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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como fio condutor o entendimento da formação
profissional do pedagogo, considerando sua humanidade e o seu potenci-
al criativo no exercício da profissão, bem como seu crescimento pessoal e o
alcance da autoconsciência crítica para participar com responsabilidade
na educação de outros indivíduos.

O trabalho proposto favorece uma abertura reflexiva acerca do de-
senvolvimento de processos educacionais pela análise e compreensão do
caráter psicológico da formação do pedagogo, a partir do momento em
que se torna instigante desvelar os motivos do fracasso ou do sucesso pro-
fissional que tornam a vida de educador uma espécie de condenação e
sacrifício inútil ou uma dádiva e um encontro radical com a própria vida.

Assim, intenciona identificar as motivações que levaram os estu-
dantes de Pedagogia a iniciarem o curso sem o desejo de serem professo-
res. Percorri um caminho complexo, tendo como constructo teórico o
paradigma sistêmico e a psicologia analítica junguiana, perpassando pelos
estudiosos da ciência pedagógica.

Delimitei como campo de investigação os três primeiros semestres
do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB), campus de Jequié. O recorte foi intencional por considerar que
nesse momento os discentes ainda não tiveram contato mais profundo
com o discurso acadêmico. Outra razão se atrela à minha trajetória como
professora que atua precisamente nesses semestres do curso.

Ao falar da profissão docente, encontramos inúmeros motivos
desalentadores que inibem a vontade de alguém querer ser professor, pois
a realidade é repleta de desafios, a começar pela falta de reconhecimento
social e baixo salário, como também pelas condições precárias no exercício
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da profissão. Com tantos pontos comungando contrariamente, o que leva
um jovem a buscar a profissão de docente? Muitos fazem o vestibular e
começam o curso sem ter uma clareza do que é mesmo ser pedagogo e já
de início negam para si mesmos qualquer possibilidade de serem professo-
res. Mas, no primeiro contato com o curso, há, por parte de alguns estu-
dantes, a recusa em aceitar a identidade de docente.

Desse modo, pela incerteza dos discentes quanto à escolha profissi-
onal, pretendi identificar os desejos latentes destes, com base nas seguin-
tes questões norteadoras: a partir dos relatos autobiográficos dos estudan-
tes que não têm identificação com a docência, o que os instigou para essa
escolha profissional? Quais os modelos de identificação contribuíram para
essa escolha? Que projeções esses estudantes fazem para o futuro como
pedagogos ou não?

Na filosofia, a palavra “escolha” designa “[...] procedimento pelo
qual determinada possibilidade é assumida, adotada, decidida ou realiza-
da de um modo qualquer preferencialmente a outras”. (ABBAGNANO,
1998, p. 345) Nesse sentido, o conceito de escolha vincula-se à possibilida-
de, por se entender que esta condição irá ocasionar a escolha. Sendo a
escolha um procedimento que não se ancora a indiferença, pois se consti-
tui a partir de uma preferência, é, portanto, racional e esta cumpre o papel
de unificar, harmonizar tendências concorrentes. Sendo a escolha inevitá-
vel, ela opera pelo empreendimento da reflexão. (ABBAGNANO, 1998, p.
346)

Numa pesquisa desenvolvida por Cavallet (2006, p. 119), acerca da
construção identitária e escolhas de acesso ao ensino superior, ela enfoca o
componente psíquico no processo da construção, com pertinência, apoia-
se em Alberti para dizer que:

A escolha do sujeito é poder escolher o seu destino, que está identifica-
do com as determinações inconscientes (tão presentes e necessárias como
impossíveis de representar no todo). Ao comungar com o próprio desti-
no, o sujeito faz a opção que lhe é mais particular. Haveria assim uma
forma de acaso na escolha da profissão, com múltiplas causalidades e
conjunturas, que podem estar mais ou menos intensamente ancoradas
na história do sujeito, na determinação inconsciente e significante, ou
ainda, podem estar articuladas a uma forma de gozar ou a uma conjun-
tura particular do laço social.
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A capacidade de fazer escolha remete à ideia de que esse proceder
colabora para a organização do ego interferindo na aceitação de si e do
reconhecimento das próprias limitações. Assim, vários são os limites do
campo da escolha profissional dos sujeitos e isso tem a ver com a subjetivi-
dade conferida a cada um, em que o resultado da escolha tanto pode levar
às perdas quanto a uma aposta no destino. (CAVALLET, 2006)

Para essa pesquisadora, a escolha implica em um projeto de vida e
uma estratégia no tempo, e as referências passam a ser um parâmetro anco-
rado nas relações do sujeito com o outro. Sendo assim, as escolhas ficam
consignadas à história do sujeito posicionada na conjuntura do laço social.

Ao discorrer sobre as proposições feitas neste estudo, é fecundo,
então, considerar os aspectos cognitivos, afetivos e o estado volitivo
intercomunicantes na trama complexa do Self individual, e seu
entrecruzamento com a teia complexa do Self social. Assim, a tensão sem-
pre existe entre as partes e o todo, e, graças a isso, é que a vida pode ser
vislumbrada como totalidade dinâmica, podendo suscitar mudanças na
rota e re-significações nas escolhas quando outros caminhos apontam para
novos desafios e descobertas na vida do indivíduo.

Tomando por acento as incertezas dos discentes, objetivei interpre-
tar os motivos que os levaram à escolha pelo curso de Pedagogia, sem
identificação com o mesmo, com base nos conteúdos psíquicos/indicado-
res simbólicos, estruturantes da identidade profissional.

DIÁLOGO TEÓRICO TRANSVERSALIZADO PELO
PENSAMENTO SISTÊMICO E JUNGUIANO: CONSTRUÇÃO
IDENTITÁRIA TECIDA NA TENSÃO

A construção identitária configura-se num sistema dinâmico, via
dois polos comunicativos, ou seja, a dimensão individual e coletiva; essa
rede interativa se dá num diálogo complexo e contínuo. Não podemos
pensar sobre o processo identitário do indivíduo dissociado do processo
psíquico. Nesse sentido, é preciso considerar todos os fatores que influen-
ciam a vida humana, e Jung (1990) defende a ideia de se levar em conta os
aspectos biológicos, sociais e espirituais, no tocante à formação humana.

Quando discuto sobre o processo de construção identitária, propo-
nho considerar que isso não acontece de forma mecânica e desarticulada
do contexto. Afetamos e somos afetados de alguma maneira, e, com base
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nos pressupostos do paradigma sistêmico, encontro sentido para entender
essa rede estruturante do indivíduo e da sociedade. Capra (1996, p. 23),
com pertinência, sinaliza que: “[...] quanto mais estudamos os principais
problemas de nossa época, mais somos levados a perceber que eles não
podem ser entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, o que sig-
nifica que estão interligados e são interdependentes”.

Gregory Bateson (1904-1980), biólogo inglês, escreveu sua última
obra Mente e natureza: a unidade necessária, percebendo a inadequação
mecanicista e reducionista para o mundo das coisas vivas. Um ponto signi-
ficativo de seu pensamento culmina na frase o padrão que liga. Nesta obra
ele faz referência a Jung, ao tratar dos dois mundos: vivos e não vivos. O
mundo vivo Jung chama de creatura, e o não vivo, de pleroma; para compre-
ender o mundo da creatura é preciso considerar as diferenças e as distin-
ções. (BATESON, 1987) Complementando esta linha de pensamento,
Capra (1996) chama a atenção para saber cuidar da vida dizendo que a
educação acontece numa condição mais real, a partir do momento que se
dá importância a tudo que vive na biosfera que está ameaçada.

Portanto, é preciso apreciar as múltiplas identidades da natureza
considerando o padrão que liga. Bateson (1987) refere-se a esse padrão
denominando-o metapadrão, ao que acredito ser a ecologia profunda defen-
dida por Capra (1996). A proposição que apresento como teia e tensão
versa nesse entendimento dos padrões individuais e coletivos que se inter-
ligam para ter uma visão amplificada dos fenômenos que se afetam mutu-
amente no complexo da natureza humana.

Em se tratando da tensão psíquica, Jung (1986) acredita que o in-
divíduo, ao trazer um material psíquico do inconsciente pessoal para a
consciência, torna-se mais consciente das coisas que ele não via em si mes-
mo, mas nos outros e, com essa descoberta, o indivíduo se torna menos
original e mais coletivo.

É no labirinto social que as teias e tensões se dão, e é nessa roda
viva da busca de um espaço para se presentificar nas relações que o indiví-
duo termina por se massificar, quando reduz a função do ego como apenas
receptáculo das mazelas sociais, emprestando-se para o segmento arbitrá-
rio da psique coletiva, ao que Jung (1986, p. 244) chama de persona:

Como seu nome revela, ela é uma simples máscara da psique coletiva,
máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos ou-
tros e a si mesma que é uma individualidade, quando, na realidade, não
passa de um papel, no qual fala a psique coletiva.
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O referido teórico, ao definir o conceito de inconsciente coletivo
como fonte da consciência, entende que o homem – como ser psicológico
– conecta-se com a vida e este é indivisível, sendo a energia psíquica o fio
que liga o indivíduo com o todo sem fissuras. Bateson (1987) diz que o
mundo está relacionado e cabe então pensá-lo em termos de história re-
partido em todo o espírito ou espíritos, sejam os nossos ou de outras espé-
cies, tudo para construir o nosso próprio ser. Os acontecimentos exteriores
ao nosso corpo se encaminham em nossa direção e tudo passa a ter um
significado quando se insere num contexto. Ele chama de transferência
como característica universal dos fenômenos correntes entre as relações
humanas. Poderia considerar essa visão de Bateson uma aproximação com
o conceito de inconsciente coletivo defendido por Jung?

Portanto, não é negligenciando as diferentes partes do sistema psí-
quico e seus respectivos opostos, em consonância com o ambiente, que o
indivíduo vai atingir a consciência de si mesmo. Poderá ele tão somente se
ocupar de viver um fragmento com o compromisso de representar um
papel social acerca daquilo que “alguém parece ser”. Pode ter um nome,
um título, uma ocupação, uma profissão, mas estes serão apenas dados
atribuídos à individualidade da pessoa, e não a sua individuação.

A PROFISSÃO COMO FUNÇÃO ESTRUTURANTE DA PSIQUE

A psique sobrevive dos significados simbólicos estruturantes da iden-
tidade do Ego, a partir do drama existencial que vivenciamos. O Ego sim-
bolizado é uma etapa do desenvolvimento, tendo como protagonista o
Self, que o antecede como atividade estruturante coordenada pelos pa-
drões arquetípicos para formar e transformar o Ego, perdurando essa fun-
ção por toda a vida. (BYINGTON, 2004)

A concepção de símbolo estruturante defendida pelo referido au-
tor se amplia como a célula psíquica, que se liga ao Todo ao atribuir
significados subjetivos e objetivos produzidos no processo de elaboração
simbólica. Na concepção junguiana, o Ego é o centro da consciência e o
Self abarca a personalidade como um todo, incluindo o Ego. Byington
(2004) faz uma ampliação desses conceitos postulando o inter-relaciona-
mento do Ego com a totalidade do Self, somando todos os conteúdos
psíquicos. O Eu e o Outro se configuram no consciente e inconsciente
(na Sombra).
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O conceito de Self Individual proposto por Jung foi ampliado por
Byington (2004) para outras dimensões no dinamismo de totalidade. Ou
seja, numa visão sistêmica, o Self é transpessoal porque é individual, fami-
liar, pedagógico, institucional, cultural, planetário, e cósmico, sendo que
todos interagem dentro da totalidade funcionando como um todo
sistêmico.

O conhecimento simbólico, dentro das várias dimensões do Self,
tende a facilitar o percurso da vida humana que se consolida pela vivência
sistêmica inscrita no entrelaçamento histórico individual, cultural, plane-
tário e cósmico. Para tanto, é preciso exercitar o corpo e a psique humana
numa educação de si mesmo inserida na produção social biofísico-química
do sistema planetário que opera dentro das forças cósmicas. Nossas emo-
ções, desejos e ações ecoam pela dinâmica transferencial, mediante a
interação do indivíduo com as dimensões da Totalidade do Self que abran-
gem o nível individual e coletivo.

A profissão como função estruturante da psique, segundo Byington
(2000, p. 2), concede ao trabalho uma abordagem simbólica e sistêmica,
ocupa “[...] a dimensão existencial como obra de vida e a própria vida
como obra do trabalho”.

Além da dimensão mercantil pela troca de serviços entre o Eu e o
Outro, a profissão escolhida pelo indivíduo tem ainda o elemento de sig-
nificação que a profissão opera como função estruturante da psique, po-
dendo ser motivo de satisfação ou não. A função estruturante da profissão
exerce o papel de criar significados psicológicos que vão “[...] formar e
transformar a identidade do Eu e do Outro na Consciência e na Sombra”
(BYINGTON, 2000, p. 3), sendo, portanto, um processo de humanização
como fenômeno existencial.

Assim, não é possível conceber a profissão escolhida pelo indiví-
duo dissociada do seu anelo de satisfação, pois isso acarretaria em forte
carga de desgosto e frustração, que possivelmente anularia sua capaci-
dade criativa e construtiva no exercício da mesma. Essa posição tanto
interfere na vida do indivíduo quanto no coletivo. Fazendo uma descri-
ção dessa realidade, Byington (2000) chama a atenção para o efeito
que tem para a psique, quando o trabalho é tomado como distúrbios do
processo de elaboração simbólica. Nesse caso, a função estruturante
passa a ser defensiva e alienada, tendo como dominância o inconscien-
te e a inadequação da função formando a sombra, como foi descrita
por Jung.
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Quando a profissão é tomada de forma unilateral, ou seja, apenas
racionalizada pela via prática de subsistência material, ocorre uma
inadequação na polaridade Ego-Outro e Outro-Outro na Consciência e
na Sombra. Como isso é possível? A partir do momento que a fase de
preparação ou formação, com base nos saberes assimilados no percurso
acadêmico é concluída, passa-se para a segunda etapa de lançar-se ao
mercado de trabalho. Entra em jogo aí o estado de ânimo do indivíduo
com empenho ou não no exercício da profissão, como também o local de
trabalho, as pessoas, a atmosfera do ambiente; enfim, cada parte é for-
mada por símbolos estruturantes, que são transformadores de energia
para produzir significados e formar a consciência de totalidade.
(BYINGTON, 2000)

Tomando como exemplo concreto o profissional pedagogo que
não quer ou não tem a menor identificação com a docência, os símbolos
estruturantes do Self dessa pessoa são todos os acontecimentos de sua
trajetória de vida, incluindo seu ingresso no curso de Pedagogia. Na
persona sobressai um corpo engessado e desencantado; não há
envolvimento com a temática educacional; o olhar é distante como se
aquilo tratado não fizesse parte do seu mundo. A sombra assume a
disfunção do processo de elaboração simbólica, fazendo com que os símbolos
e função estruturante se tornem fixados e inadequados por meio de defe-
sas circunstanciais ou cronificadas, dependendo do grau de fixação.
(BYINGTON, 2004)

Quando a função estruturante é operada de forma criativa pelo
profissional, suas projeções serão de ânimo, de desafio, do fazer envolven-
do o corpo e a psique como um todo. Mas, se por outro lado, a função
estruturante se torna defensiva, nesse caso seus símbolos correspondentes
ficarão fixados na sombra com defesas de resistência compulsiva, desen-
cantando-se com o trabalho, o que leva à apatia e ao abandono do com-
promisso com o outro.

PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
ADOTADOS NA INVESTIGAÇÃO

Uma pesquisa que tem o trânsito pelos meandros da subjetivida-
de humana requer do pesquisador romper com os pressupostos
epistemológicos e regras metodológicas imbuídas de certezas, à luz do
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determinismo mecanicista, tendo como certo a forma de conhecimento
que se pretende utilitário e funcional. As reflexões de Santos (1999) em
torno do Discurso sobre as ciências, que descreve a crise do paradigma
dominante de ciência, permite-nos ver a fragilidade dos pilares em que
esta se funda. Ele diz que mais vale conceber a visão científica sustentada
no conhecimento prudente e num paradigma social que restaura a vida
decente.

A pesquisa, portanto, configurou-se num caminhar epistemológico
pelo paradigma sistêmico na transversalidade com o pensamento
junguiano, enlaçados numa abordagem qualitativa. Percorrer tal caminho
é enveredar sob o olhar na complexificação, na subjetividade e
intersubjetividade, no contexto das inter-relações humanas e na humilda-
de, reconhecendo a delicadeza e sutileza da escrita para a construção e
validação do conhecimento científico.

Sendo, pois, uma pesquisa de cunho qualitativo, retomo o pensa-
mento de González Rey (2002) quando assinala que a atitude participante
do pesquisador faz-se necessária, já que ele está envolvido com a situação
de pesquisa, tendo que estar atento à dinâmica que envolve as ações da
investigação.

A opção pelo estudo de caso pareceu-me pertinente por entender
que este caminho abre para a compreensão analítica ou teórica, mantendo
uma relação de subordinação com o desenvolvimento da visão crítica da
situação percebida em seu próprio contexto. Yin (2005) acredita que o
estudo de caso, como método investigativo, é um dos mais desafiadores de
todos os esforços das ciências sociais. O referido autor argumenta que,
“[...] como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso em muitas
situações, para contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos
individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros
fenômenos relacionados”. (YIN, 2005, p. 20)

Para desnovelar os dados, no primeiro momento, com intenção
de localizar os atores da pesquisa, fiz uma entrevista com todos os estu-
dantes dos três primeiros semestres do curso. Elaborei uma questão
desencadeadora: “Por que você está cursando Pedagogia?” A partir das
respostas obtidas nos discursos dos estudantes, cheguei a seis atores
que se aproximavam de um perfil dentro do previsto para o estudo de
caso.
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NO CENÁRIO EM BUSCA DE INDICADORES INTERPRETATIVOS

O primeiro dispositivo proposto aos participantes foi uma carta
endereçada à pesquisadora como relato autobiográfico. Logo, como o meu
intuito era obter dados mais ligados ao andar do inconsciente, utilizei o
recurso imagético visando a um mergulho em torno do material psíquico
simbolizado no desenho. Para tanto, recorri à técnica de imaginação ativa
explorada por Jung (2006, p. 159) em suas pesquisas: “[...] designa ima-
gens de vida própria e os acontecimentos simbólicos se desenvolvem de
acordo com a lógica que lhes é peculiar”.

A técnica foi subsidiada pelo desenho de uma Mandala. A palavra
sânscrita significa “círculo” no sentido habitual da palavra. No sentido
junguiano, este recurso investigativo tem como fim a tentativa de identifi-
car os elementos psíquicos que aparecem em estado de dissociação ou de
desorientação da psique. A ordem da imagem circular compensa a desor-
dem e perturbação do estado interno que pode aparecer por irrupção de
conteúdos incompreensíveis do inconsciente, mediante um ponto central
em relação aos elementos contraditórios. (JUNG, 2006, p. 385)

A Mandala, de certa maneira, traz à tona elementos de significa-
ções da psique e, nesse sentido, reporto-me ao sistema psíquico descrito
por Jung, em forma de “célula psíquica”. Cada estrutura funciona inde-
pendente, mas interligada, sendo o material psíquico carregado de senti-
do, numa dinâmica constante de natureza atemporal, por isso não obede-
ce a uma ordem linear, mas numa confluência circular, sem um ponto de
partida definido e nem de chegada.

No caso da pesquisa, a expressão criativa do desenho passou a ser
um recurso que desnovelaria as imagens encobridoras dos motivos e mo-
delos que estariam por trás da escolha que os participantes do estudo
fizeram pela pedagogia sem o desejo de exercerem a profissão.

MOMENTO INTERPRETATIVO: TECENDO SONHOS NUMA
POLISSEMIA DIALÓGICA1

Esse momento culminou com base nos instrumentos que lancei mão
para identificar as categorias de interpretação, já ciente que não seria algo

1 O nome original dos atores na pesquisa foi preservado e substituído por outro escolhido pelos
próprios participantes.



186

dado de imediato, mas localizadas após muito esforço e leitura cuidadosa
dos discursos plasmados nas linhas e entrelinhas dos textos produzidos
pelos atores da pesquisa.

González Rey (2002) destaca que o trânsito da pesquisa, conside-
rando-se a subjetividade, a complexidade, a imprevisibilidade dos aconte-
cimentos, coaduna para o olhar sensível que leva à epistemologia da cons-
trução, não como via para o estudo das respostas do sujeito, mas como vias
que remetem à construção do sujeito que vai além do indutor específico
usado, o que supõe o diálogo.

As tramas dos diálogos, no princípio, apontavam elementos impor-
tantes para serem evidenciados; logo em seguida, tomaram forma mais
refinada no campo interpretativo e, desse modo, o pesquisador precisa se
colocar em total abertura ao se deparar com essa circunstância. Portanto,
no processo de redução mantiveram-se as quatro categorias e seis
subcategorias, que passaram a exprimir as informações desveladas após
mergulho intenso no ato de exploração do material coletado.

A primeira categoria, Motivos ocultos, encontra-se enovelada na
subcategoria, Diálogo interior – Essa categoria foi pensada a partir do
enovelamento das múltiplas facetas encobridoras dos pares divergentes e com-
plementares existentes em toda a psique humana, fruto das experiências e
internalizações ressonantes dos conflitos, hábitos, atitudes e escolhas feitas
pelos indivíduos. Escolhas essas que podem ser fruto de um estado latente,
mas que, de certa maneira, resultam no acontecimento por algum motivo:

Sou apaixonada por artes [...]. Estou perdida nessas coisas profissionais
[...] estou realmente ansiosa porque eu não sei ao certo o que eu quero,
indecisa, insegura. (Cecília)

A decisão de fazer Pedagogia foi em cima da hora, no começo logo quan-
do eu cheguei aqui eu queria fazer Fisioterapia, [...] aí eu me senti assim:
“nossa se eu não passar nesse vestibular minha família, minha mãe está
ralando duro” [...]. (Ariel)

Trabalhei muito tempo em uma empresa dizendo que eu era formada,
eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha completado o 2º grau. [...]
queria muito entrar na universidade [...] queria provar alguma coisa
para alguém. (Lili)
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À luz da interpretação junguiana, os significados emergem desde
a esfera complexa do ego nutrido pela multidão de complexos pessoais
secundários, tais como o pai e a mãe que têm uma grande importância e
poder na história pessoal do indivíduo, como também reluz da camada
mais profunda da psique, as numerosas imagens e constelações
arquetípicas. Por essa razão, não somos uno, porém multifacetados, e
como o próprio.

O encontro com as histórias dos atores da pesquisa levou-me a
descobrir, em suas falas, situações reveladoras que refletiam as contra-
dições, fruto da necessidade de se ajustarem às questões ordinárias da
vida. Em postura aberta, frente ao momento solicitado para narrar so-
bre os acontecimentos vividos, as mandalas construídas colaboraram
para deixar emergir o discurso interior repleto de significados ocultos
pela própria defesa do ego. Uma parte de si mesmos foi revelada na
pujança desse diálogo e, daí em diante, aconteceu o princípio do en-
contro com as próprias angústias e dúvidas. Foi no desabafo resultante
desse mergulho no desvelamento da identidade arcaica, exteriorizada na
relação com o mundo, que se viram absorvidos. Jung diz que todos nós
vivemos, a princípio, nesse estado e o desafio no encontro com o si
mesmo permite o indivíduo sair desse nível para se tornar, enfim, o
sujeito de sua própria história, à medida que reconhece sua própria
situação.

Antes de engendrar no “cenário interno” do universo afetivo, a
vida é abandonada ao seu próprio curso e aos seus próprios resultados, e o
que fica desse ato de submissão é a representação do medo infligido ao
ego, por estar imbuído em manter um ajustamento com a persona.

A segunda categoria, Vínculos afetivos e as referências, despontou
as subcategorias: O arquétipo da família, Espelho, espelho meu... e Eu, os
outros e a escolha da profissão como ramificações constituídas a partir dos
discursos analisados, e desse encontro, abriu-se ao cerne da grande impor-
tância para uma aproximação dos elementos encobridores das escolhas
dos sujeitos, a partir das referências ou modelos de identificação que resul-
taram na inserção destes no curso de Pedagogia.

Fazendo então um percurso investigativo com vistas a localizar o
(re) posicionamento dos atores desta pesquisa acerca da escolha feita, foi
preciso, também, localizar as outras vozes que mediaram essas escolhas
conforme foi acontecendo o desnovelamento da trama complexa e
intersubjetiva. Esse momento foi emergindo pouco a pouco quando des-
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pontou a contingência circunstancial e não intencional influenciando na
escolha dos atores como aparece nas falas abaixo:

A referência é minha mãe sempre, o curso de Pedagogia mesmo eu só
escolhi por causa dela. (Beatriz)

Tenho várias pessoas na família, que são pedagogas e elas me falavam
muito desse curso. No início não queria não, eu queria fazer Biologia ou
qualquer outra coisa. (Lili)

Eu já tinha tentado fazer Enfermagem duas vezes, mas, eu não passei.
[...] aí algumas colegas minhas iam fazer pra Pedagogia. Elas falaram “faz
Pedagogia”!

Aí coloquei Pedagogia, [...]. Eu acredito que minha mãe dá muito valor
ao estudo e qualquer que seja. [...]. (Letícia)

[...] uma hora eu vi que não dava para eu ficar só tentando vestibular e
parada enquanto eu não passava, então foi aí que resolvi fazer Pedagogia,
[...] aí foi a hora que caiu a ficha na hora de assinar a opção lá do vestibu-
lar “qual é o curso que você quer? foi o maior dilema: “mamãe man-
dou....” mas aí acabei optando por Pedagogia, mesmo, [...] estou queren-
do tentar Fisioterapia esse ano de novo. (Ana)

Os atores necessitaram de algumas referências para justificar suas
escolhas, ou poderia também dizer o “querer inconsciente” representado
por estratégias presumíveis para devolver-lhes o conforto pessoal no to-
cante ao desenlace da ciranda profissional, possibilitando, assim, a auto-
organização da psique.

Garcia (1987) diz que a auto-organização da psique acontece quan-
do o “querer inconsciente” é referendado por mecanismos que o nosso
organismo utiliza para reagir “às agressões aleatórias e a novidades”, a
título de garantir a organização, tanto estrutural quanto funcional.

Tomando como base essas reflexões, o que isso significa? Numa
exposição sistêmica sob o ponto de vista das inter-relações, diria que
Garcia (1987) interpreta esse fenômeno como a “vontade inconsciente”
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agindo sobre a natureza. Por outro lado, seria a consciência, a inteligên-
cia ou o pensamento os instrumentos operadores que garantirão a adap-
tação humana às necessidades do meio. Assim, o princípio da auto-orga-
nização desenvolver-se-ia em torno da noção de “acontecimentos” estra-
tégicos. Para cada acontecimento o sistema psíquico lança mão de uma
elaboração simbólica como função estruturante ou equilibradora do ego,
em face do encontro com o real que se apresenta, mediante a auto-orga-
nização, que ajuda o indivíduo a se fazer reconhecer e estabelecer trocas
com seu meio.

As referências passam, assim, a ocupar um papel reparador e gra-
tificante, com o papel de minimizar o sofrimento ou a angústia quando a
pessoa se perde em seu próprio labirinto de dúvidas e incertezas. Entre-
tanto, outro aspecto a ponderar é o risco quanto ao excesso de investimen-
to no outro, numa contínua e desmedida identificação, facultando o indi-
víduo tão somente emprestar-se para atender a vontade do outro ao inibir
o seu próprio desejo.

A terceira categoria, Falando da profissão, despontou a subcategoria
Tecendo sonhos, marcando mais um momento da pesquisa, com vistas a
buscar o desnovelamento das circunstâncias geradas para que os atores
escolhessem uma profissão sem identificação. Como a identidade profissi-
onal está se consolidando nesse contexto?

A característica dessa categoria configurou-se mediante os proje-
tos idealizados pelos participantes do estudo em relação ao futuro profis-
sional. O propósito dessa subcategoria é justamente explorar a questão
da identidade profissional, a partir do conteúdo simbolizado nas falas,
para tentar entender o complexo processo de construção da identidade
profissional desses atores que foi se mostrando até aqui com um misto de
incertezas e desejos de buscarem novos horizontes, conforme as falas
abaixo:

Eu realmente o que quero é ir para o ramo da literatura que sou apaixo-
nada ou pra artes plásticas [...]. Um dos meus planos era ir para Salvador
fazer artes plásticas, é tentar pós, mestrado [...] (Cecília)

[...] o sistema acaba jogando a gente sempre para se preparar mais, tinha
que buscar um curso de qualquer forma até para arrumar um emprego,
tinha que ter um curso para ganhar melhor alguma coisa. [...]. (Ariel)
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[...] eu quero ainda trabalhar em um hospital, com enfermagem. [...] eu
quero trabalhar e estudar na minha área, que considero a minha área da
saúde [...] (Letícia)

Quando eu entro na faculdade idealizo meu projeto profissional, minha
vida profissional [...] então pretendo ter a minha vida profissional para
conseguir tudo aquilo que eu quero. (Ana)

Nas falas foram emergindo o enlace de sonhos com múltiplas vari-
ações no sistema psíquico dos atores, enquanto estão vivendo no mesmo
espaço-temporal organizado e estruturado para o mesmo fim: receberem
o diploma de pedagogos. A concepção dessa realidade vivencial encontra-
se mediada entre o “princípio do prazer”, podendo jogar tudo para o alto,
e começar de novo outro caminho profissional, bem como, o “princípio da
realidade”, porquanto a lógica aí implicada diz que é preciso concluir o já
iniciado para se ter uma profissão já definida e, com isso, atender à de-
manda da conjuntura social, na crença de que o diploma universitário
abrirá as portas para galgar a independência financeira.

O lançar-se pode configurar estar à beira do abismo e atirar-se às
cegas sem imaginar o que se pode encontrar, ou seja, é prostrar-se frente
ao falso equilíbrio profissional vivenciado. Assim, o ser educador/professor,
para esses atores, é colocar-se em situação cômoda de aceitar a realidade
que se apresenta ou transcender ao instituído.

A quarta categoria, No limiar dos opostos, levou à subcategoria
Pedagogo (a) ou professor (a)? Dentre as situações nebulosas no entendi-
mento acerca da profissão do pedagogo, fizeram-se presentes sentimentos
de surpresa ao saber que a referida profissão tem como atribuição também
a docência, bem como a inapetência pelo ofício de professor, conforme os
seguintes discursos:

[...] ensinar não é a minha cara, chegar lá e ensinar, ter a obrigação de
estar lá todos os dias eu não gosto, aí pensei em Pedagogia que eu posso
administrar [...] (Beatriz)

Eu até hoje não entendo porque estou fazendo Pedagogia [...]. Eu sei que
de Pedagogia ou Artes Plásticas ou em Letras eu vou ser professora [...].
Não quero ser pedagoga. (Cecília)
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Na profissão de pedagogo eu acho que não me vejo aí não [...] eu escolhi
Pedagogia porque se escolhesse Letras tinha que ser professor. [...] Saber
que ia ser professor caiu como uma bomba [...] (Ariel)

A pedagogia não é uma coisa que eu me deslumbre, mas que é o que
estou fazendo hoje, que por ironia do destino eu vim fazer [...]. (Letícia)

Essa subcategoria suscita uma escuta mais atenta às vozes para pro-
vocar reflexões mais precisas acerca da formação do profissional pedagogo
e ou docente. Portanto, foi possível perceber nas falas dos participantes,
sinalizações dissonantes com a “pedagogia do Self”2, sendo esta pedago-
gia formada pelos símbolos que se ligam com o Todo consciente e incons-
ciente constituído pelos significados arquetípicos. (BYINGTON, 2004) A
partir dessa pedagogia é incongruente separar o Self do professor do Self
social e cultural.

Uma função estruturante defensiva corre o risco de se “cronificar”,
podendo fixar-se pela repetição. A percepção desse fenômeno no proces-
so da formação identitária do profissional pedagogo e/ou docente poderá
colaborar para evitar problemas futuros quando este operar na interação
simbólica Self individual (aluno) e Self coletivo (família, escola, sociedade).
Desse modo, a função estruturante da indecisão está atualmente constela-
da na identidade dos atores. Essa função, numa elaboração defensiva, tam-
bém poderá sabotar o princípio criativo do profissional pedagogo e/ou
professor, pois seus interesses não seriam contemplados como gostariam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazer esse percurso teórico foi fecundo para ampliar o entendi-
mento acerca do processo de formação profissional com suas múltiplas
variantes, sendo o ponto central do estudo atentar para os elementos
simbólicos estruturantes da identidade pessoal e profissional entre os
atores que não se identificam com o curso de graduação escolhido (Peda-
gogia), quando o indivíduo faz uma escolha e não tem domínio claro dos
motivos.

2 Na concepção de Byington (2004), essa pedagogia inclui as duas atitudes (introversão e extroversão)
e as quatro funções (pensamento, sensação, sentimento e intuição) da Consciência propostas por
Jung, ao descrever os tipos psicológicos.
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Considerar a busca da compreensão de si resgata a valorização da
pessoa humana, cada vez mais esquecida e desconsiderada no âmbito da
formação profissional. Penso que aqui foram tecidos pontos extremamen-
te importantes que poderão colaborar no entendimento da pluralidade
do ser humano tecido pela complexidade estruturante de sua existência.
Nesses termos, acompanhar o processo de formação profissional, valori-
zando o autoconhecimento, é fundamental para resgatar a humanidade
do Ser educador que irá interferir na formação de outros seres humanos.

Cabe acrescentar que a construção identitária do pedagogo susten-
tada pelos motivos circunstanciais e não intencionais possivelmente for-
mará profissionais que já saem do curso desencantados e pessimistas, po-
dendo assumir a posição de assujeitamento, como disse Gallefi (2003),
que se nega o direito de construir a identidade tecida na Diferença
Ontológica, para possibilitar ao profissional maior autonomia pensante e
atuante.

Acredito que este estudo possa abrir uma porta para o olhar mais
sensível dos professores que atuam nos cursos de licenciatura, os quais,
possivelmente, encontram estudantes ainda perdidos dentro do curso. Es-
pero que as reflexões tecidas tenham ressonância nas salas de aula e que os
professores universitários permitam uma abertura para a escuta das repre-
sentações, dos motivos, desejos e expectativas dos alunos quanto à profis-
são, até para incidirem positivamente como modelos que poderão ser para
o futuro profissional.
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