal identitário, prescrito formalmente, tem em vista a unificação e 

representa o objetivo final da formação, embora saibamos que na prática muitos são os 

discursos, fatos e acontecimentos que se entrecruzam, provocando tensões e convívio com 

outros ideais. 

A autoformação singulariza e personaliza o modelo proposto formalmente, 

quando da produção reflexiva do sujeito existencial e de relações, sujeito que ocupa posições 

diferenciadas durante o processo formativo, interagindo e operando escolhas, sobretudo a 

partir das influências dos modelos propostos e dos saberes discursivos que circulam no 

âmbito na diversidade formativa. Os pedagogos e pedagogas em formação inventam-se em 

relação e de distintas formas quando refletem sobre si e sobre a realidade que os constitui, 

ainda que tenham os modelos objetivamente instituídos como referências de base. 

Exemplo dessa compreensão está demonstrado na fala de Lara, quando afirma: 

 

eu adoro o curso de Pedagogia porque no decorrer do curso você descobre 
outras vertentes, isso é interessante, todo mundo faz o mesmo curso, passa 
pela mesma grade curricular, tem quase os mesmos professores, mas um 
termina e quer a gestão, outro quer a área da alfabetização, outros querem ir 
para um colégio ensinar ou ir para uma empresa, um hospital, já eu quero 
fazer pós-graduação e ser professora da universidade. 
 
 

É desse percurso formativo, que é autoformativo e socioformativo, que se 

apresenta o movimento identitário profissional, movimento esse de unificação e 

singularização. A unificação identitária ocorre quando se trata da influência do estabelecido 

formalmente, através da estrutura curricular necessária ao curso e dos saberes comuns a todos 

os pedagogos e pedagogas no âmbito do processo formativo, ainda que este, paradoxalmente, 

seja engendrado a partir da diversidade de práticas pedagógicas e concepções. 

A singularidade ocorre em função das subjetividades, formulação dos desejos 

particulares de ser de cada pedagogo/pedagoga em formação. Tais desejos, no entanto, não 

são puros, mas articulados em função da biografia e das alternativas que se apresentam aos 

sujeitos em formação, pelo perfil identitário proposto no currículo do curso, posto ser este a 

maior referência da formação, mas também pelo acesso às necessidades e demandas 

pedagógicas que circulam discursivamente pelas instâncias formativas. 

                                                                                                                                                                                     

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, o CEDES - Centro de Estudos Educação e 
Sociedade, a Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia, entre outros, mesmo considerando a pluralidade 
de pensamentos no âmbito dessas entidades. 
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Estas demandas, tomando como exemplo o curso de Pedagogia da UFRN, campus 

central, e tendo como suporte os ditos das interlocutoras da pesquisa, deixam margem para 

alimentar diversamente os desejos. É que o currículo vigente, inaugurado em 1994, objetiva a 

exclusividade da formação para a docência das séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, 

ser “professora de criança”, e esse perfil identitário não mais é concebido como única 

possibilidade identitária nos cursos de Pedagogia. 

Então, o problemático não é a polifonia de discursos sobre a diversidade 

identitária no curso de Pedagogia, uma vez que estamos em uma sociedade plural e com 

demandas pedagógicas diversas, num país de extensão continental. O problemático é a falta 

de discussão e de definição vocacional de cada curso em relação a tais possibilidades, 

considerando que há muito tempo essa proposição da diversidade de áreas de atuação aos 

pedagogos e pedagogas é discussão coletiva nacional, através dos movimentos de educadores, 

é também objeto de correlação de forças, quando dos embates em torno dessa decisão, e é lei 

sancionada, através da Resolução CNE/CP nº 01, aprovada em maio de 2006. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Pedagogia vieram apenas 

referendar o que, historicamente, já era pleito e processo, ou seja, que a formação inicial no 

curso de Pedagogia, através do projeto pedagógico, pudesse definir o perfil identitário, 

considerando a diversidade que se apresenta, 

 

[...] na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas 
[escolares e não escolares] nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos (RESOLUÇÃO Nº 01/2006). 
 
 

Assim sendo, é compreensiva a circularidade de tais informações em âmbitos 

acadêmicos e instâncias diversas da formação. Também compreensiva é a construção desse 

desejo pelos pedagogos e pedagogas em formação, uma vez que a história e suas conquistas 

passam a compor o repertório discursivo de um modo geral. Este, no entanto, vindo a ser 

alimentado genericamente, sem o devido debate local e sem a implicação dos envolvidos, no 

caso os/as estudantes, gera desconfortos e nutre a ideia de que o profissional da educação 

formado pelo curso de Pedagogia pode ser um generalista, profissional que tudo pode e em 

todos os campos, espaços e áreas de atuação propostos a ele na atualidade. 

Essa concepção atravessa a compreensão de parte das pedagogas em formação. 

Anita, por exemplo, deixa esse entendimento emergir quando afirma: “eu acredito que hoje 
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você tem que ser um generalista, o pedagogo não pode ser visto apenas como um professor 

das séries iniciais”. Mais à frente reafirma: “você tem que ser um generalista, o pedagogo tem 

formação e potencial pra isso, mas que também precisa ter uma especialidade e saber ensinar, 

lógico”. 

Lívia expressou semelhante compreensão ao afirmar que “o pedagogo é um ser 

que não está só inserido na escola e no ensino [...], a gente pode trabalhar no hospital, a gente 

vê o pedagogo na empresa, na parte de recursos humanos”. Áurea também deixa escapar 

compreensões desse tipo: “o pedagogo seria aquele que aprende todos os saberes dentro da 

faculdade e como deve trabalhar com esses saberes [...], se a aprendizagem tiver falhas ele 

será o pedagogo fragmentado, assim ele não vai ser o pedagogo completo”, ou seja, aquele 

que possui todos os saberes. Darc completa: “quero trabalhar no hospital”. 

É da circularidade genérica das ideias em torno da diversidade de campo de 

atuação aos pedagogos e pedagogas, da falta de envolvimento com os destinos dos cursos de 

Pedagogia em particular e da não implicação nas definições curriculares que tais pedagogas 

em formação atribuem ser possível identificar-se com todas as funções que podem ser 

assumidas pelo profissional formado no curso, as quais são legítimas, porque previstas em lei 

e tornadas realidade já em muitos lugares. 

A circularidade dessa concepção nos faz enveredar novamente pela lógica da 

fragmentação, cujo sentido é fragilizar o profissional da Pedagogia e suas fundações 

epistemológicas52, posto não haver suporte teórico-metodológico que dê conta de qualificar, 

de uma só vez, um profissional para a diversidade de funções, lugares e espaços de atuação, 

escolares e não escolares, mesmo que estas sejam exigências da atualidade e tenham mercado 

para absorver. É essa lógica de mercado que sustenta a ideia do pedagogo/pedagoga 

generalista, como também um currículo estruturado em uma diversidade de disciplinas, de 

forma a atender a esse objetivo, ou seja, conhecer um pouco de cada área de atuação 

disponível aos pedagogos e pedagogas. 

Nessa vertente generalista, encerramento totalitário do pedagogo e da pedagoga 

que tudo podem e em todos os campos e espaços de atuação, a construção da identidade 

vincula-se à ideia de um sujeito pragmático, funcional e eficiente, cuja formação consiste na 

orientação técnico-pragmática e instrumental do como fazer ante as exigências imediatas 

                                                           
52 Quando dizemos novamente, estamos nos referindo à tradição histórica que estruturou os cursos de Pedagogia 
em modelos rígidos, porém fragmentados, de formação. Exemplo está no modelo instituído no período ditatorial 
no Brasil: o curso que desejasse poderia ter todas as habilitações e mais a docência, em formações distintas, 
embora a lei e as exigências do mercado garantissem a unificação. Todos os pedagogos e pedagogas, ao 
terminarem o curso, recebiam a titulação de licenciados. Essa fragmentação/unificação fez o profissional da 
Pedagogia assumir uma identidade generalista e de frágil sustentação epistemológica. 
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postas pelo cotidiano pedagógico. Essa racionalidade exacerbada transforma todo o 

conhecimento em técnica, na tentativa de inibir a reflexão filosófica, epistemológica e política 

que todo saber, por natureza, contém. 

Esse modelo formativo e de sujeito é o que vem sendo reclamado quando se trata 

unicamente do atendimento às demandas de mercado em detrimento das demandas sociais, 

culturais e humanas. Esse caráter produtivo, extremamente racionalista, da formação, e a sua 

consequente influência para a construção identitária, concretizam-se pela conjunção de ações, 

atividades e experiências curriculares, cujo fim é a trajetória genérica do profissional da 

Pedagogia. 

Mas outro sentido é possível: estamos falando da vertente implicada com outra 

tradição, a dos movimentos sociais de educadores que, mesmo autorizando e legitimando a 

diversidade de campos de atuação aos pedagogos e pedagogas, distanciam-se do profissional 

generalista. Tais proposições vêm sendo historicamente construídas em favor de um curso de 

Pedagogia cujos pressupostos apontem para a relevância desse profissional em todas as 

emergentes áreas e campos que necessitam do trabalho pedagógico-educativo na atualidade, 

considerando as diferentes culturas e realidades brasileiras. 

Seu objetivo é atender à pluralidade de demandas por formação pedagógica na 

exigente globalidade contemporânea e, ao mesmo tempo, atender às singularidades definidas 

a partir das vocações pedagógicas localizadas, considerando cada realidade e cultura em 

particular. O atendimento à globalidade faz-se no sentido da construção de uma base comum, 

fecunda e fundamental de saberes que possam conduzir os pedagogos e pedagogas em 

formação à compreensão da problemática educacional brasileira em sua extensão, à reflexão 

crítica em relação ao trabalho pedagógico, como também possam ser fundamentalmente 

referência na construção identitária desse profissional. 

O atendimento à singularidade refere-se à organização e estruturação curricular de 

cada curso em particular, no sentido do atendimento à diversidade cultural e contingencial 

brasileira. A ideia de singularidade, no entanto, não subtrai o diálogo com a pluralidade, na 

construção dos referenciais e saberes de base necessários à formação de todo pedagogo e 

pedagoga, particularmente os referenciais e saberes relativos à docência, considerando serem 

estes, historicamente, os que fundamentam a base de todo trabalho pedagógico. 

Essa vertente está continuamente sendo edificada pela produção epistemológica, 

acadêmica53 e experiencial construída como resultado dos históricos embates e debates entre 

                                                           
53 A Anfope é exemplo dessa produção sócio-coletiva desde os anos de 1980, quando ainda se configurava como 
grupo de educadores em oposição às investidas do governo à época, cujo modelo pautava-se na continuidade do 
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os movimentos formuladores dos modelos de formação em disputa no Brasil. Particularmente, 

pauta-se em princípios humanos, éticos, pedagógicos e técnicos e numa epistemologia crítica 

que possibilite o aprofundamento dos saberes e a contínua reflexão das experiências, para que 

estas possam ser confrontadas com as demandas sociais da realidade contemporânea. 

A identidade perseguida é a do sujeito autoral, cuja configuração é processual, 

porque acena para a interdependência entre a diversidade formativa no âmbito da academia. 

Os sujeitos em formação constroem referências, unem fios, reivindicam pertenças e assumem 

posturas específicas no âmbito da diversidade. Nesse nível, a invenção identitária tanto 

considera as estratégias formalmente pensadas e instituídas pela proposta pedagógica, 

acomodando a lógica identitária ao ideal que se pretende; como também opera rupturas, a 

partir dos processos reflexivos em relação às intenções projetadas. 

Tal reflexividade consegue impulsionar continuadamente a abertura a novos 

questionamentos, a variados domínios e aos desafios da formação, a qual pressupõe a 

atividade do sujeito, o seu grau de envolvimento e de circulação pelas diferentes instâncias 

sócio-formativas. Além do que, essa implicação gera formas diferenciadas de experiências e 

compreensões. 

Neste ínterim, a invenção identitária é progressiva e sempre se fazendo no 

entrecruzamento desses processos formativos. É nesse sentido que Áurea afirma que “a 

formação foi também uma luta minha mesma, eu fui me descobrindo e cada vez me 

surpreendendo mais [...], assim, num processo de inconclusão”. Em outros termos, Áurea 

afirma que a construção identitária dos pedagogos e pedagogas em formação inicial é 

processual, ainda que ela tenha um tempo delimitado. 

Assim compreendendo, o processo de construção da identidade revela-se como 

um caminho aberto, não como destino previsível, que tem a força da subjetividade 

considerada, uma vez que esta se situa na dimensão do sujeito protagonista de si, em 

interdependência com as possibilidades sócio-culturais, também produto da atividade humana. 

Dessa forma, não podemos descartar a influência poderosa do instituído, posto ser este um 

movimento histórico formulado pelos indivíduos na busca da ordem e do sentido da vida 

(LUCKMANN; BERGER, 2005), no nosso caso, da formação, que hoje se exige continuada. 

                                                                                                                                                                                     

que havia sido instituído pelos militares desde 1968, através da Lei nº 5.580. Também são exemplo dessa 
produção as pesquisas acadêmicas desenvolvidas por Aires (2001), Brzezinski (2000), Macedo (2001), Silva 
Carmem (1999), Silva Janssen (2001-2007).   
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2. A identidade para além do alicerce  

 

A emergência deste item deu-se a partir da explicitação de Tábata, quando 

indagada sobre a percepção de si, estando próxima da titulação como pedagoga. Admirada, 

assim ela se expressou: 

 

que pedagoga? Será que basta receber o documento para ser pedagoga? Não. 
Na verdade, eu vou estar construindo essa identidade de pedagoga ao longo 
da minha vida, não dá pra pensar que só um documento da faculdade me faz 
pedagoga [...]. Não me vejo parando de estudar, a gente cria o hábito, sabe, e 
também se eu parar de estudar... 
 
 

A partir da reflexão de Tábata, a ideia da construção identitária, como percurso 

inventivo de si durante a formação inicial, ganha um novo sentido: o de que a identidade é 

construção continuada, sequências não lineares de reafirmação, revisão e/ou rupturas do 

sujeito em relação às alternativas que se apresentam na longa duração profissional e 

biográfica. É que a formação inicial, como processo que perspectiva a promoção dos 

fundamentos teórico-práticos identificadores da profissão e de si, é percurso terminal, que se 

permite evoluir, mas dentro de um prazo bem delimitado de socialização. 

Com isso e levando em conta o contexto das mudanças contemporâneas, as quais 

impõem a urgência de novos olhares e formas de entendimentos, a discussão sobre a formação 

continuada ganha destaque e importância. Sua definição pode ser feita com traços 

semelhantes aos descritos por Tábata, o de que a formação continuada é uma rede de fios que 

se tecem no segmento da vida profissional e deve se apoiar na investigação, interpretação e 

reflexão da prática profissional e dos seus problemas reais. 

Dessa perspectiva, podemos afirmar que o processo de construção da identidade 

profissional tem começo. Ele se instala quando os sujeitos iniciam suas conflitantes 

interpretações sobre a realidade das profissões e isso se reflete nas suas escolhas de formação 

profissional, processo que ocorre antes do ingresso na formação inicial. Mas não tem fim, na 

medida em que se supera a ideia tradicional de terminalidade da formação e do ser 

profissional, ideia relativamente recente no Brasil, mas ocorrida de forma evolutiva, quando 

do reconhecimento histórico e real das próprias contradições da formação em relação às 

transformações e exigências atuais. 

Essa compreensão, edificada a partir de ares antropológicos, também quebrou 

com a fixidez da identidade profissional, reflexo de um modelo de formação vulnerável à 
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adaptação. Daí a emergência da identidade como construção inacabada, adquire relevância 

por seu traço relacional, inventivo, crítico e ético (FREIRE, 1996). Movimento complexo, 

pelo seu caráter dinâmico, processual, aberto e questionador (KAUFMANN, 2005), cujo foco 

centra-se no sujeito singular e coletivo e em suas carências, necessidades, rotinas e 

metodologias de trabalho, situações históricas e problemáticas de incertezas da profissão e do 

seu fazer. 

É importante dizer que a formação continuada, que valida a identidade inventiva, 

comporta diferentes concepções. A de que nos valemos aqui é a formação pós-graduada, “a 

formação que nasce por influências [dos saberes] e das angústias acumuladas com a 

aproximação do término da formação inicial [...], angústias de cada pessoa” (Paty). Essa 

formação perspectiva a verticalização e o aprofundamento epistemológico, através da 

produção das pesquisas científicas. 

Mas há, por exemplo, a formação continuada pensada a partir das fontes e 

pressupostos que balizam a formação em serviço, seja de nível médio ou de graduação. Nesse 

sentido, a atividade concreta e cotidiana de ensino-aprendizagem é tomada como formação, 

posto ser ela objeto de reflexão permanente durante todo o processo formativo. A finalidade 

dessa modalidade de formação continuada deve ser impactar os modos de agir dos 

profissionais, levando em consideração as condições sociopsicológicas e culturais de suas 

existências, em seus nichos de habitação e convivência, e não apenas as suas condições 

cognitivas (GATTI, 2003, p. 197). 

Desprende-se de toda essa discussão, simultaneamente, a importância da formação 

inicial e continuada, da autoformação e socioformação. Ambas encerram significações, cujos 

sentidos permitem enxergar o profissional da educação como ser inacabado, inconformado, 

que “indaga sobre a realidade” (Mara), “que procura mais, porque é da pessoa tá buscando 

sempre mais e mais” (Áurea), “que pensa no futuro porque não quer ser qualquer pedagoga” 

(Lara), “que quer continuar estudando” (Paty). 

A reflexividade das pedagogas em formação reúne a luta pelo reconhecimento de 

si como pessoas e profissionais, combate o determinismo histórico que nega o sujeito, como 

também afirma o potencial crítico e criativo, que garante o trabalho de invenção de si. 

Processo de socialização que se inscreve em sequências contraditórias, universo de 

acontecimentos, fatos, desejos, sentimentos que se combinam e se rompem continuadamente 

na dinâmica da vida. 
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Síntese integradora 

 

Esta síntese caracteriza-se como continuidade, movimento iniciado no primeiro 

capítulo, quando objetivamos deixar visível que o movimento de construção identitária 

profissional tem sua gênese nas reflexões que as pedagogas em formação fazem ante as 

possibilidades que se apresentam como escolhas profissionais. Acontecimento conflitivo, mas 

de cadência evolutiva e que começa anteriormente à entrada no curso. 

Com o ingresso na dinâmica e diversidade formativa, a relação com os saberes 

curriculares revela-se de forma contraditória. As pedagogas em formação descobrem os 

Núcleos Temáticos e, a partir deles, alimentam o desejo de serem mais do que “professoras de 

criança”. Descoberta simultânea é também a impossibilidade de escolha de um único Núcleo 

Temático e a sua conclusão, tendo em vista os problemas de horário e ausência de professores 

para ministrá-los. 

A relação com os saberes complementares e discursivos que circulam pela 

diversidade de instâncias formativas revelam outras possibilidades de atuação aos pedagogos 

e pedagogas, condição posta pelo desenvolvimento histórico e pelas exigências 

contemporâneas atuais. 

Com essas descobertas e impossibilidades, os conflitos evidenciam-se, mas 

deixam emergir um paradoxo fundamental no processo de construção identitária: ao mesmo 

tempo em que as pedagogas em formação negam a docência de criança, afirmam a sua 

importância como base para a construção da identidade profissional de qualquer área de 

atuação no âmbito da Pedagogia. 

Nesse sentido, para compreender esse processo de construção identitária é 

importante situá-las na complexidade da formação, que é, ao mesmo tempo, autoformação e 

socioformação. A primeira diz respeito ao sujeito singular, subjetivo, a partir de sua 

implicação no processo de formação e sua capacidade reflexiva ante as experiências e 

afetações. A autoformação acontece pelo diálogo consigo mesmo através das experiências e 

sob a mediação dos outros significativos, como por exemplo, os professores e professoras. 

Desse movimento percebemos a socioformação, que diz respeito às experiências 

coletivas que impactam as aprendizagens. Tais experiências são plurais, acontecem 

interativamente em todas as instâncias formativas e mexem significativamente com os sujeitos 

em formação. A socioformação, pela sua interatividade coletiva e pela sua comunicabilidade, 

permite a circulação de concepções, princípios, proposições e saberes de vertentes e 

intensidades diferentes. 
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Dessa feita, compreender o processo de construção identitária das pedagogas em 

formação como processo inventivo passa pela reflexão da formação, definida como trajetória 

relacional e complexa de apropriação de saberes e experiências. Processo que é pessoal, pelo 

movimento de singularidade, atribuição de sentido às afetações sociais; é social porque é 

fenômeno cooperativo entre diferentes pessoas singulares, e é interativo porque é 

envolvimento, relação, troca, cooperação. É nela que se tecem os fios que unificam e 

diversificam o ser profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desejo dos indivíduos humanos saberem sobre si, sobre o longo processo que os 

constituem e sobre o que serão no futuro é um problema antigo e atual. Muitos já 

pesquisaram, discutiram e produziram respostas na tentativa de enfrentar os impasses, frutos 

dessas inquietações históricas. Isso demonstra que este estudo sobre a construção da 

identidade de sujeitos em formação é apenas mais um, no imenso e vasto cenário de 

indagações, reflexões e argumentações sobre as questões que envolvem o conhecimento de si. 

A partir desse entendimento, nosso estudo assume um caráter não conclusivo e 

não definitivo, mas histórico em relação aos seus achados. Essa dinâmica é a que anima a vida 

e a produção do saber científico, uma vez que ela evidencia e permite a continuidade de novos 

questionamentos. Portanto, problematizar sobre a construção identitária, ainda que de forma 

particular, pois tratamos das pedagogas em formação, é oferecer ao leitor a oportunidade de 

apreciação crítica, no sentido de dialogar sobre os propósitos deste estudo. 

Se o momento de considerações finais caracteriza-se por uma construção síntese 

das respostas, não das soluções, à pergunta que orientou nosso caminho, juntamente com os 

objetivos a que nos propomos, é por ela que começamos. Quisemos saber e compreender 

como se configura o processo de construção das identidades dos pedagogos e pedagogas em 

formação inicial no curso de Pedagogia. 

Inquietação emergente da própria história de vida pessoal e profissional da 

pesquisadora e das problemáticas e nebulosas indefinições identitárias dos profissionais 

formados por esse curso, desde o seu surgimento em 1939, como também pelo acirramento de 

tais problemas na década de 1990, dados os embates em torno dos projetos de formação em 

disputa no Brasil. 

Acreditando não haver nenhuma certeza absolutamente verdadeira em torno da 

qual possamos ancorar a nossa questão, perspectivamos partir do pressuposto de que esse é 

um processo forjado pelos próprios sujeitos em interconexão com os acontecimentos, fatos e 

dilemas que os implicam e os animam na estrutura temporal e espacial da formação no curso 

de Pedagogia. Enraizamento ao quadro situacional e histórico no qual estão inseridos e do 

qual refletem continuadamente. 

A metodologia com vistas ao alcance de tais propósitos foi a da Entrevista 

Compreensiva, dinâmica realizada através de uma rede de referências teóricas e empíricas e 

da atividade analítico-interpretativa da pesquisadora. A abordagem foi multirreferencial, 

leitura plural, que autoriza o entrelaçamento de vários olhares teórico-metodológicos, desde 
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que não se subtraia a coerência epistemológica e nos permita uma configuração do objeto em 

termos mais complexo e menos reducionista. 

Esta perspectiva metodológica exige abertura no sentido de recrutar as 

manifestações de sentidos aos pontos de tensão e indeterminação das falas dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, os seus valores, expressões culturais e paradoxos, como também os 

silêncios por eles pronunciados. A metodologia da Entrevista Compreensiva pauta-se na 

“escuta sensível”, como atitude crítica frente aos ditos orais, expressão dos discursos das 

pedagogas em formação. 

A ideia de construção da identidade foi elaborada pela tessitura de muitos 

discursos teóricos e empíricos, tendo como centralidade à teorização de Kaufmann (2005), 

que define identidade como a “invenção de si mesmo”. Nossa intenção foi implicar as 

pedagogas em formação às suas escolhas, dando-lhes constituição histórica, processual, 

relacional, inacabada e complexa, e de por em evidência o sujeito, cuja subjetividade ganha 

expressão nas continuidades e rupturas dos fatos e acontecimentos formativos.  

Já a noção de formação foi pensada a partir do embricamento e intersecção das 

ideias de autoformação e socioformação, conceitos forjados no entrecruzamento com outras 

tantas teorizações. A primeira constitui o sujeito de existência e características singulares e 

ganha expressão nas atividades reflexivas inerentes a ele. Nesse sentido, a autoformação é 

leitura crítica, ética e competente dos sujeitos às suas próprias experiências e um exercício de 

responsabilização partilhada, porque supõe a relação com outros significativos e a mediação 

docente. 

A socioformação refere-se ao sujeito coletivo, experiências e envolvimentos de 

muitos nas mais diferentes atividades, instâncias e movimentos formativos, os quais 

ultrapassam os limites do chamado âmbito curricular. O interesse volta-se para a produção 

histórica e variada de saberes e compreensões que circulam pela diversidade formativa e são 

objetos de negociação, uma vez que eles provocam novos desenhos e mapas identitários e 

culturais, como também mobilizam os sentidos com vistas a novas significações de si e da 

realidade. 

É desse âmbito que definimos a formação como trajetória relacional, multiforme e 

complexa de apropriação pessoal, social e interativa de saberes e experiências que se 

entrecruzam, na longa duração formativa. De um lado temos a produção histórico-social 

coletiva e, do outro, as posições dos sujeitos, as quais são definidas considerando os seus 

itinerários biográficos, existenciais e formativos. 
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A formação inicial constituinte dessa definição configura-se como tempo e lugar 

da apropriação ativa de uma base cultural de saberes, experiências e orientações ético-

profissionais. Base que se supõe sólida, porque objetiva-se alicerçada em fundamentos 

políticos, epistemológicos e profissionais, cuja centralidade seja o humano e a sua capacidade 

reflexiva e interventiva na realidade, em detrimento da perspectiva instrumental e utilitarista. 

Essa concepção de formação inicial potencializa a continuada, posto ser ela 

propositiva de sujeitos inconformados, característica das crescentes demandas sócio-

profissionais, políticas e formativas na atualidade. Nesse sentido, a formação inicial, por 

natureza inconclusa, requer aprofundamentos, impondo a urgência da continuidade. Assim, a 

formação continuada afirma-se como uma rede de fios que se tecem no segmento da iniciação 

e deve se apoiar nas condutas profissionais, a partir de procedimentos investigativos, 

interpretativos e reflexivos existentes e os seus problemas reais. Dado o caráter reflexivo e 

interventivo da formação em serviço, esta ganha status de formação continuada. 

Foi dessa dinâmica conceitual e metodológica e da posição da pesquisadora como 

“artesã intelectual” que o nosso objeto de pesquisa foi se compondo progressivamente. Da 

análise interpretativa localizamos a partida, movimento da gênese identitária; o percurso, 

processo multiforme de construção das identidades e a chegada, compreensão de como se 

tecem os fios da construção identitária. A chegada é também nova partida, na medida em que 

a formação é inconclusa e, portanto, impõe uma continuidade. 

A partida, como um movimento de gênese identitária, tem sua dinâmica não fixa, 

não rigidamente determinada, mas processualmente localizada no espaço-tempo que antecede 

o ingresso na formação inicial. É o tempo das inquietações, dúvidas, indagações e reflexões 

sobre o que se deseja para o futuro profissional. Esse investimento na procura de sentido para 

o futuro profissional, inicialmente, traduz-se em resistência aos cursos que licenciam para a 

docência. 

Dizem as interlocutoras da pesquisa, em sua maioria, que os desejos iniciais foram 

direcionados para os cursos de bacharelado. Essas escolhas foram alimentadas pelo capital 

negativo de imagens sociais e representações simbólicas do que é ser professora, 

particularmente de criança, e pelas condições postas na atualidade ao campo da educação e 

aos seus profissionais. 

As exceções, ainda que representem uma minoria, são significativas, no sentido de 

afirmar que a desvalorização histórica imposta aos profissionais da educação não significa 

desprestígio social. Pelo contrário, o professor/professora, nos ditos da minoria, é reconhecido 

como um/uma profissional fundamental para o desenvolvimento humano e contemporâneo de 
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todas as sociedades e isso foi um dos motivos da escolha, aliada às experiências prazerosas no 

campo educacional. 

Mas essa maioria resistente à licenciatura, na medida em que fracassavam nas 

tentativas de ingresso no bacharelado, acumulam dilemas e frustrações. Esses sentimentos, 

resultados de cobranças de si e dos outros, deixam emergir os processos de reflexão, exercício 

de autoescuta sensível de si que faz animar a vida, no sentido de revelar ao sujeito, autor e 

ator do próprio destino, os indícios de identificação com o campo da educação. 

Tais indícios identificadores, de um modo geral, tomam como parâmetro os 

modelos de professor/professora com que as pedagogas em formação se relacionaram, mas 

também as experiências no campo da educação e os envolvimentos com profissionais da área. 

Mediante esse princípio de abertura, um novo sentido começa a se estabelecer ante um novo 

projeto, o de serem pedagogas, ainda que essa decisão não consiga subverter completamente 

as imagens e frustrações acumuladas. 

É somente com o ingresso no primeiro período do curso que as pedagogas em 

formação se deparam com a possibilidade de uma identificação mais harmoniosa com a 

Pedagogia, ainda que haja exceções. Isto ocorre pelos processos de alteridade e pela 

descoberta de que a estrutura curricular formal atribui um perfil identitário, cujo 

estabelecimento ocorre a partir da centralidade na docência das séries iniciais, mas com 

complementação em outras áreas de atuação escolar, à escolha do sujeito. 

Estamos dizendo que, já na entrada do curso, as pedagogas em formação são 

apresentadas ao currículo formal e à sua estrutura organizacional. E que é da descoberta dos 

Núcleos Temáticos que elas assumem a possibilidade de atuação nas diversas áreas, mas com 

nítida compreensão da docência como saber de base, fundamental ao exercício da profissão. 

Mas se esse conhecimento da estrutura curricular formal assenta, de um lado, as 

inquietações acumuladas antes do ingresso no curso, permite, de outro, a emergência de novos 

dilemas, quando tal estrutura torna-se movimento curricular real. Os novos dilemas 

manifestam-se durante o percurso, processo multiforme na construção da identidade, pela via 

do envolvimento/implicação dos sujeitos com a sua formação.  

É que o processo de formação não ocorre unicamente como materialidade do que 

é formalmente instituído, seja pela via do projeto curricular, ainda que este tenha boas 

condições materiais de funcionamento, seja pela via dos propósitos planejados e discutidos 

pelos professores e professoras e registrados nos programas de curso, cujo objetivo seja a 

concretização didática. 
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A formação tem um duplo. As vivências e experiências biográficas e as posições 

conquistadas por cada um dos sujeitos em formação. Essa biografia e posturas, na relação 

com o formalmente instituído e a partir da relação com os saberes curriculares, 

complementares e discursivos, tornam as aprendizagens díspares, os engajamentos diversos, 

as trocas múltiplas e as oportunidades ímpares. É a partir desse duplo movimento, processo 

que se faz nas interdependências do formalmente instituído com o experiencial, melhor 

dizendo, do objetivamente construído com as subjetividades e singularidades, que as 

pedagogas em formação se constituem como “si mesma possível”. 

Concluímos dizendo que são as relações com os saberes que fabricam o 

homem/mulher, quando estes se mobilizam e atribuem sentido ao fazer, a partir das atividades 

que se anunciam com significação. Diríamos, em analogia, que a relação com os saberes nas 

diversas instâncias da formação é que fabrica o pedagogo e a pedagoga, quando estes se põem 

em movimento dialógico e dialético com os saberes, dando sentido ao seu fazer e ao seu 

fazer-se. Portanto, é na formação em processo, particularmente a inicial, que se localiza o 

complexo movimento de constituição identitária do sujeito profissional. 

Nessa localização constitui-se a chegada, momento de compreensão do processo 

de construção da identidade dos pedagogos e pedagogas em formação ou o lugar onde se 

tecem os fios de composição do ser profissional. Compreendendo assim, os pedagogos e 

pedagogas, ao se constituírem profissionais, iniciam uma nova partida, desta feita no âmbito 

da formação continuada, caracterizando a identidade, de um modo geral, como processo 

inacabado. Em suma, a questão da construção da identidade, como inventividade do sujeito, 

não pode prescindir da concepção de formação como sendo de natureza radicalmente 

inconclusa e desafiadora.  

Soma-se a essas considerações o desafio da continuidade de investigação na área 

da formação, da identidade, da relação com os saberes. Destacam-se, particularmente, 

inquietações em relação à representação sobre os profissionais da Pedagogia, o masculino no 

curso de Pedagogia, o papel das atividades complementares na formação identitária docente, 

a questão de gênero nas produções acadêmico-científicas, entre outras. 
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(ANEXO 01) 

ROTEIRO PARA CONVERSA COM O GRUPO FOCAL 

 

1. Afetações nas escolhas iniciais.  O que contribuiu para afastar vocês das outras escolhas e 
enveredar pela Pedagogia? 

2. Fazer um panorama evolutivo da formação e situar os saberes fundamentais nesse 
processo?  

3. A relação teoria-prática no currículo vigente.  

4. A crítica aos ensinos. O que foi fundamental nos ensinos? 

5. As possibilidades de atuação. Como ficaram sabendo dessas possibilidades? Vocês 
concordam? O que dizem da formação de vocês em relação a essas possibilidades? E os 
núcleos temáticos? 

6. Em que se constitui o fazer do pedagogo, a partir da formação? Porque acham que não tem 
valor? O que é desvalorizado é o pedagogo ou o professor? O que fez com que procurassem 
outras escolhas no vestibular, não foi o fato de acharem ser a Pedagogia um curso de 
formação do professor? 

7. Como se percebem. Como se sentem e se percebem foi fruto exclusivo da formação? 
Houve outras contribuições? 

8. Mudanças em relação ao ser pedagogo durante a formação.  Houve mudança em relação ao 
como você se via e como você se vê? Não tem limites pra isso? É uma coisa que depender só 
da própria pessoa? E o curso de Pedagogia não deixa claro que titula para as séries iniciais? 

9. As relações e interações. Todas dizem que aprenderam com as interações. O que 
aprenderam com essas relações, Em que elas contribuíram? E o que foi problemático nas 
relações? E a relação com os colegas? Então as relações no estágio também foram 
importantes?  

10. Uma frase dita por uma entrevistada, cujo sentido aparece em todas as outras falas, diz 
assim: a monografia é um monstro que tem que ser morto para terminar esse curso. Vocês 
concordam? Então a monografia ajudou a se encontrarem como pedagogas? 

11. Vocês disseram que aprenderam com os eventos, a pesquisa, a extensão. Eu gostaria que 
detalhassem isso um pouco mais.  Em que foi fundamental? 
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 (ANEXO 02) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO  

 

Caro estudante do curso de Pedagogia: 

Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte e estou fazendo uma pesquisa sobre a construção da identidade 
profissional do(a) pedagogo(a). O objetivo da pesquisa é compreender como um grupo de 
estudantes age, tendo em vista esse processo de construção, durante a formação e socialização 
no âmbito do curso. O foco do trabalho está na diversidade de sentido que estruturam esse 
movimento de composição do “ir se constituindo pedagogo(a). 

Gostaria de poder contar com a sua colaboração nessa pesquisa, para tanto solicito o 
preenchimento dos dados abaixo. Posteriormente entrarei em contato com você para convidá-
lo/a a um diálogo e marcar dia e horário. Este contato será via telefone e e-mail. 

Ana Maria Pereira Aires 

Telefone: 9403-8436 

E-mail: ana-aires@uol.com.br.  

................................................................................................................................................................................ 

 

Nome do aluno/aluna: _______________________________________________________ 

Ano de ingresso no curso: ____________________________________________________ 

Período que está cursando: ______________________ Turno: _______________________ 

Participou de alguma pesquisa/deseja participar dessa? _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Telefones e hora para contato: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

 

Obrigada pelas informações! 
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(ANEXO 03) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO  

 

QUESTIONÁRIO 

 

Caro estudante: 

Obrigada pela disponibilidade na participação da pesquisa, mas gostaria de poder contar com 

a sua colaboração mais uma vez, no preenchimento deste questionário. O objetivo dele é de 

complementação de algumas informações sobre você como estudante do curso de Pedagogia. 

Antecipo meus agradecimentos. 

 

Ana Maria Pereira Aires 
Telefone: 9403-8436 
E-mail: ana-aires@uol.com.br.  

 

Nome do aluno/aluna: ______________________________________________________ 

Ano de ingresso no curso de Pedagogia: ___________________ Turno: ______________ 

É bolsista? ___________ Participa de pesquisa em que área? _______________________ 

Trabalhou com educação nas séries iniciais antes do ingresso no curso?_______________ 

Qual atividade assumiu?_____________________________________________________ 

Em que trabalha atualmente? _________________________________________________ 

Qual foi o curso que você fez no Ensino Médio? __________________________________ 

Quantas vezes você prestou vestibular e para que cursos? __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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De que trata o tema da sua monografia? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Participou de movimento estudantil? ______ Qual cargo assumiu?____________________ 

É casada? _________________ Tem filhos? _____________________________________ 

Após a conclusão do curso pensa em trabalhar como professora das séries iniciais? ______ 

Por quê? _________________________________________________________________ 

Que mais pretende fazer após a conclusão do curso? ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pelas informações, 

 

Ana Aires 

 

 


