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Universidade e formação de
professores: qual o peso da
formação inicial sobre a construção
da identidade profissional docente ?
Cristina Maria d’Ávila

Ver-se como autor, saber-se responsável, reconhecer-se na
profissão. Estas questões passam, inexoravelmente, pelo
processo de escolha profissional desde o seu nascedouro.
Deslindar as razões que levam um jovem a se interessar pela
carreira docente e compreender, no seu interior, o papel que
cumpre um curso de formação inicial, particularmente no
terreno das disciplinas didático-pedagógicas, constitui-se em
nosso objeto de estudo.

Esse recorte se dá no âmago de um panorama educacional problemático:
as condições de trabalho, os magros salários, a desvalorização social que
concorrem para a desprofissionalização docente no Brasil, em que pesem
os movimentos de educadores e estudantes, os fortes debates acadêmicos e
as mais recentes publicações sobre a formação de professores e o trabalho
docente (VEIGA, 2000; 2002; 2005; LIBÂNEO, 2000; 2006; NÓVOA,
2002, PIMENTA, 2000; TARDIF, 2002; TARDIF; LESSARD, 2005, dentre
outros). O que nos salta aos olhos é que mesmo diante de um cenário
pouco estimulante de trabalho, tenhamos um número significativo de
alunos que abraçaram a licenciatura como primeira escolha. Da sondagem
que realizamos, 52% dos estudantes afirmaram ter escolhido o curso por
se sentirem identificados com a profissão, 36% apontaram outros motivos
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e, dentro destes, 59% disseram terem escolhido o curso por realização
pessoal. Portanto, malgradas as precárias condições de trabalho, o que leva
jovens estudantes à opção pela docência? Onde se enraíza o desejo de se
tornar docente? Como se constrói essa identidade profissional e qual o
papel do curso de formação inicial, particularmente da didática, nesse
processo?

O currículo dos cursos de licenciatura reproduz o que historicamente
significou a curta fatia destinada à formação de professores. Brevemente
podemos dizer que ainda hoje, em cursos de licenciatura que ainda não
passaram pela reforma curricular datada de 2001, os estudantes cursam
cinco semestres de disciplinas específicas voltadas para sua formação no
bacharelado – sem qualquer relação com a docência – e mais três semestres
das disciplinas chamadas pedagógicas, dirigidas à formação para a docência.
Esse quadro está em reforma.

Com o processo de elaboração das Diretrizes curriculares nacionais
(DCN) para a graduação, conduzido pela Secretaria de Ensino Superior
do Ministério da Educação (SESu/MEC) no ano de 2001, a Licenciatura
ganhou terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado,
constituindo-se em um projeto específico, rompendo com a antiga formação
de professores que ficou caracterizada como modelo “3+1”. A proposta
incluiu a discussão das competências e áreas de desenvolvimento
profissional, sendo assim flexível, para abrigar diferentes desenhos
institucionais. Atualmente, a carga-horária de estágio é de 300 horas (Parecer
CNE 5/2006), o que consideramos inadequado como período de exercício
da prática pedagógica. Como bem afirmou Nóvoa (2002, p. 22)

os professores nunca viram seu conhecimento específico devidamente
reconhecido. Mesmo quando se insiste na importância da sua missão, a tendência
é sempre considerar que lhes basta dominar bem a matéria que ensinam e
possuírem um certo jeito para comunicar e para lidar com os alunos. O resto é
dispensável.

A problemática mencionada e tomada ao apreço pelo autor, sem dúvida,
conduzem ao desprestígio da profissão: «‘semi-ignorantes’, os professores
são considerados as pedras-chave da nova ‘sociedade do conhecimento’»
(NÓVOA, 2002, p. 22). Reduz-se assim a nobre profissão ensinante a um
estatuto de profissão sem importância.
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A discussão em torno da dicotomia teoria-prática nos cursos de
licenciatura continua. No âmbito desses cursos, é freqüente colocar-se o
foco quase que exclusivamente nos conteúdos específicos das áreas, em
detrimento de um trabalho sobre os conteúdos que serão desenvolvidos
no ensino fundamental e médio. A relação entre o que o estudante aprende
na licenciatura e o currículo que ensinará no segundo segmento do ensino
fundamental e no ensino médio continua abissal. Concorre para isso também
uma visão simplificadora da prática. E como bem assinalamos
anteriormente, o desprestígio que acomete o conhecimento didático
pedagógico nas universidades. Tal visão parece bem arraigada no meio
acadêmico que compartilha de uma cultura universitária – um conjunto
de significados, representações e comportamentos – um tanto
desqualificadora do próprio meio profissional. Segundo Libâneo, em
prefácio à obra de Guimarães (2004, p. 13), são traços dessa cultura, a
prevalência dos discursos teóricos, a hipervalorização da pesquisa em
detrimento do ensino, desvalorização das práticas profissionais e da
licenciatura, individualismo exacerbado. Infelizmente são traços que nutrem
também o imaginário do estudante de licenciatura que passa
«naturalmente» a rejeitar a docência ou a menosprezar a formação.

Assim, com base nos resultados da sondagem que realizamos como
primeira etapa da pesquisa e, nos apoiando em estudos anteriores (Cf.
DUBAR, 1991; CATTONAR, 2005; GERVAIS, 2005; LENOIR;
MAUBANT, 2007), podemos afirmar que o curso de licenciatura tem tido
um peso limitado sobre a construção da identidade profissional docente.
Com efeito, 36% dos sujeitos da pesquisa afirmaram que a origem do
desejo de ser professor repousa sobre o exemplo de algum professor no
passado, na escola de nível fundamental ou médio; sobre a mesma questão,
apenas 16% declararam que os estudos, na formação inicial em nível
universitário, estão na origem da sua identidade profissional.

Em suma, temos um quadro que caracteriza a formação inicial como
problemático, diante do qual concebemos como principais hipóteses: a) o
peso relativo da formação inicial no processo de construção da identidade
profissional dos futuros professores; b) as disciplinas do curso de licenciatura
não parecem aos estudantes corresponder às representações do ato de
ensinar. Diante do exposto nos indagamos: Como se constrói a identidade
profissional docente? Que condições, no curso de formação inicial, podem
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favorecer a construção dessa identidade? Qual o papel das disciplinas de
formação pedagógica, especificamente, da Didática geral e didáticas
específicas, nesse processo?

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório e, como tal, não procura demonstrar
uma hipótese inicial, mas principalmente descobrir caminhos inexplorados
e desvelar pistas ricas em questões a serem aprofundadas. Este trabalho
combina uma abordagem quantitativa (peso relativo das respostas ao
questionário) preliminar e uma segunda abordagem, principal, sobre a qual
nos concentraremos, na análise sobretudo qualitativa dos resultados que
trazem como referência uma análise das representacões presentes, nas escritas
autobiográficas dos estudantes, sujeitos do estudo. Sublinhamos que a
sondagem inicial por questionário teve por objetivo, principalmente, o
enriquecimento da problemática e contextualização da pesquisa, não
incidindo, pois, de modo direto, sobre a análise dos resultados finais.

Tivemos como população, na primeira etapa – sondagem via
questionário – 78 estudantes cuja faixa-etária variou entre 18 e 45 anos,
situando-se a maioria, 54%, na faixa etária entre 18 e 24 anos, de 26 a 30
anos, 18%; de 31 a 35 anos, 6%; de 36 a 40 anos, 8%; de 41 a 45 anos, 8
%, de 45 anos acima, 6%. Desses estudantes, 53% são do sexo masculino
e 47 feminino; 69% trabalham e, desses, 55% como docentes. Esses
estudantes se encontravam no 5º semestre do curso de licenciatura, sob um
total de oito semestres. A sondagem foi realizada entre 2005-2006 em 12
cursos: Licenciatura em Educação Física, Filosofia, Desenho e Plástica,
Biologia, Geografia, Música, Economia, Ciências sociais, Dança,
Matemática, Química e Estatística, numa universidade pública na Bahia.
Na segunda etapa, trabalhamos com as escritas autobiográficas de metade
desses 78 estudantes.

Para a análise dos dados da parte aberta do questionário, recorremos à
verificação de conteúdo a partir de codificação de categorias abertas (uma
categorização não pré-determinada, mas construída no processo de estudo
das respostas). Erigimos como categorias: “representações da profissão
docente”; “representações do ato de ensinar”; “representações do ser
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professor”. Recorremos também a tratamento estatístico para o conjunto
das respostas, abertas e fechadas.

Para análise dos escritos autobiográficos, recorremos à análise de
conteúdo, apoiados sobre a teoria das representações sociais, a partir de
um paradigma interpretativista. A escrita autobiográfica foi escolhida como
metodologia qualitativa por apresentar várias vantagens, dentre as quais
podemos destacar:  a retomada das histórias vividas continuamente,
perscrutar com maior acuidade as representações dos sujeitos, suas crenças
e influências sobre a escolha profissional. No processo de análise dos escritos
autobiográficos, concebemos duas categorias que sustentaram a
interpretação dos dados: são elas, os “modelos” e “contramodelos de
ensino” Compreendemos esses “modelos de ensino” como um tipo de
identificação com normas, valores, crenças e modelos comportamentais
dos membros dos “grupos de referência” dos estudantes de licenciatura,
isto é, de seus professores. Os “contramodelos” se referem a modelos
comportamentais negativos de ensino, vividos e marcantes em suas
trajetórias (CATTONAR, 2005; DUBAR, 1991).

IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE: UMA IDENTIDADE SOCIAL E
PESSOAL

Identificar-se com uma profissão, desenvolver uma intimidade com a
mesma, de modo a não poder imaginar-se fazendo outra coisa. Estar
impregnado deste fazer, integrado a este universo, sendo assim reconhecido
pelo que se faz. É encarnando as relações sociais que o indivíduo configura
uma identidade pessoal, uma história própria, um projeto de vida
(PIMENTA, 2004). Embora o conceito seja polissêmico, numa coisa
diversos autores concordam: a identidade se constrói. Ninguém nasce com
uma identidade pessoal definida, a mesma se constitui ao longo da existência
humana, na relação com os outros e com o meio sociocultural. Da mesma
forma, a identidade profissional. Não há um marco zero neste processo.
Sua construção, garante Pimenta (2004) depende de espaços de formação
ou de emprego para se estruturar, sendo, assim, condicionada socialmente.

Adotaremos, neste trabalho, o conceito de identidade profissional a
partir de um quadro conceptual provindo sobretudo da sociologia,
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sustentando que a identidade profissional é um processo ao mesmo tempo
social e pessoal (DUBAR, 1991; JOSSO, 1991; TARDIF; LESSARD, 1999;
BRZEZINSKI, 2002; NÓVOA, 2002; CATTONAR, 2005). É pessoal
porque singular, intransferível, própria a cada indivíduo com sua trajetória
original, construindo-se no diálogo do sujeito consigo mesmo, e com seu
entorno. É também social, pois construída coletivamente e nas relações do
sujeito com outrem. Neste sentido, é contextual, constrói-se de modo situado
num tempo/espaço histórico determinado.

UMA IDENTIDADE SOCIALMENTE CONDICIONADA

De acordo com Pereira e Martins (2002), a identidade profissional
docente deve ser entendida como prática social construída pela ação de
influências e grupos que configuram a existência humana. A prática
educativa é uma prática social; assim sendo, a constituição da identidade
docente só acontece no âmago dessa prática, e em relação com outros, com
o grupo de pertença. Assim, compreender esse processo passa pela
compreensão do seu próprio caráter intersubjetivo e relacional.

Segundo Dubar (1991) há dois processos convergentes ou não que
concorrem para a constituição das identidades: um processo biográfico
(identité pour soi) e um processo relacional, sistêmico e comunicacional
(identité pour autrui). O primeiro está ligado à trajetória de cada um, o
que inclui múltiplas esferas, seja da família, da formação escolar e
profissional, do trabalho, etc.; o segundo, relacional, está ligado às relações
partilhadas em atividades coletivas, organizações, instituições etc. Neste
sentido, não há como se pensar numa disjunção possível entre identidade
individual e identidade coletiva.

No caso da identidade profissional docente, o sujeito do trabalho é o ser
humano, portanto sua característica mais marcante é a interrelação entre as
partes (aquele que ensina e aquele que aprende). Nesse sentido, é um trabalho
interativo, por definição. Um trabalho que conduz à interação no seio de
uma organização. Como tal, os professores constroem e reconstroem uma
identidade profissional pertinente a um grupo, ou ainda, a subgrupos
específicos, a depender do segmento ao qual pertençam (educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio) e de suas características específicas. Existe
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uma dinâmica identitária significativa nesse contexto (LESSARD; TARDIF,
2003). A identidade também se constitui de forma relacional ou seja, refere-
se à relação do sujeito consigo mesmo e também com o outro. É a um só
tempo uma relação de identidade e de alteridade, construída através de
um processo contínuo de identificação e de diferenciação imbricado na
experiência com o próximo. Nesse particular é muito importante o papel
conferido ao ambiente de trabalho e a relação entre os professores e seu
meio. É na relação com os pares que a identidade profissional ganha forma:
observando, refletindo, discutindo para se compreender os afazeres do métier
e assumir, assim, um certo perfil singular de ser professor, uma identidade,
porém construída na relação e no contexto do trabalho.

A identidade profissional resulta, portanto, de uma socialização própria
ao grupo de pertença profissional. Significa dizer que as experiências comuns
são importantes, assim como o próprio processo de formação inicial. Tal
socialização, portanto, significa, para os professores em formação, um
processo de identificação ligada a tipos identitários específicos, disponíveis
e definidos como ideais (DUBAR, 1991).

UMA IDENTIDADE AO MESMO TEMPO PESSOAL

A identidade é também uma construção pessoal, singular e complexa, o
que não nega todas as suas implicações sociais. Ela é ao mesmo tempo estável
e provisória, individual e coletiva, subjetiva e objetiva; multirreferencializada,
pois resultante de múltiplas interfaces; contextualizada e situada pois
enraízada em espaços/tempos determinados e determinantes. O processo de
construção identitária é um processo biográfico contínuo “e a identidade
pode ser vista como o resultado de uma transação entre uma identidade
herdada do passado e uma identidade visada pelo indivíduo ou imposta
pela situação presente” (CATTONAR, 2005, p. 197).

Portanto não se pode reduzir as identidades sociais às determinações
do campo profissional e da formação porque, segundo Dubar (1991, p.
119), desde a infância o indivíduo herda uma identidade de gênero, uma
identidade étnica e uma identidade de classe social – identidades essas
ligadas à família. Entretanto, é na escola que a criança vive a experiência
de sua primeira identidade social.
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A construção da identidade profissional tem estreita relação com a
profissionalidade, entendendo este conceito como conjunto de
conhecimentos, capacidades, habilidades, ie., competências gerais, para além
da disciplina que ensina. Corresponde a um modo de ser, as qualidades
que identificam os elementos necessários à profissão. A profissionalidade
está articulada à formação inicial, à experiência que resulta da prática e à
formaçao continuada. Ao identificar-se com a profissão, o sujeito passa a
desenvolver um perfil, um modo de ser, ganha, por assim dizer, uma nova
estatura diante da qual se posta como profissional. Desenvolve a sua
profissionalidade.

PROFISSIONALIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO

É muito sutil a diferença entre esses dois conceitos. Em busca de uma
síntese possível, sustentamos que a profissionalidade se refere às competências
(habilidades, atitudes e saberes) desenvolvidas ao longo do processo de
profissionalização do docente (LIBÂNEO, 2000; VEIGA e outros, 2005;
BREZEZINSKI, 2002; LESSARD; TARDIF, 2003). Neste caso, o sujeito/
ator/professor pode desenvolver suas competências desde o processo de
formação inicial ou, e principalmente, no exercício da sua profissão, ao
adentrar no espaço escolar e praticar suas atividades pedagógicas. A
profissionalização se refere ao processo onde se insere a profissionalidade –
essa busca incessante por uma identidade ou perfil profissional.

O conceito de profissão – do latim professio: declaração,
profissão,exercício, emprego – evolui socialmente e está marcado por
mudanças sociais e econômicas ocorridas ao longo da história. Não é por
isso uma palavra neutra, diferenciando-se do que se entende no senso comum
por ofício ou ocupação.  A profissão é um ato específico e complexo e diz
respeito a um grupo especializado, competente. Nesse sentido, um grupo
profissional é formado por pessoas que se mantêm unidas por uma
identidade e por uma ética comuns (VEIGA e outros, 2005, p. 25).

Segundo Dubar (1991) o termo profissão possui dois sentidos correntes:
um que diz respeito à ocupação e outro que se refere à profissão, ela mesma.
A profissão designa a um só tempo um conjunto de empregos reconhecidos
na linguagem administrativa e as profissões liberais (profissões médicas e
juristas, notadamente) Neste sentido, uma profissão é uma ocupação na
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qual os práticos dispõem de um monopólio sobre as atividades que ela
implica e de um lugar na divisão social do trabalho. Pode-se ainda falar de
uma distinção jurídica entre profissão e ocupação:  os membros de uma
profissão podem se organizar em associações profissionais; os que se incluem
numa ocupação, podem se organizar em organismos sindicais. Ainda
segundo Dubar (1991, p. 150): “mesmo se uma minoria de assalariados
fazem reconhecer sua atividade como uma ‘profissão’, a maioria não
consegue, ou, só parcialmente” (falamos então de “semi-profissões”). Será
esse o caso da profissão docente?

Ao lado da formação especializada, a profissão requer autonomia e
colegialidade. A autonomia se refere à capacidade de tomar decisões e a
colegialidade à união coesa e entre os membros de um grupo regulados
por um código comum. “Assim, o conhecimento especializado, a formação
em nível superior, a autonomia, o prestígio social, o controle de qualidade
e um código de ética são características que servem para definir uma
profissão” (DUBAR, 2005, p. 26).

A profissionalidade, por seu turno, se refere a um conjunto de
capacidades e saberes desenvolvidos no desempenho de suas funções num
determinado momento histórico (BRZEZINSKI, 2002, p. 10) Saberes estes
que evoluem e se ressignificam no exercício da profissão. Essas
transformações ocorridas na vida dos professores é que levam à
profissionalização. A profissionalidade de um grupo de trabalhadores diz
respeito, portanto, a tais competências: capacidades, racionalização de
saberes estruturados e mobilizados no exercício profissional; o seu
aperfeiçoamento contínuo constitui o desenvolvimento profissional. A
característica da profissionalidade é a sua instabilidade, vez que se constrói
progressivamente em contextos específicos. É enquadrada por um sistema
de referências ou código de ética, garantindo, assim, a finalidade social da
atividade profissional (LESSARD; TARDIF, 2003).

Do ponto de vista da análise do trabalho, é um constructo social,
afirmam Lessard e Tardif (2003, p. 19), para onde confluem múltiplas
demandas, saberes e características: é, pois, um constructo demandado por
instâncias políticas e administrativas; é objeto de co-construção entre
formadores e organização escolar, formalizada num referencial de
competências, sendo pois produto do trabalho dos formadores e seus
formados; a profissionalidade está também estreitamente relacionada à
construção identitária dos professores (2003, p. 19).
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A profissionalização se refere ao processo de aquisição das capacidades
específicas da profissão. Não se resume à formação profissional, embora a
inclua, mas envolve outras características de cunho também subjetivos,
como aptidões, atitudes, valores, formas de trabalho que se vão constituindo
no exercício da profissão. “É, portanto, um projeto sociológico voltado
para a dignidade e para o status social da profissão, em que se incluem
também as condições de trabalho, a remuneração e a consideração social
de seus membros” (VEIGA, 2005, p. 31).

Para o que nos toca de perto, a profissionalidade e a profissionalização
representam os saberes e o processo pelos quais passam os profissionais no
desenvolvimento de uma identidade ao mesmo tempo pessoal e social com
a profissão.

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

A capacidade de refletirmos sobre os desafios apresentados no nosso
dia-a-dia e, particularmente, no dia-a-dia da profissão nos obriga à revisão
constante de conceitos. Assim, a identidade profissional está calcada em
superações de problemas de vida. Essas transformações paradigmáticas,
levam, por assim dizer, a mudanças de necessidades e aspirações dos
indivíduos. Portanto as identidades nunca se encontram prontas, estão em
constante construção, o que se exprime pelo seu caráter processual e auto-
reflexivo. Em suma, advogamos, aqui, que a identidade é um processo
construtivo e em permanente transformação.

Para falarmos deste processo, antes de mais nada, desejamos situar o
leitor no terreno em que o mesmo adquire raiz. Para compreendermos esse
contexto, tenhamos em mente, o ciclo de vida da profissão docente a partir
das seguintes etapas que sintetizamos a partir da literatura consultada:
Socialização preprofissional; Socialização profissional : formação inicial;
Inserção no meio profissional (entrada); Estabilidade profissional (DUBAR,
1991; CATTONAR, 2005; RIOPEL 2006).
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SOCIALIZAÇÃO PRÉ-PROFISSIONAL

O que significa a socialização pré-profissional? Esta é uma socialização,
antes de tudo, subjetiva, complexa e informal. O que significa dizer que
diz respeito à trajetória de cada um, portanto ela se desenvolve de forma
particular em cada sujeito.  A identidade profissional docente se encontra
ancorada em experiências ancestrais, em grande parte, na experiência de
vida de cada um como estudante em nível primário e/ou secundário. Esse
período portanto, vivido pelas pessoas, pode lhes fazer eclodir as primeiras
identificações com a profissão. É nesse momento portanto, que se iniciam
as primeiras identificações e que o sujeito pode vir a elaborar seus modelos
ideais de ensino e de como vir a ser professor. É um tipo de identificação
antecipada para o grupo dos professores, porque enquanto estudantes vão
adquirir normas, valores, crenças e modelos comportamentais dos membros
do seu “grupo de referência”, ou seja de seus professores.  Muitas vezes
essas normas são reproduzidas em jogos infantis, e mais tarde postas em
prática no meio profissional, de modo inconsciente (CATTONAR, 2005).
Desta forma, a socialização profissional parece acontecer antes da entrada
no ofício. Mesmo os docentes que escolheram a profissão como segunda
opção, contam histórias que remontam à infância e, nestas, o despertar do
gosto pelo ensino.

Os estudantes em formação, assim como professores já na ativa, vão
nos contar sempre histórias em que os modelos de professores vêm à tona
como sujeitos que marcaram suas vidas. E o interessante  é que as qualidades
que os primeiros atribuem aos seus professores marcantes são aquelas que
eles próprios pretendem ou reproduzem no exercício da profissão, denotando
assim um certo sentimento de filiação. Existe ainda aqueles que são
considerados contra-modelos, ou aqueles professores dos quais não se guarda
boas memórias e que não se pretende reproduzir. São exemplos fortes de
como “não fazer” ou de como “não ser”. Enfim, são modelos diversos que
marcam porque não correspondem aos ideais da profissão concebidos pelos
estudantes.

As histórias de cada um, portanto, se constituem em material nuclear se
quisermos refletir sobre o processo identitário em qualquer profissão; por esta
razão e para melhor compreendermos o processo de construção da identidade
profissional docente, recorremos à análise de escritos autobiográficos dos
estudantes. Os relatos autobiográficos, segundo Catani e outros (1997, p.
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40), ajudam a compreender como os sujeitos reconfiguram suas identidades.
A reconfiguração do passado com os olhos do presente, sem dúvida,
possibilita uma compreensão mais larga da experiência e uma inserção
mais clara na profissão.

SOCIALIZAÇÃO PROFISSIONAL

O curso de formação inicial inaugura o momento da profissionalização
na docência.  É uma fase instituída e também instituinte de uma identidade
profissional que se estrutura a partir de saberes teóricos e práticos da
profissão; de modelos didáticos de ensino e de uma primeira visão sobre o
meio profissional docente. É um momento importante na construção da
identidade docente, já que os sujeitos se transformam nas interrelações que
ali se estabelecem.  Considerada como uma fase de socialização mais formal,
é na formação inicial que o futuro docente vai se deparar com os chamados
conhecimentos teóricos ou saberes curriculares acadêmicos (TARDIF, 2002)
e também com modelos ideais de profissionalidade, advindos muitas vezes
das teorias educacionais.

Segundo Pimenta e Lucena (2004, p. 64), os cursos de formação de
professores são fundamentais no fortalecimento da identidade “à medida
em que possibilitam a reflexão e a análise crítica das diversas representações
sociais historicamente construídas e praticadas na profissão”. Então, é no
confronto entre o “eu profissional” e “o outro” que se estabelecem as
diferenças e as possibilidades de análise crítica referente às posturas
assumidas nas práticas educativas. É na relação com o outro que o processo
de individuação se consolida – no “não querer fazer assim”, ou, na melhor
das hipóteses, na admiração do exercício profissional de quem já se encontra
na profissão (o olhar sobre as práticas de professores regentes de disciplinas,
seja num passado remoto, seja na própria formação universitária). É sem
dúvida um processo sofrido de decepções, muito esforço pessoal,
solidariedade, abandono, solidão e compartilhamento que o exercício
docente abre brechas para a constituição da identidade profissional. Muito
embora os estudantes de licenciatura possuam críticas quanto a esse processo
de formação, não há como negar que este incida, positiva ou negativamente,
sobre a construção da identidade nos futuros professores.
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As críticas dos estudantes ao curso de formação universitária se apoiam
sobre duas questões fundamentais: primeira, sobre a falta de apoio material
da instituição (55%); e, segundo, sobre a prática de ensino (25%), os demais
teceram críticas à falta de apoio institucional e ao currículo defasado. De
fato e ainda hoje nos deparamos com problemas de infra-estrutura, na
universidade, como os citados pelos alunos. Somado a isso os exemplos
nas práticas docentes parecem não se constituir como referentes ideais. São
muitos os debates em torno da questão, e, grande parte destes situam o
problema na falta de nexo entre a formação teórica e prática no período
de socialização profissional inicial. Com efeito, perguntados sobre os
problemas na prática de ensino universitária, 40% se queixam da falta de
aulas práticas, 20% afirmam que seus professores são mais pesquisadores
do que professores, 20% dizem que os professores têm problemas com a
avaliação e outros 20% são “impacientes”. É voz corrente a opinião que,
primeiro, os estudos iniciais preparam mal e, segundo, que os exercícios
práticos são mais importantes que os “conhecimentos teóricos” (DUBAR,
1991).

Dos momentos mais importantes no processo de construção identitária
profissional, encontram-se a saída do sistema escolar e a entrada e
confrontação no mercado de trabalho. A entrada numa especialização
disciplinar constitui-se assim em ato significativo para a identidade do
profissional, mas é na confrontação com o mercado de trabalho que se
localiza o aspecto identitário mais importante; é lá, nessa primeira
confrontação que se vai consituir uma identidade profissional de base,
uma projeção de si para o futuro, enfim, a colocação em prática de uma
certa lógica de aprendizagem e também de formação. A entrada na profissão
domina um modelo prático concernente às tarefas cotidianas, ao trabalho
duro que tem pouco a ver com o modelo idealizado caracterizado pela
dignidade da profissão e sua valorização simbólica provinda da formação
inicial (DUBAR,1991, p. 146).

Decorre desse processo, as projeções pessoais pela profissão a partir de
uma identificação com os membros que pertencem a um “grupo de
referência”, o que inclui a imagem de si, apreciação de suas próprias
capacidades, realizações de desejos, choques, frustrações,  projeções para o
futuro profissional etc. No caso da  formação inicial para a docência são
os mestres/professores, essa referência. Uma referência antecipada que pode
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nascer desde a mais tenra idade em modelos de professores da infância.
Convém assinalar, que tal processo não se encerra aí – será regularmente
confrontado com as transformações tecnológicas, organizacionais e políticas,
implicando sempre em projeções para o futuro. Assim, essa primeira
identidade profissional está marcada pela incerteza e parafraseando Dubar
(1991) podemos mesmo compará-la à passagem da adolescência para a
vida adulta e, portanto, a uma forma de estabilização social.

ALGUNS RESULTADOS: O PAPEL DA FORMAÇÃO INICIAL NO PROCESSO DE

CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA

As hipóteses que sustentamos na introdução (1- o peso limitado da
formação inicial sobre a construção da identidade profissional e 2- as
disciplinas dirigidas à formação pedagógica não correspondem às
representações de docência dos estudantes) ganham corpo quando
observamos os dados colhidos e nos permitem concluir, sobre a 1ª hipótese,
apoiando-nos também sobre outros estudos, (RIOPEL, 2006; CATTONAR,
2005) que são frágeis os laços que unem formação inicial de professores e a
construção identitária (no que concerne ao contexto deste estudo).

Quanto à segunda hipótese, em curso de investigação, podemos
depreender, a partir das narrativas dos estudantes e das respostas ao
questionário, que suas representações de docência não correspondem aos
referentes concretos da formação inicial. Quando perguntados sobre o que
é ser professor, por exemplo, 29% responderam “Gostar do que faz/ensinar
com competência e satisfação”; 21% “Ser agente de transformação social”;
21% “Atuar visando o crescimento individual”; 18% “Ser educador, amigo,
companheiro”; 11% “Ser mediador do processo ensino-aprendizagem”.
Nos seus escritos autobiográficos, as queixas quanto aos professores que
tiveram na universidade estão intimamente relacionadas ao autoritarismo,
à negligência e ao distanciamento afetivo dos estudantes. Perguntados sobre
o que é ensinar, 35% responderam que significa “Ajudar a pensar/
desenvolver o espírito crítico”; 25% “Criar condições para a construção/
reconstrução do conhecimento”; 17% “Trocar experiências”; 17% “Mediar
saberes, valores e experiências”; 6% “Transmitir informações”.
Representações essas que não se coadunam com as críticas que fazem aos
estudos na formação inicial.
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São visões idealizadas nascidas de suas trajetórias de vida, mas já ilustram
que parecem distantes das disciplinas cursadas na faculdade, por exemplo.
Nos relatos autobiográficos, quando solicitados sobre histórias marcantes
na construção de suas identidades como futuros professores, foram muito
restritivos quanto à influência dos estudos universitários, apenas três modelos
positivos e cinco contramodelos, num total de 39 escritos.

 Os dados das narrativas autobiográficas quando confrontados com os
dados colhidos dos questionários aplicados parecem confirmar a hipótese
de que as experiências vividas sobretudo no ensino fundamental são mais
fortes na memória dos estudantes e mesmo na constituição de sua identidade
profissional, que as experiências vividas no ensino superior. Efetivamente
dos 39 estudantes, 50% da população que fez parte da enquete por
questionário, que descreveram suas memórias escolares e fatos marcantes
na construção de suas identidades profissionais, 26 são referentes ao curso
de nível fundamental, três ao ensino médio, dois à educação infantil e oito
ao nível universitário.

O que podemos retirar como lição dessas narrativas? primeira, a de que
se encontra em modelos do passado, principalmente no ensino primário
(de 1ª à 4ª séries) o principal referente de identificação com a profissão;
segundo, de que os contramodelos de professores e de docência são mais
fortes ou reverberam mais nas suas memórias que os modelos positivos.
Efetivamente, dos 39 memoriais escritos, 28 se referem às experiências
negativas ou contramodelos de ensino, ou seja praticamente 72% do total
contra 28% que se referiram a modelos positivos de docência.

Os modelos fortes do passado estão localizados, a partir da escrita dos
estudantes, sobretudo no nível primário, vejamos alguns extratos:

[...] Será que essas aulas sempre iguais onde o professor é a autoridade máxima
e se impõe sem se importar em consultar nossas opiniões e necessidades se
fixam na nossa lembrança de forma a nunca se perder ? Com certeza não são
essas as recordações que quero perpetuar quando for atuar em sala de aula,
mas sim os passeios pelo desconhecido, as minhas descobertas pessoais, meus
olhos espantados por ver saltar dos livros didáticos coisas que eu não lembraria
se não as tivesse vivenciado. Aliás, essa é a palavra mágica que guardo da parte
boa da escola: vivência (E1).

Tudo isso faz parte do meu processo educativo e vou guardar isso sempre.
Cada dia que conheço mais a educação percebo como foi importante passar
por essas fases... (E2).
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Descrever parece simples, mas para mim marcou toda a minha vida escolar e eu
fui evoluindo à medida que me debatia com novos desafios e obstáculos... (E3).

Os contramodelos têm muita força também na constituição de um perfil
profissional. E no ensino fundamental, é capaz de deixar marcas indeléveis
(dos 39 escritos, 28 se referem a experiências negativas de ensino). Dentre
os contramodelos flagrados e registrados pelos nossos alunos em seus escritos
autobiográficos, podemos elencar como atitude mais marcante, o
autoritarismo revelado sob diferentes ângulos, dentre os quais destacam-se
os métodos conservadores da pedagogia tradicional; a desqualificação (ou
violência moral); e a punição (violência física). São, em síntese e não sem
dor, as lições apreendidas pelos estudantes (extratos de seus escritos a seguir):

Eu me recordo que a professora na ocasião ainda não havia completado a
licenciatura e provavelmente não tinha cursado a disciplina de didática (ou ao
menos não parece tê-la usado quando deveria), posto que mostrou
incompetência na direção da sala de aula. [...] Não se pode crucificá-la por tal
ato impensado, mesmo porque isso não era recorrente, todavia é importante
apontá-lo como uma falha no exercício da docência e uma experiência ímpar
que me permite hoje afirmar que me policiarei para não fazer o mesmo quando
lecionar, pois senti as consequências que tais atos podem provocar no aluno
(E4).

O ponto crucial dessa história reside no fato de que havia outras formas de
lidar com a situação, mas a professora, tradicionalíssima, preferiu não “destruir”
sua postura dominadora [...] escolhendo escorraçar de sua sala, durante um
bom tempo, um aluno que sempre gostou de estar ali (E5).

Certamente essas experiências não devem ter contado, no momento da
escolha da profissão, mas reverberaram em suas vidas e ainda irão se
repercutir em suas práticas profissionais e, na melhor das hipóteses, surgirão
como negação do que foi vivido ou como uma outra forma de desenvolver-
se na profissão.

Dos modelos positivos na universidade (três num total de 39 relatos -
ou menos de 10% do total), os estudantes enalteceram as qualidades: lúdica,
sensível (relacional), comprometida e competente de engajamento dos
professores na prática profissional:

Eu ia tranquilo para as aulas, feliz com minha professora, animado com a idéia
dela ter me enxergado e se preocupado com meu aprendizado no meio de
tantos outros alunos. Ela particularizou o olhar dela, individualizou o ensino,
desceu do salto, iniciou um processo de construção do meu saber e conversou
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comigo como se fôssemos iguais. Como se fôssemos... [...] Pedagogias à parte,
a relação professor-aluno é uma relação de poder assimétrica, mas não pode ser
marcada por uma distância abissal. Diminuir a assimetria é objetivo das mais
variadas abordagens, independente do conteúdo e da instituição. Estamos
lutando contra séculos de tradição (ainda em vigor) e sinais de mudança
aparecem tímida e esporadicamente. A professora não tinha um discurso
democrático,... e talvez nem conhecesse as abordagens pedagógicas a fundo,
mas ela estava se tornando menos tradicional do que podia perceber. Tudo
bem, ela não foi intencionalmente construtivista, mas a experiência serviu para
a reconstrução de um novo esquema em mim. Não sobre a teoria, mas sobre o
professor (E6).

Foi proposta como uma das formas de avaliação seminários em grupo. [...]
Observei que nesses momentos a professora apresentava uma atitude muito
atenta: circulava pelos grupos, esclarecia dúvidas e observava... [...] Apesar das
primeiras avaliações seguirem os moldes tradicionais ... a última abria espaço
para a pesquisa em grupo e o desenvolvimento da expressão oral. [...] Acredito
que a professora teve uma postura muito sensível as minhas necessidades naquele
momento... (E7).

Dos contramodelos  de docência em nível superior revelados nas
narrativas dos alunos (cinco num total de 39 relatos), temos como marcas
preponderantes, o autoritarismo, a displicência e a indiferença:

Durante meu curso de história na universidade tive alguns professores que atuaram
apenas como palestrante, simples fornecedores de informações. Eram displicentes
e indiferentes aos alunos em suas diversas necessidades. Irresponsáveis na execução
de sua função, negligenciavam o papel de educador na formação de novos
educadores. Foi para mim marcante o Doutor (como ele mesmo gostava de
lembrar) em história. Trago-o como exemplo de uma catástrofe na sala de aula a
partir de um fato acontecido que demonstra perfeitamente a sua falta de preparo
e sua postura tradicionalista-ditatorial (EI).

Foi em época de final de semestre em um seminário e minha equipe estava
conversando com a tal professora. Ela adotou um método em que todas as
pessoas da sala tinham que julgar as equipes, dando seu ponto de vista de como
a equipe apresentada se saíra, mas eu não concordava de jeito nenhum, pelo
fato de que na minha opinião, uma pessoa no ‘mesmo barco’ que você te julgando
seria antiético, o mesmo que um atrista plástico falar para outro que sua obra
é uma porcaria, ou seja, colegas, futuros educadores, falarem para a equipe que
sua apresentação foi o máximo ou até mesmo um lixo (na maioria!). [...] Ela
não concordou comigo, tentou de todas as formas mudar minha opinião e
disse ironicasarcasticamente: Coitadinha, tão nova e já é do sistema... [...] Moral
da história: tenha opinião própria, não se intimidando por achar o que você
acha ir contra o que seu professor acha (E9).
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As idéias herdadas e provindas do seu meio e sua história pessoal refletem
um retrato idealizado da organização escolar e da profissão docente.
Constituem-se assim em referência, importante situada no coração da
motivação para tornar-se docente (TARDIF; LESSARD, 1999). Formam,
por assim dizer, um quadro de referência de identidade profissional idealizada
pelo futuro docente. Esssas visões, trazidas pelo estudante podem tanto
facilitar a aprendizagem do meio profissional – quando estes compreendem
os saberes da ação, o reconhecimento de situações típicas, etc. – como podem
também não estar bem ajustadas à realidade onde se encontram os estudantes,
tornando-se assim um obstáculo à aprendizagem (RIOPEL, 2006). É no
seio da formação inicial, sobretudo no ensino das didáticas, geral e específicas,
que se encontra o momento adequado para se identificar essas representações,
compreendê-las e, também, transformá-las.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Parece-nos que o elo entre a construção da identidade profissional (que
deveria ser um dos objetivos da  formação profissional), e formação inicial
parece perdido. E por quê? São frequentes os reclamos em torno das práticas
de ensino superior e da falta de vivências no terreno escolar como condição
para o desenvolvimento de competências requeridas pela profissão. E no
que toca mais de perto ao presente estudo, parece que estamos ainda
distantes de um trabalho de escuta das representações desses estudantes,
dos seus saberes e quereres nas disciplinas do curso de licenciatura. Um
trabalho capaz de fazer brotar os desejos de ensinar e de tornar-se educador.

Pesquisas recentes têm demonstrado o problema do desenvolvimento
ou da falta de identidade profissional nos jovens professores (RIOPEL,
2006), e isso, evidentemente, nos remete ao lugar que ocupa essa
problemática em cursos de formação de professores. Essa é uma etapa que
traz em si momentos distintos: o choque diante da nova realidade, a
iniciação e a descoberta (TARDIF; LESSARD, 1999; HUBERMAN, 1999).
E o que pode facilitar a transição entre um e outro momento é justamente
estar identificado com a profissão.

É preciso, pois, que repensemos os programas de formação em termos
de seus objetivos, conteúdos e formatos de aplicação didático-pedagógicas.
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Perrenoud (2001) apresenta duas razões que sustentam a idéia de se preparar
os futuros professores para a realidade que lhes aguarda: 1- atenuar o
choque com a realidade, diminuir reações agressivas e/ou depressivas que
podem estar presentes logo na entrada do metier. 2- Justificar a construção
de instrumentos e de saberes que permitam afrontar o real. Não basta
antecipar se não se oferece instrumentos adequados. Afirma o autor (2001,
p. 9):

Se os docentes conhecessem mais profundamente as raízes da violência, os
fundamentos da autoridade, os determinantes da relação com o saber, a
fragilidade do sentido da escola, a importância das interrelações, eles se sentiriam
menos impotentes.

Neste caso, há que se encontrar o equilíbrio: num curso de formação
inicial não se pode passar nem uma visão quixotesca de tudo poder
enfrentar, diante de uma realidade por vezes adversa, nem seu inverso ou a
visão fracassada de nada poder. Os cursos de formação de professores devem
se basear sobre as dificuldades dos alunos, permitindo a estes o
desenvolvimento de competências de alto nível: como a capacidade de
problematizar e de encontrar as próprias respostas. Nesse sentido, será preciso
pensar em cursos de formação onde a binomia  teoria-prática não se oponha
e nem se distancie.

A formação inicial será tanto mais importante para a carreira do futuro
professor quanto mais próximo ele estiver da construção identitária desse
sujeito. E isso passa pela sua organização coletiva. Para além da academia,
esses cursos têm que estar em relação muito estreita com o meio escolar de
atuação desses futuros ensinantes. O que significa dizer que será preciso
um curso com matérias mais sensíveis às verdadeiras necessidades desse
sujeito. Antes de tudo que seja um curso aberto a escutar, entender, saber de
suas crenças, convicções e representações sobre o que é ensinar e aprender, o
que é ser professor, etc. Um curso assentado sobre o que pensam os sujeitos
e que lhes favoreça um olhar para mais além, para o desenvolvimento de
competências emergidas no próprio contexto escolar; sobre seus “saberes”
e seus “quereres”.

No processo de construção da identidade e profissionalidade docentes
é inegável a importância de uma Didática geral – sem que se destitua do
terreno as didáticas específicas com suas singularidades epistemológicas e
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pedagógico-didáticas – erigida enquanto conhecimento de iniciação e de
mediação. Longe de se constituir em disciplina prescritiva, a didática tem
um papel na iniciação desses sujeitos no seu processo de construção
identitária e, como conhecimento de mediação, tem o papel de tradução
das representações, desejos e crenças dos futuros professores em outras e
novas competências profissionais. Nessa abordagem o trabalho formativo
voltado à construção da identidade profissional é objetivo precípuo.
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