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RESUMO 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) é uma 
política pública relevante, que tem por objetivo a valorização da docência, e que em 
virtude desse e dos demais objetivos se torna um espaço propício para a construção 
da identidade docente. Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) o 
PIBID foi implementado no ano de 2010, com diferentes subprojetos, abarcando 
diferentes licenciaturas nos três campi: Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié. O 
objetivo desta pesquisa é analisar como o PIBID influencia na constituição da 
identidade profissional dos licenciandos em Ciências Biológicas participantes do 
programa. Trabalhamos identidade de acordo com a Psicologia Social, a partir do 
conceito de identidade como metamorfose apresentado por Ciampa, fazendo 
interface com outros fundamentos teóricos que se assemelham a essa perspectiva, 
articulamos ainda a apropriação do conceito de identidade pelo campo profissional 
docente e apresentamos um breve panorama das várias interpretações atribuídas a 
identidade que convergem no sentido de considerarem essa uma construção e 
resultado de um processo de transformação. É uma pesquisa alicerçada nos 
pressupostos da pesquisa qualitativa do tipo descritiva e exploratória. Os sujeitos da 
pesquisa foram os bolsistas de iniciação a docência (licenciandos de ciências 
biológicas) campus de Jequié. O instrumento para constituição de dados foi a 
entrevista reflexiva. O referencial de análise utilizado foi a Análise Textual 
Discursiva. Da nossa análise emergiram cinco categorias nas quais analisamos e 
discutimos os impactos e marcas do período de constituição da identidade 
profissional dos licenciandos; as relações estabelecidas entre o curso de formação, 
estágio e PIBID e as contribuições desses espaços para a formação docente. Buscamos 
ainda conhecer e discutir as influências para as escolhas realizadas pelos licenciados 
durante a busca pela identidade profissional e as interpretações e reinterpretações e 
transformações da visão profissão do ser professor, entre esses analisamos outros 
aspectos que estão diretamente ligados a constituição da identidade docente. 
 
Palavras chave: PIBIB. Formação de professores de Biologia. Identidade profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The Institutional Program of Scholarship Teaching Initiation (PIBID) is a relevant 
public policy, whose purpose is the vaporization of teaching, that in the face of this 
and the others objectives, becomes a propitious space for the construction of the 
teaching identity. In the State University of Southwest of Bahia (UESB). In 2010, was 
implemented, with different subprojects including different degrees in the three 
campuses: Vitória da Conquista, Itapetinga, and Jequié. This research aims to analyze 
how Institutional Program of Scholarship Teaching Initiation (PIBID) influences of 
the professional identity constitution of the  graduating in Biological Sciences 
participating in the program. We work on identity according to Social Psychology 
based on the concept of identity as metamorphosis presented by Ciampa, making 
interface with theoretical  fundamentals that resemble this perspective, we also 
articulate the appropriation of the concept of identity by professional teaching field 
and present a brief scene of several interpretations attributed to identity that 
converge in the sense of considering it a construction and result of the transformation 
process. It is a research based on the presuppositions of qualitative research of the 
descriptive and exploratory type. The subjects of the research are the scholarship 
teaching initiation (graduating of biological sciences) campus of Jequié. The 
instrument for data collection was the reflective interview. The analysis used was 
Discursive Textual Analysis. From our analysis emerged five categories where we 
analyzed and discussed the impacts and marks of the constitution period of the 
professional graduates‟ identity; the relationships established between the training 
course, internship PIBID and the contributions of these spaces to teach formation. We 
also seek to know and discuss the influences for the choices made by the graduates 
during the search for professional identity and the interpretations and 
reinterpretations and transformations of the profession‟s vision of being a teach, 
among these, we also analyze other aspects that are directly related to the 
constitution of the teaching identity. 

 

Key words: Pibib. Biology teacher training. Professional identity. 
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INTRODUÇÃO 
 

A formação de professores ultrapassa as universidades e seus cursos, exigindo 

um constante desenvolvimento, movimento e articulação do processo formativo. Ao 

nos referimos a processo formativo, estamos falando de uma gama de fatores que se 

relacionam para compor a formação e a identidade profissional do docente. 

 A profissão professor, assim como qualquer outra, emerge dentro de um 

determinado contexto social e em meio a momentos históricos distintos, por isso, ao 

falarmos de processos formativos estamos nos referindo a algo muito mais amplo e 

abrangente do que apenas a instrumentalização acadêmica do professor para que 

este possa atuar. 

Avaliando os cursos de formação, Pimenta (2012) ressalta que estes poucos 

têm contribuído para gestar a identidade do profissional docente. Talvez por isso nos 

últimos tempos as pesquisas sobre a prática anunciam novos caminhos, e um deles 

refere-se à discussão sobre a identidade profissional do professor.  

Diversas pesquisas contemporâneas têm indicado o estado de esfacelamento 

da formação de professores no Brasil e que poderíamos caracterizar como um amplo 

cenário de crise da identidade docente (GATTI, 2010). Diniz-Pereira e Amaral (2010) 

mencionam um conjunto de tensões na formação inicial de professores que remetem 

aos velhos problemas que há décadas afligem as licenciaturas, como: a separação 

entre ensino e pesquisa nos cursos de bacharelado e licenciatura, e a desarticulação 

entre formação acadêmica e realidade prática, corroborando para a fragmentação do 

processo formativo.  

Não podemos considerar que o fato dos cursos de formação contribuir pouco 

para a constituição da identidade profissional docente, queira dizer que estes não 

estejam colaborando de alguma forma para o desenvolvimento e articulação da 

identidade profissional docente.  

Em meios aos inúmeros problemas que cursos enfrentam, não seria correto 

apresentar os cursos de formação como se estivessem acontecendo sem qualquer 

perspectiva em um cenário desolador; apesar das dificuldades enfrentadas, os cursos 

de formação têm procurado e se esforçado para desenvolver a identidade 
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profissional docente. 

Uma identidade profissional se constrói a partir da significação social da 

profissão e das diversas revisões feitas sobre ela, assim como é constituída pelo 

significado que cada professor atribui a atividade docente no seu cotidiano partindo 

de seus valores, modos de vida, representações, saberes, sentimentos, como também 

a partir de seus relacionamentos com outros professores nas escolas e em outros 

espaços (PIMENTA, 2012).  

Desta forma, podemos concluir que, dentro da dinâmica dos cursos de 

formação que envolve, desenvolve ferramentas e promove vivências que vão remeter 

seus licenciandos a uma série de fatores que possibilitam a construção da identidade 

profissional, os cursos de formação têm contribuído para a formação da mesma. 

Marcelo (2009, p.112) salienta ainda que “[...] é preciso entender o conceito de 

identidade como uma realidade que evolui e se desenvolve, tanto pessoal como 

coletivamente não sendo ela fixa ou imutável”.  

Entender identidade como um processo de construção com base em atributos 

diversos e diferentes inter-relações, é concordar com o conceito de Castells (2002) de 

que toda identidade é construída a partir da matéria prima fornecida por fontes 

diversas, e que estas matérias primas são processadas pelos indivíduos, grupos e 

sociedade que irão reorganizá-las dando-lhes novos significados. 

A construção da identidade, portanto, irá sempre sofrer ações e marcas do 

tempo, e é exatamente por este motivo que durante o processo formativo docente os 

futuros professores adquirem muitas “matérias primas” já reorganizadas e que 

acompanham as tendências sociais e pessoais dos indivíduos e contextos nos quais 

são produzidas, cabe então aos ainda licenciandos atribuir novos significados, 

reformular e transformar as novas “matérias primas” que lhes são disponibilizadas. 

Quando chegamos aos nossos cursos de formação inicial, já carregamos 

conosco saberes sobre o que é ser professor, saberes estes que advêm de nossa 

própria vivência, da nossa própria experiência escolar como respectivos alunos. Isso 

nos faz saber o que é ser um professor, mas não faz com que nos reconheçamos como 

professores, mesmo já estando imersos nos cursos de formação para licenciatura.  

Portanto, este é um dos desafios atuais para os cursos de formação, seja ele 
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qual for, proporcionar a passagem dos alunos de enxergar-se professor segundo sua 

visão do senso comum e de aluno, para reconhecer-se como futuro professor 

(PIMENTA, 2012). Isto é, proporcionar as ferramentas para constituição e 

desenvolvimento da identidade profissional docente. 

A identidade profissional é alcançada e desenvolvida ao longo do processo 

formativo inicial ou contínuo. A edificação da identidade colabora e contribui 

segundo Marcelo (2009, p.114), “[...] para a percepção de autoeficácia, motivação, 

compromisso e satisfação no trabalho docente além de ser um fator importante para 

que se tornem bons professores”.  

Vale ainda lembrar que desenvolver a identidade profissional docente é 

também responder a pergunta: O que quero ser enquanto profissional da educação? 

Pergunta esta que ocorre no terreno da nossa intersubjetividade, onde a identidade 

se desenvolve.  

A identidade docente não é algo fácil de construir, principalmente, em meio a 

tantos boicotes, e estigmatizações que se reproduzem em um contexto histórico-

social-econômico que o docente ou o futuro docente enfrentou, enfrenta e enfrentará.  

Resultando destes velhos problemas e tensões que se refletem nos cursos de 

licenciatura, os licenciandos muitas vezes conflitam-se, quando não se identificam 

como docentes, mesmo estando em cursos de licenciatura.  

Em meio a todos os fatores citados, percebe-se que em contrapartida ao 

processo de desvalorização e de descaracterização da profissão docente há um 

movimento para ressignificar os processos formativos nos cursos de formação, e para 

isso contamos atualmente com as algumas políticas públicas.  

A despeito da denúncia deste quadro há uma tentativa concreta de 

enfrentamento histórico de tais tensões, como é o caso do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). Indubitavelmente ele constitui um esforço 

importante de valorização da docência, trazendo implicações para a construção da 

identidade e elaboração da profissionalidade docente.  

O PIBID, fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior-CAPES, é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da 

formação de professores para a educação básica que considera que ações e estratégias 
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relacionadas à formação de professores não pode ocorrer distanciadas da realidade 

da qual os professores fazem parte e na qual os licenciandos serão inseridos.  

É valido deixar claro que os cursos de licenciatura não estão sendo destituídos 

de seu papel, ou desprestigiados, nem tão pouco deixando de formar uma identidade 

docente naqueles que estão sendo por eles formados, estamos aqui ressaltando a 

contribuição significativa e somatória que o PIBID como política publica efetua aos 

cursos de formação e as identidades que neles se constituem.  

No âmbito da UESB, o PIBID foi implementado no ano de 2010, com diferentes 

subprojetos, abarcando diferentes licenciaturas nos três campis: Vitória da 

Conquista-Ba, Itapetinga-Ba e Jequié-Ba. Ele foi intitulado como “PIBID: microrrede 

ensino-aprendizagem-formação”, assumindo o princípio da interdisciplinaridade e 

tendo como orientação teórico-metodológica a pesquisa-ação, visando à formação 

crítico-reflexiva de licenciandos, formadores de formadores e dos professores 

supervisores como co-formadores (UESB, 2014).  

Algum tempo depois de ingressar no curso noturno de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UESB, tive o privilégio de participar por quase dois anos do 

PIBID-UESB, atuando como bolsista do subprojeto intitulado “Práticas 

metodológicas inclusivas: garantia de educação inclusiva para todos”, participando 

das reuniões, eventos, grupos de estudo e demais ações junto à equipe do PIBID.  

Esta vivência e o próprio caminhar no curso foram de imenso impacto em 

relação a minha formação, levando-me a almejar o mestrado em Educação Científica 

e Formação de Professores e desenvolver uma pesquisa teórica na interface formação 

de professores de Ciências, juntamente com uma nova questão que se apresentava a 

mim: a discussão de identidade e o referencial da Psicologia Social e da formação de 

professores.  

Deste modo, fui então conhecendo e mergulhando em tais questões, e assim 

percebendo, com a ajuda do meu orientador, os desafios e potencialidades do PIBID 

em ajudar na construção ou (re)construção da identidade docente diante também dos 

limites, tensões e contradições que são próprias da implementação de qualquer 

proposta e processo educativo.  

Outra questão determinante para motivar-me a pesquisar aspectos da 
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identidade docente, foi minha própria experiência ao construir minha identidade 

profissional, pois nessa trajetória transitei pela relutância, pela descoberta, pela 

decepção, pela paixão e atualmente estou em mais um processo de reflexão, 

atribuindo novos significados às novas experiências que tenho vivenciado e aos 

novos conhecimentos que tenho obtido, afinal, a construção da identidade é 

movimento. 

Neste sentido, durante o tempo em que atuei como bolsista era perceptível em 

determinados momentos a distância entre os princípios da proposta do PIBID-UESB, 

seus objetivos, diferentes ações e o modo como os diferentes atores do PIBID-UESB 

os assumiam em seus subprojetos. Isso nos fez pensar que marcas, influências, 

transformações e conflitos vinham sendo formados, trabalhados e experimentados 

nos diferentes subprojetos.  

Por outro lado, do ponto de vista acadêmico, apresento algumas pesquisas 

recentes tendo como temática o PIBID que nos deram subsídios para justificar 

academicamente nossa pesquisa. Oliveira et al. (2012) consideram em sua pesquisa 

que as atividades desenvolvidas através do PIBID possibilitam a construção da 

identidade docente dos sujeitos envolvidos, identificando-os ou não com a profissão.  

Os dados analisados sugerem que os bolsistas do programa, por um lado, 

passam a se reconhecer como futuros professores e identificam aspectos positivos 

proporcionados pela vivência no programa. Alguns deles chamam a atenção, como o 

conhecimento da realidade educacional e articulação teoria-prática. Por outro lado, 

não negam os significados negativos da profissão, levando em conta as dificuldades 

de ordem econômica, social e cultural vivenciados pelos professores da educação 

básica.  

Baladeli e Ferreira (2014) tratam as diferentes ações de formação viabilizadas 

no PIBID, como as reuniões semanais, planejamentos colaborativos, participação em 

eventos científicos e regências, têm contribuído para a imersão dos bolsistas na 

cultura escolar, proporcionando condições de compreender a profissão docente por 

uma perspectiva que, nem sempre, o estágio supervisionado consegue proporcionar. 

De acordo com estes autores, as identidades, sejam elas sociais e/ou 

profissionais, são construídas também a partir dos discursos, do que se pensa, sente e 
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que é falado sobre determinado grupo e/ou profissão.  

Socialmente, esta pesquisa poderá contribuir para reflexões e considerações a 

respeito de repensar certos aspectos do processo formativo e como esse está para a 

constituição da identidade docente que por sua vez são essenciais para que a 

sociedade disponha de bons professores.  

Considero ainda que tal tema venha a ser pertinente ao programa de Pós-

Graduação strictu sensu em Educação Científica e Formação de Professores-UESB-

PPGECFP em virtude de estar relacionado à formação de professores e corroborando 

com os mesmos princípios desse programa, que são qualificar o 

educador/pesquisador, aprimorar os processos de ensino-aprendizagem, expandir 

as pesquisas a todos e para todos os níveis de escolaridade, entre outros. 

Tais pensamentos de ordem prática e pessoal, articulados com o que tem sido 

produzido de conhecimentos no âmbito da formação de professores no PIBID, 

contribuíram para a constituição do seguinte problema de pesquisa: Como o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – microrrede, Ensino-

Aprendizagem-Formação–PIBID-UESB/Jequié influencia na constituição da 

identidade profissional dos licenciandos em Ciências Biológicas participantes do 

programa?  

Para enfrentar este problema consideramos como objetivo geral deste trabalho 

analisar como o PIBID influencia na constituição da identidade profissional dos 

licenciandos em Ciências Biológicas participantes do programa. Alguns objetivos 

específicos são: Primeiro, identificar e caracterizar possíveis transformações 

identitárias emergentes do processo formativo associado à proposta que vem sendo 

implementada; depois, identificar tensões, resistências, conflitos e contribuições 

emergentes do processo formativo oriundos da proposta e como se relacionam com a 

transformação e/ou constituição da identidade profissional dos licenciandos. 

A pesquisa teve como cenário o PIBID-UESB na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - Campus de Jequié, e o público escolhido foram estudantes do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas participantes do programa. A pesquisa 

assume os princípios da abordagem qualitativa, sendo um estudo de natureza 

descritiva e exploratória.  
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 O método para constituição dos dados foi a entrevista reflexiva (ALMEIDA; 

PRANDINI, 2011) e para análise dos dados obtidos escolhemos a Análise Textual 

Discursiva-ATD (MORAES E GALIAZZI, 2011).  

A dissertação apresenta a seguinte estrutura: No capítulo 1, abordamos o 

conceito de profissão como resultado de um processo sócio-histórico e ideológico e 

discutimos aspectos da profissão de professor, níveis e etapas da formação e o 

crescente interesse dos pesquisadores na temática da identidade profissional docente. 

Além de dialogarmos sobre o surgimento do PIBID como política pública para 

valorização da formação de professores, apresentando ainda aspectos gerais, 

contribuições, desafios e limites do programa. 

No capítulo 2, discorremos sobre o conceito de identidade de acordo com a 

Psicologia Social, fazendo um panorama das interpretações atribuídas a identidade, 

além também de esclarecer e tratar o conceito de identidade como metamorfose 

(CIAMPA, 1998, 2006 e 2011), finalizando a discussão em torno da apropriação do 

conceito de identidade pelo campo profissional docente. 

O terceiro capítulo trata dos aspectos metodológicos da pesquisa. O quarto e 

último capítulo interpreta e analisa as informações provenientes das entrevistas 

realizadas, discutindo os resultados e construindo novos significados sobre esses, 

tomando como base o aporte teórico por nós selecionado. 

Por fim, temos as considerações finais, nas quais voltamos aos objetivos de 

pesquisa, discutindo e refletindo sobre como o PIBID-UESB/Jequié influência no 

fenômeno da constituição da identidade profissional dos licenciandos em Ciências 

Biológicas. 
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CAPÍTULO 1 
 IDENTIDADE PROFISSIONAL E PIBID NA PROFISSÃO 

DOCENTE 
 

Este capítulo, aborda inicialmente o conceito de profissão como resultado de 

um processo sócio, histórico e muitas vezes ideológico. Discuti ainda sobre aspectos 

da profissão de professor, níveis e etapas de formação, e o crescente interesse por 

questões relacionadas à profissão docente, incluindo a identidade profissional deste 

grupo.  Descreve um breve quadro dos desafios e possibilidades da profissão, e 

exploramos o desenvolvimento da identidade profissional como um processo 

dinâmico. Explana, por fim, sobre a necessidade de boas políticas de formação e o 

surgimento do PIBID como política pública para valorização da formação de 

professores e licenciandos.  Apresenta, ainda, um sucinto painel com aspectos gerais, 

contribuições, desafios e limites do programa. 

De acordo com Marcelo (2009), o conceito de profissão é o resultado de um 

marco sociocultural e ideológico que influencia diretamente no trabalho, pois as 

profissões acabam por ser legitimadas no contexto social em que se desenvolvem. A 

profissão professor não foge a esta regra, assim como as demais ela emerge dentro de 

um determinado contexto social e em meio a momentos históricos distintos.  

Gauthier et al. (1998) afirma que o status profissional está sócio-culturalmente 

fundamentado, ou seja, as profissões foram desenvolvidas, através do tempo, sendo 

estabelecidas por corpus de conhecimentos especializados, bem demarcados, 

científicos e padronizados.  

Nóvoa (1995) afirma que a função docente desenvolveu-se de forma 

subsidiária e não especializada, constituindo uma ocupação secundária de religiosos 

ou leigos, a profissão foi se desenvolvendo progressivamente e constituindo normas, 

saberes e técnicas próprias. Mais tarde, a intervenção do Estado provocou mudanças 

significativas no ensino e para os profissionais docentes, concedendo a profissão 

docente um enquadramento estatal que instituiu os professores como profissionais. 

Segundo Nóvoa (1995) no fim do século XVIII não era permitido ensinar sem uma 

licença ou autorização do Estado, a qual era concedida por meio de uma avaliação. 

Esta licença fornece o suporte legal e um direito exclusivo para a atividade docente, a 
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criação da licença tornou-se um momento impar para a profissionalização, pois 

proporcionou aos professores apoio, reconhecimento, afirmação e a criação de 

instituições especializadas para a formação docente. 

Nos últimos tempos, há um crescente interesse por questões relacionadas à 

profissão de professor e umas das questões que vem ganhando notoriedade se refere 

à formação e ao trabalho docente. De acordo com André (2010), há uma grande 

dedicação às questões de formação docente, tornando este um campo vasto com uma 

produção científica crescente. Marcelo (1999, p. 25) define como objeto da formação 

docente “[...] os processos de formação inicial ou continuada, que possibilitam aos 

professores adquirir ou aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades, para exercer a 

atividade docente e melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem”.  

Ainda de acordo com Marcelo (1999), a formação de professores se dá em 

diversas etapas e níveis, a primeira fase dessas etapas e/ou níveis é basicamente a 

fase de pré-treino que engloba as experiências prévias dos então candidatos a 

professores; a segunda fase trata-se da fase de formação inicial que corresponde à 

preparação formal em uma instituição específica e especializada; a terceira é a fase de 

iniciação que corresponde aos primeiros anos exercícios profissional do professor, e 

por fim há a fase de formação permanente que se refere a todas as atividades 

realizadas com a finalidade de desenvolver-se profissionalmente e aperfeiçoar o 

ensino.  

Sendo estas as etapas para que a formação do professor aconteça, percebemos 

que essas incluem dimensões de conhecimentos, destrezas, habilidades ou 

competências, atitudes ou disposições (MARCELO, 1999). Todas as etapas citadas 

por Marcelo (1999) formam “antecedentes da docência” que, de acordo com Brito 

(2016), trata-se de experiências vivenciadas durante o processo formativo e também 

antes dele que poderão ter influência, ainda que inconsciente, sobre a trajetória do 

sujeito, influenciando desde o ingresso desse indivíduo no curso de licenciatura até a 

fidelidade que ele terá com a docência.  

Em busca de proporcionar as dimensões citadas anteriormente e para que as 

etapas de formação possam ser desenvolvidas adequadamente, os cursos de 

formação desenvolveram currículos formais com conteúdos e atividades de estágio 
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em busca de contemplar as etapas de formação que citamos anteriormente, mas 

apesar desses esforços muitas vezes esses currículos colaboram para um 

distanciamento da realidade escolar  (PIMENTA, 2002).  

Os esforços e atividades desenvolvidos pelos cursos para formar os futuros 

professores são direcionados pela Resolução nº 2, de 1º de Julho de 2015 que define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para 

a formação continuada (BRASIL, 2015).  Assim, de acordo com a mesma resolução as 

instituições devem prezar por formar professores que possuam: 

 

[...] um repertório de informações e habilidades composto pela 
pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do 
projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja 
consolidação virá do seu exercício profissional, fundamentado em 
princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade 
afetiva e estética.  (BRASIL, 2015, p.7) 

 

A formação dos professores de ciências segue as mesmas etapas e princípios 

citados anteriormente para formar os futuros professores desta área, e enfrenta 

problemas neste sentido e com a formulação dos currículos e atividades. Na 

realidade, a formação do professor de Ciências, desde sua origem, tem apresentado 

diversos dilemas, entre eles, a dicotomia entre a teoria e a prática, a distância entre as 

disciplinas de conteúdo específico e disciplinas pedagógicas e a falta de interesse dos 

alunos pela profissão. Estas têm sido algumas das problemáticas sempre presentes de 

acordo com Galliazi e Moraes (2000). 

Pimenta (1997) contrapõe-se a essa corrente de desvalorização profissional do 

professor e as concepções que os veem apenas como reprodutores de conhecimento, 

e sinaliza que, colaborar no processo de transformação da visão dos alunos de ver o 

professor como aluno para ver-se professor é um novo desafio posto aos cursos de 

formação inicial.  

Questões e desafios como os citados tem aberto espaço para uma discussão 

pertinente sobre a identidade profissional do professor uma vez que, considerando a 

natureza do trabalho docente, espera-se dos cursos de licenciatura que esses 

desenvolvam nos alunos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que lhes 
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possibilitem a construção de saberes-fazeres docentes e gestem uma identidade 

profissional.  

Para Marcelo (2009) o desenvolvimento da identidade profissional é entendido 

como um processo individual e coletivo que deve ir se consolidando no ambiente de 

trabalho do docente, isto é, a escola. Ainda segundo ele, a identidade profissional não 

é uma identidade estável, inerente, ou fixa.  

É resultado de um complexo equilíbrio no qual a própria imagem como 

profissional tem que se harmonizar com uma variedade de papéis que os professores 

sentem que devem desempenhar (MARCELO, 2009, p. 112). 

Outra consideração importante do mesmo autor diz respeito ao modo como a 

formação de professores é abordada, sendo possível adotar diferentes posições 

ideológicas e culturais em relação ao ensino, ao professor e aos alunos.  

Logo, a formação de professores deve oferecer situações que viabilizem a 

reflexão e a conscientização das limitações sociais, culturais e ideológicas da 

profissão docente, considerando como horizonte um projeto pessoal e coletivo 

(MARCELO, 1999). Os diferentes modos de abordagem da formação implicam em 

processos formativos e identitários distintos, configurando, por sua vez, 

compreensões diferentes sobre a função social da docência.  

Percebemos que já avançamos em muitos aspectos relacionados à formação do 

professor e estamos caminhando para avanços maiores, pois a melhoria na qualidade 

do ensino requer bons professores, professores comprometidos, e com sentido de 

responsabilidade e a sociedade exige cada vez mais profissionais com uma constante 

atividade de formação (MARCELO, 2009). E, por isso, necessitamos de boas políticas 

de formação inicial para os candidatos a professores, políticas que possam assegurar 

competências fundamentais para sua prática durante sua trajetória profissional 

(MARCELO, 2009). 

Há nos dias atuais políticas públicas sendo instituídas neste sentido e para 

colaborar com a superação de questões aqui já citadas, uma destas políticas públicas 

que tem recebido uma grande atenção das pesquisas atuais em nosso país é o PIBID, 

que constitui uma política pública para o aperfeiçoamento e a valorização da 

formação de professores para a educação básica.  
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Ainda segundo Brito (2016), os programas de iniciação a docência, como o 

PIBID, chegaram com outro objetivo bem claro, o de iniciar antecipadamente a 

relação dos licenciandos com a sala de aula, utilizando de mecanismos diversos para 

acender uma possibilidade de dedicação a docência por parte dos futuros 

professores. 

Assim, o programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de 

projetos de iniciação à docência desenvolvidos pelas Instituições de Educação 

Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. 

Essas bolsas têm como finalidade incentivar e colaborar para a permanência do 

licenciando no programa e na própria universidade.  

De acordo com Brasil (2016) portaria nº46, de 11 de Abril de 2016, os projetos 

desenvolvidos pelas IES devem então promover a inserção dos estudantes no 

contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 

desenvolvam atividades didático-pedagógicas que lhes proporcionem oportunidades 

de criação e participação sob orientação de um docente da licenciatura e de um 

professor da escola que por sua vez se mobilizam como co-formadores.   

 

A inserção dos licenciandos no contexto escolar e os projetos desenvolvidos 
pelas IES devem ser orientados a partir dos objetivos centrais do programa; 
objetivos estes que visam incentivar a formação de docentes para a educação 
básica; contribuir para a valorização do magistério elevando a qualidade da 
formação inicial de professores; promover a integração entre educação 
superior e educação básica e por fim contribuir para a articulação entre 
teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando assim a 
qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. (BRASIL, 2016, 
p. 3)  

 
 

No que diz respeito a articular teoria e prática e apesar do PIBID não se tratar 

de um estágio curricular obrigatório, ele partilha a mesma finalidade do estágio “[...] 

a de propiciar ao aluno uma aproximação com a realidade na qual atuará.” 

(PIMENTA; GONÇALVES apud PIMENTA; LIMA, 2004, p. 45). 

Diante dos objetivos propostos pelo PIBID observamos que são diversas as 

contribuições que este programa pretende dar a formação inicial dos futuros 

professores, para a educação básica e para os cursos de licenciatura. Ainda que não 

estejam explícitos observamos que o programa também pretende contribuir para a 
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formação continuada dos coordenadores, professores das IES e supervisores 

(professores das escolas da educação básica). 

O PIBID surgiu em 2007, porém sua expansão se intensificou a partir do ano 

de 2009, e mesmo com poucos anos de implementação, ele vem alcançando um lugar 

de notoriedade nas IES, nos eventos educacionais, nas revistas científicas que tratam 

sobre educação, ensino e formação em todo território nacional.  

Segundo a Portaria Nº 096, de 18 de Julho de 2013, algumas ações padrão 

devem ser desenvolvidas pelos pibidianos. São elas: as reuniões semanais; a 

confecção de diário de campo; a interação entre licenciandos, escola e comunidade; e 

ainda a manutenção e atualização do currículo Lattes, participação em eventos, 

produção de relatórios e trabalhos para divulgação além do planejamento e execução 

de atividades nos espaços formativos, são desenvolvidas leitura e discussão de 

referenciais teóricos contemporâneos educacionais; e o desenvolvimento, execução e 

avaliação de instrumentos e estratégias didático-pedagógicas. 

Indubitavelmente o PIBID parece constituir um espaço-tempo fecundo como 

um suporte de comunidade em que todos os partícipes nos diferentes subprojetos 

estão forjando diferentes sentidos sobre a docência e sobre o tipo de professor que 

quer ser diante do atual cenário educacional que vivemos, tornando assim possível 

mediante a experiência no programa definir se querem, realmente, ser professores.  

São muitas as evidências de que o PIBID é de fato um espaço-tempo fecundo 

para estudos relacionados a temáticas diversas, sendo uma delas a identidade 

profissional.  

Pesquisas recentes anunciam que o PIBID contribui para a formação, colabora 

no processo de (re) significação da prática e formação docente e na construção da 

identidade profissional docente dos licenciandos de Ciências e Biologia e demais 

áreas, além de abrir espaço para interações antes pouco ou esporadicamente 

estabelecidas.  

Estas contribuições ficam cada vez mais evidentes nas falas e narrativas de 

quem participa ou participou do programa e também nas publicações que tratam das 

atuais contribuições (artigos, relatos, relatórios). Algumas publicações e estudos que 

apresentaremos logo mais a frente tem como foco o PIBID e quando analisadas, 
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proporcionam o conhecimento das contribuições diversas do programa em relação à 

formação docente; sendo a maior parte delas relacionadas à contribuição do PIBID 

para a prática didático-pedagógica, para a formação docente e, em menor escala, 

para a construção da identidade profissional docente. 

A seguir, nos dedicaremos a apontar discussões e análises sobre as 

contribuições que emergem das ações do PIBID para o campo da formação e da 

construção da identidade profissional docente.  

O quadro abaixo (Quadro 01) contém a relação das fontes que foram 

consultadas para o levantamento bibliográfico preliminar; entre os materiais 

bibliográficos disponibilizados por estas fontes, foram selecionados para análise 

cerca de vinte materiais entre artigos, teses e dissertações produzidos entre o ano de 

2010 e o ano de 2015.  

Tais materiais foram escolhidos a partir da relação com o tema por nós 

definido, sendo assim foram selecionados artigos que discorressem sobre PIBID e 

suas contribuições para a formação e/ou construção da identidade profissional 

docente. 

As contribuições levantadas pelos vários autores e por nós analisadas estão 

associadas às diferentes ações desenvolvidas no PIBID. Portanto, estas contribuições 

são provenientes de experiências distintas dentro de ações comuns norteadas e pré-

estabelecidas pelo programa.  

Quadro 01: Fontes utilizadas para levantamento bibliográfico preliminar. 

Anais de eventos Revistas  

ENPEC ENADIPE Travessias 

ENALIC IV FIPED Química Nova na Escola 

Seminário de Socialização do PIBID Diálogo Educacional 

Colóquio Internacional Paulo Freire SBEnBio 

CONNEPI- Congresso Norte Nordeste de pesquisa e 
Inovação 

Olhares – UNIFESP 

II Encontro Interinstitucional do PIBID e III encontro 
Institucional do PIBID-UFRGS 

Camine (Caminhos da 
educação/ UNESP) 

SBEnBio  

Teses e Dissertações 

Banco de teses da CAPES 

Banco de dissertações e teses de Programas de Pós Graudação (PPG) 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador  
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Em virtude do grande número de publicações e da grande diversidade de 

projetos e subprojetos avaliados por estes autores na perspectiva de identificar 

contribuições do PIBID, temos como dimensioná-las em níveis mais gerais, ou seja, 

podemos estabelecer a partir da leitura destas publicações uma estimativa das 

contribuições para a formação e construção da identidade profissional docente, 

contempladas a partir de diferentes ações realizadas no PIBID, e discutidas pelos 

autores.  

Apesar da maioria deles analisarem as contribuições de um projeto ou 

subprojeto específico de uma determinada IES, com uma leitura acentuada e ampla 

das bibliografias selecionadas, estabelecemos um painel identificando as principais 

contribuições compartilhadas a partir das ações do PIBID comuns aos projetos e 

subprojetos. 

O primeiro conjunto de contribuições está associado às reuniões e encontros 

que acontecem nas diferentes propostas. Constituem um dos muitos momentos de 

interação entre os pibidianos, estes momentos podem ser organizados tanto nas IES 

como nas escolas de educação básica, e em geral objetivam aprofundar a leitura e 

discussão de referenciais teóricos, analisar e discutir casos didático-pedagógicos e a 

experiência dos professores supervisores e licenciandos nas atividades 

desenvolvidas.   

Os encontros e reuniões viabilizam e contribuem para a discussão sobre as 

práticas pedagógicas inovadoras, planejamentos colaborativos e participação em 

eventos científicos, fazendo com que os licenciandos adentrem na cultura escolar, 

compreendendo o ofício do professor por uma perspectiva que muitas vezes o 

estágio supervisionado não consegue proporcionar por conta da carga horária. 

(BALADELI; FERREIRA, 2014; OLIVEIRA, 2012). 

Podemos considerar a partir de tal afirmativa que estes momentos constituem 

para o professor e/ou futuro professor oportunidades de refletir, sistematizar 

experiências, estabelecer memórias, crescer pessoal e coletivamente em relação a seu 

fazer docente.   

Visto assim, o PIBID também se constitui como um espaço de 

desenvolvimento profissional. Para Pimenta e Lima (2004) quando se fala de 
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desenvolvimento profissional dos professores nos dias atuais, a proposta de 

formação para esse desenvolvimento deve valorizar uma formação distanciada de 

um modelo em que a prática profissional consiste em uma solução instrumental.  

Considerando as ações analisadas nesta seção, compreendemos que quando, 

em consonância com os objetivos do PIBID, estas ações tendem a se distanciar do 

modelo de racionalidade técnica e vão ao encontro de uma perspectiva que 

reconhece a capacidade de refletir e decidir. É o que diz Amaral (2012) em sua 

pesquisa na qual afirma que as reuniões e seminários semanais contribuem para 

formação reflexiva dos docentes.  

Os licenciandos e supervisores que participam destas ações confrontam suas 

situações cotidianas com produções teóricas; e ao realizar tal confronto entre teoria e 

prática faz-se necessário que o profissional docente reveja suas práticas e revisite 

teorias, produzindo novos conhecimentos para que de fato se efetive transformações 

e se amplie a consciência sobre a sua prática (PIMENTA; LIMA, 2004). 

O profissional que ao longo de sua trajetória profissional contempla uma 

formação numa perspectiva reflexiva, como a ofertada no PIBID, possivelmente 

poderá dar respostas mais consistentes às situações que emergem no dia-a-dia 

profissional, pois este docente valoriza a experiência, teoria e a reflexão, e por meio 

destes, vai constituindo seus conhecimentos e saberes. 

O segundo conjunto de contribuições são derivados de trabalhos que 

destacam os atos de escrita e participação em eventos científicos por parte dos 

diferentes participantes do PIBID.  

Os diversos momentos de ações formativas previstos no PIBID, buscam 

contribuir para avanços na oralidade, na escrita e dinamizar o currículo dos 

licenciandos e supervisores.  

No desenvolvimento efetivo das atividades que dizem respeito aos atos de 

escrita e participação em eventos, foram apontadas as seguintes contribuições: os 

sujeitos que se engajam nos atos de escrita percebem a dimensão política do trabalho 

docente e a dimensão acadêmica da formação, visualizando possibilidades de 

inovação das práticas pedagógicas, processos dialógicos e introduzindo a ideia de 

pesquisa sobre ensino, bem como enriquecem seus currículo, e contribuem na 
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desenvoltura dos pibidianos na própria universidade, por meio de elementos 

motivadores, como elaboração de artigos e participação em congressos entre outros 

(AMARAL, 2012; BARROS 2013; NASCIMENTO, LIMA; COSTA, 2014; OLIVEIRA, 

2012).  

As ações do PIBID que têm por finalidade introduzir e incentivar a ideia de 

pesquisa sobre ensino, vem contribuído consequentemente para o aumento e 

valorização do desenvolvimento de pesquisas nas áreas de educação e ensino, 

principalmente em cursos que possuem duas modalidades (licenciatura e 

bacharelado) (FELICIO, 2014).  

É interessante perceber que estas ações ajudam a situar o futuro docente nas 

várias dimensões da trajetória de formação e de diferentes formas, dando aos 

participantes do programa um lugar de ator e autor durante sua atividade docente, 

possibilitando uma vivência a partir dos valores, do modo de situar-se no mundo das 

representações, dos saberes, das angústias e anseios de cada licenciando e supervisor 

(PIMENTA, 2012).  

Os licenciandos que nunca atuaram como professores vislumbram a 

oportunidade de conhecerem a dimensão política do trabalho, ou seja, conhecer a 

escola contextualizada e percebendo-a como organização do trabalho docente que 

“[...] possui características organizacionais que vão influenciando o trabalho dos 

agentes escolares [...] definindo como o trabalho docente é dividido, realizado, 

planejado e supervisionado [...]” (TARDIF, 2008, p.55).  

Podemos creditar ao PIBID a aproximação dos licenciandos com um contexto 

escolar que se caracteriza também pela burocracia e codificação do trabalho daqueles 

que compõem esse espaço, ou seja, o programa favorece o contato do licenciando 

com um universo escolar que está cercado por uma série de componentes e ações 

burocráticas e que fazem da escola o que ela é, assim como também colabora para 

que os licenciandos entendam e identifiquem as funções do professor e dos demais 

colegas diante da escola.  

Neste âmbito o PIBID tem ajudado o licenciando a dimensionar uma dinâmica 

que anteriormente ele desconhecia ou conhecia apenas superficialmente, dando a ele 

consciência da escola como uma organização e estrutura caracterizada por regras, 
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procedimentos, regulamentos, divisão de responsabilidades, hierarquia e relações 

interpessoais. 

Por meio de ações que proporcionam oportunidade do desenvolvimento de 

projetos de ensino e pesquisa, do compartilhamento de reflexões sobre experiências, 

as práticas de ensinar e aprender nas escolas passam a ser concebidas como ponto de 

partida e de chegada da formação profissional, tendo a teoria, a pesquisa e a 

colaboração como meios de desenvolvimento de potencialidades (REIS; 

FIORENTINI, 2009).  

Portanto, podemos considerar que o PIBID, ao promover ações que fomentam 

atos de escrita, incentivam a divulgação e participação em eventos científicos, 

contribuindo para que os licenciandos e supervisores se desenvolvam nos vários 

espaços e dimensões que transitam. 

O terceiro conjunto de contribuições corresponde a como o PIBID vem 

colaborando para a interação universidade-escola e vem contribuindo para criar 

novos percursos para a formação docente inicial e continuada, de modo que 

promova troca de estratégias, aquisição e produção de conhecimento, possibilitando 

a comunicação entre a universidade e a escola e estreitando a comunicação entre o 

professor regente da escola e os licenciandos (LIMA; COSTA, 2014; NASCIMENTO; 

SOUZA; LONGHIM, 2012; OLIVEIRA, 2012). 

Zeichner (2010) sugere à criação de espaços híbridos nos programas de 

formação inicial de professores, espaços esses que reúnam professores da Educação 

Básica e do Ensino Superior, de forma que os conhecimentos práticos profissionais e 

acadêmicos se constituam a partir novas formas e experiências que aprimorem a 

aprendizagem dos futuros professores.  

Nesse sentido, o PIBID como uma política pública trata-se de um espaço 

híbrido que movimenta o âmbito escolar e inspira o desenvolvimento desse e dos 

atores envolvidos no programa por meio de novas formas e experiências. Sendo um 

espaço híbrido, ao mesmo tempo se constitui como um “terceiro espaço”, pois reúne 

o conhecimento prático ao acadêmico de modo menos hierárquico, tendo em vista a 

criação de novas oportunidades de aprendizagem para professores em formação e já 

formados (ZEICHNER, 2010).  
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O diálogo universidade-escola estabelecido por meio do PIBID possibilita o 

contato e a aproximação dos professores do ensino básico com a universidade, 

efetivando também uma relação entre os acadêmicos e a escola e, dessa forma, o 

programa vem se mostrando muito importante para a troca de experiências entre os 

envolvidos, criando um ambiente favorável para os futuros professores (BARROS et 

al. 2013; BRAIBANTE; WALLMANN, 2012).  

Podemos considerar que o PIBID visto na perspectiva de terceiro espaço na 

formação de professores colabora para uma relação mais equilibrada e dialética entre 

o conhecimento acadêmico e o da prática profissional docente. 

O quarto conjunto de contribuições demonstra como o PIBID vem sendo 

significativo para efetivar aproximação da teoria e da prática. Neste sentido, são 

inúmeras as contribuições listadas pelas diversas bibliografias levantadas para o 

nosso trabalho.  

Muitos consideram que o PIBID tem se tornado uma ferramenta na formação 

dos estudantes de licenciatura, pois se assemelha as atividades de estágio, 

proporcionando contato direto com a profissão e tornando possível experimentar a 

dinâmica, os desafios e complexidades da profissão e do ambiente escolar, desde os 

primeiros anos da graduação, articulando os saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais, possibilitando aprender, ensinar, pesquisar e reavaliar a escolha da 

profissão, auxiliando nas reflexões a cerca da profissão e na conexão teoria e prática 

por meio da ação-reflexão-ação (CARVALHO, 2012; BRAIBANTE; WALLMANN, 

2012; FELICIO, 2014; MORAIS; GONÇALVES, 2013; NASCIMENTO, LIMA; COSTA, 

2014; OLIVEIRA, NOGUEIRA; REGES, 2012; SARKIS; RODRIGUES ; LEITE 2012; 

SARTORI, 2011). 

Foi possível perceber que o entendimento do conceito de prática muitas vezes 

aparece relacionado à aquisição de experiência, e o PIBID tem proporcionado a 

aquisição dessa experiência uma vez que é um princípio do programa desenvolver 

um processo formativo no qual prática acontece por meio da articulação e associação 

contínua entre a teoria e a atividade docente (prática). 

Segundo Pimenta e Lima (2004), não é raro ouvir que a profissão se aprende 

na prática, que certos professores são por demais teóricos e que na prática a teoria é 
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outra. Ao analisar este tipo de discurso, tão comumente disseminado, o que podemos 

perceber, talvez, seja um discurso emergente de uma prática pouco fundamentada na 

teoria e uma teoria pouco fundamentada na prática.  

De acordo com as referidas autoras, isso se dá em virtude dos currículos de 

formação estar construídos como um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, 

sem qualquer associação com a realidade de onde essas emergiram. O PIBID, assim 

como as novas concepções de estágio, situa a perspectiva que marca a busca por 

superar a dicotomia entre a atividade teórica e a atividade prática e estreitar a 

associação dessas com a realidade, consolidando o ensino também como espaço de 

pesquisa e reflexão. 

Do ponto de vista didático, a articulação teoria e prática, auxilia na formação 

dos licenciandos, enriquecendo sua didática, fazendo com que estes se sintam mais 

seguros para lecionar e conheçam mecanismos desenvolvidos pelo professor em sua 

atuação (NASCIMENTO; LIMA; COSTA, 2014). Dessa forma, o PIBID enriquece e 

desenvolve uma didática que conjuga a teoria e a prática, fins e meios, propósitos e 

ações, objetivos e conteúdos.  

O quinto conjunto de contribuições do PIBID dizem respeito à formação inicial 

e continuada. Ao se falar de formação seja ela inicial ou continuada, é pertinente 

discutir a construção da identidade profissional docente.  

No caso da identidade profissional o PIBID é um espaço de formação que 

desenvolve ações que contribuem para um processo de conscientização de si e da 

profissão por meio da vivência e da interação com contexto escolar, tornando-se de 

fundamental importância para a reflexão e formação da identidade docente; tanto 

para os supervisores quanto para os licenciandos.  

A análise reflexiva da prática docente proposta pelo programa resulta na 

(re)significação e construção da identidade docente; na maioria dos casos, 

fortalecendo o desejo de ser professor e sanando dúvidas e incertezas existentes em 

relação à profissão. No que diz respeito aos licenciandos, as ações possibilitam a estes 

a identificação, mas também a não identificação com a profissão, (ANJOS; COSTA, 

2012; BALADELI; FERREIRA, 2014; BARBOSA et al. 2014; BATISTA, 2012; FELICIO, 
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2014; MORAIS; GONÇALVES, 2013; NASCIMENTO; LIMA; COSTA, 2014; 

OLIVEIRA, NOGUEIRA; REGES, 2012). 

O último conjunto que apresentaremos não diz respeito às contribuições, mas 

aos desafios e limites apontados por algumas bibliografias. Os dados das 

bibliografias analisadas apontam que apesar do PIBID ser muito benéfico e 

importante para o campo da formação docente ele possui alguns desafios e limites a 

serem superados. Gomes et al. (2014) apontam que grande parte dos bolsistas 

entrevistados em sua pesquisa não manifestaram interesse em ingressar na docência 

em  escolas públicas de Educação Básica, posicionamentos  estes que, segundo o 

autor,   frustram o objetivo principal do programa, porém esse é um problema que 

precisa ser superado pela educação em um aspecto mais geral, pois esse 

distanciamento se dá em virtude do atual cenário nas escolas onde os licenciandos 

atuarão. 

Outros limites reconhecidos são relativos à atuação de alguns professores 

supervisores em algumas ações de suma importância, de acordo com Medeiros 

(2015), é relatado pelos bolsistas que alguns professores supervisores não possuem a 

iniciativa requerida de um coformador.   

Outra questão, que segundo o autor precisa ser superada, é a questão de 

interação, pois há evidências de que os bolsistas, muitas vezes não conhecem o plano 

de ensino e de aula dos supervisores, o que para desenvolver as ações e atividades é 

um recurso indispensável.   

Há, ainda segundo Deimling (2014, p.96), uma clara necessidade “[...] que os 

participantes trabalhem de maneira colaborativa e compreendam não apenas uma 

parte do processo, mas sua totalidade, para que se alcance os objetivos comuns a 

todos”. 

São muitas as discussões sobre a necessidade de melhoria nos cursos de 

formação de professores e também a respeito da criação de novas estratégias para 

que essa formação ocorra da forma mais completa possível, o que podemos perceber 

em nosso levantamento bibliográfico é que de forma quase unânime o PIBID tem 

impulsionado e colaborado com o processo de formação docente, ainda que haja 

algumas limitações e dificuldades que são mencionadas em menos escala, mas, que 
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são existentes e precisam ser superadas. 

Conseguimos identificar em cada ação analisada, várias contribuições que 

possibilitam que os conhecimentos científicos, pedagógicos e acadêmicos se 

desenvolvam de forma mais crítica e autônoma, embora em nossa realidade existam 

diversas dificuldades enfrentadas pelo ensino básico, o PIBID cria subsídios por meio 

de suas ações para que professores e licenciandos sejam profissionais mais reflexivos 

e críticos e também se sintam motivados em sua prática. 

 Podemos considerar a partir do levantamento bibliográfico que o PIBID como 

processo formativo, tem favorecido a transformação do sujeito colaborando na 

constituição da identidade profissional do licenciando e na interpretação e 

reinterpretação da identidade profissional.  

Além de complementar o processo formativo dos licenciandos e dos 

professores, também permite a inovação, a criatividade e a experimentação, a 

avaliação da atividade e da profissão docente, fazendo com que esses explorem 

possibilidades e limites do contexto escolar e da própria profissão, e que assim se 

identifiquem ou não com a profissão para a qual vem sendo preparados.  
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CAPÍTULO 2 
A IDENTIDADE E O SER PROFESSOR 

 

A seguir, discutiremos o conceito de identidade de acordo com a psicologia 

social, fazendo um rápido panorama de como a identidade pode ser interpretada.  

Direcionaremos ainda parte da discussão para esclarecer e tratar da identidade como 

metamorfose, teorizada por Ciampa. Por fim, ampliamos a discussão para a 

apropriação do conceito de identidade pelo campo profissional docente, buscando 

fazer uma breve abordagem a partir da tese da identidade como metamorfose. 

Os estudos sobre identidade são de natureza interdisciplinar, podendo receber 

diferentes significados da psicologia, da sociologia e de outras áreas (PIMENTA, 

2004). Percebemos, a partir do exposto no capítulo anterior, que a identidade é 

dinâmica. Ela está em constante movimento e transformação e para discuti-la nessa 

perspectiva de “se dando”, acontecendo ao longo da trajetória profissional, iremos 

utilizar de uma abordagem dentro da psicologia social, ao analisar a identidade 

também em sua dimensão política, que considera a atividade de cada indivíduo e o 

contexto em que se desenvolve essa atividade.  

Ciampa (1998) define identidade humana como metamorfose, ou seja, um 

processo permanente de formação e transformação do sujeito humano, que se dá 

dentro de condições materiais e históricas dadas e que se trata de um processo que 

articula a subjetividade e a objetividade.  

A identidade é metamorfose constitutiva do sujeito que busca localizar-se no 

mundo. Compartilhando da visão de identidade como metamorfose exposta por 

Ciampa, percebemos que o PIBID pode ser considerado um catalisador do processo 

de transformação do sujeito que colabora para o futuro docente se localizar no 

mundo por meio de um processo reflexivo que articula subjetividade e objetividade 

no contexto escolar e acadêmico e proporciona ao já professor a interpretação e 

reinterpretação da identidade profissional que possui.  
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2.1 Identidade de acordo com a Psicologia Social 
 

Mas afinal o que é identidade? Essa pergunta desperta uma grande discussão 

e uma busca constante de respostas mais apropriadas para esclarecê-la. Diversos 

campos como a Psicologia, a Antropologia, a Sociologia, a Psicanálise, a Psicologia 

Social entre outros, se dedicam a estudar e investigar a identidade e as inúmeras 

questões pertencentes a ela. Ciampa (2011) afirma que psicólogos, sociólogos, 

antropólogos entre outros cientistas sociais têm estudado a questão da identidade, 

não apenas pela complexidade, mas também pela importância que esta tem, 

afirmando que praticamente em todas as situações cotidianas, a questão da 

identidade aparece de alguma forma.  

De acordo com Galindo (2004), dentro dos diferentes campos das ciências 

humanas, há algumas tentativas de diferenciação entre identidade pessoal e 

identidade social. Algumas destas tentativas associam a construção da identidade 

pessoal ao processo de socialização primária e a construção da identidade social, e 

outras associam ao processo de socialização secundária; outros procuram destacar a 

internalização de papéis ao tratar a questão da identidade, ou que a identidade 

pessoal é construída pela autopercepção, enquanto a identidade social é construída 

pela percepção que os outros têm do sujeito.  

É perceptível então a plasticidade da identidade, pois essa é dinâmica, 

influenciável e mutável e estará sempre em um constante movimento, ainda que 

preserve alguns traços de uma identidade desenvolvida dentro de um contexto 

anterior (CIAMPA, 2011).  

Para Ciampa (1994), dizer que a identidade de uma pessoa é um fenômeno 

social e não natural é aceitável pela maioria dos cientistas sociais, pois não é possível 

isolar, de um lado, o conjunto de elementos biológicos, psicológicos e sociais que 

podem caracterizar um indivíduo, identificando-os, e de outro lado, isolar a 

representação desse indivíduo como uma duplicação mental ou simbólica que 

expressaria sua identidade.  

Os elementos e a representação mental ou simbólica são complementares, são 

partes da constituição do indivíduo. Por exemplo, mesmo antes de nascer já somos 

representados como filhos de alguém e, com a passagem de tempo, essa 
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representação será assimilada por meio da subjetividade (processos internos) e da 

objetividade social (processos externos). Assim, cada indivíduo, participa de uma 

substância humana que se realiza como história e como sociedade, e nunca como um 

ser isolado.  Por isso, a cada esforço que fazemos para descrever a identidade, 

revelamos juntamente nossa existência como encarnação de um momento histórico, 

sendo assim, nossa identidade é temporal.   Partindo desse ponto de vista Dubar 

(2005, p. 136) vem reforçá-lo afirmando que: 

 

[...] a identidade não é mais do que o resultado simultaneamente 
estável e provisório, individual e colectivo, subjectivo e objectivo, 
biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, em 
conjunto, constroem os indivíduos e definem as instituições. 

 
Dubar (2005) afima que a noção de identidade só pode ser incluida numa 

perspectiva sociológica se tomarmos a relação identidade para si/identidade para 

outro como um processo que acontece pela socialização e que o constitui, e é 

exatamente o que articula Ciampa, que também considera identidade um processo 

temporal se realizando histórica e socialmente. Dubar e Ciampa concordam, 

portanto, que a identidade só pode ser tratada sociologicamente quando vista, não só 

como produto social, mas também como máteria para a sociedade que a constitui. 

 

2.2 Sobre a construção da identidade  

Neste tópico faremos uma breve discussão sobre a construção da identidade e 

alguns aspectos desse processo. Partindo da visão sociológica, de acordo com 

Castells (2002) toda identidade é construída a partir de um processo histórico, social, 

pessoal e até mesmo biológico e geográfico. Todos esses elementos são processados 

pelos indivíduos e pela sociedade, assim gera-se uma reorganização de significados 

de acordo com os tempos e espaços onde todos esses elementos ocorrem.  

Segundo o autor, a construção da identidade sempre ocorre em um contexto 

marcado por relações de poder e há três formas e origem de identidade. A primeira 

seria a identidade legitimadora: essa é introduzida pelas instituições dominantes no 

intuito de reproduzir, expandir e racionalizar sua dominação. Em segunda posição, 

identidade de resistência: criada por aqueles que estão em posições/condições 
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desvalorizadas ou estigmatizadas. E por último, a identidade de projeto quando os 

indivíduos sociais ou atores sociais, como chama o autor, utilizam de qualquer 

matéria para construir uma nova identidade capaz de redefinir seu espaço na 

sociedade, e ao fazê-lo, busca transformação. 

 Apresentaremos, a seguir, uma parte expressiva da tese de Ciampa com a 

qual trabalharemos e que assume a centralidade de nossa pesquisa, pois foi o 

conceito de identidade como metamorfose desenvolvida por Ciampa que nos 

instigou e nos deu subsídios para sustentar este trabalho.  

A tese de Ciampa tem aspectos bem singulares, e mesmo assim podemos 

perceber algumas características comuns também apresentadas por Castells a 

respeito da construção de identidade. Ambos trabalham com nomenclaturas 

similares, como atores e personagens, para designar os indivíduos. Eles também 

dialogam sobre a pluralidade de identidade, suas possíveis tensões e contradições, e 

buscam estabelecer distinção entre identidade e papéis e a importância que esses 

papéis possuem para o comportamento dos indivíduos e para sociedade a sua volta. 

 Ambos concordam que o processo de construção de identidade é objetivo e 

subjetivo, sendo os papéis apenas produtos da fonte identitária que passa por um 

processo de autoconstrução e individuação. Há outra definição feita pelos autores 

que embora pareça distinta é bastante similar e equivalente a de que existe 

identidades individuais e identidades coletivas, ou identidade para si e identidade 

para o outro. Ciampa explora essa dualidade assim como Castells, embora este 

último concentre-se mais na identidade coletiva. 

Ciampa (2011) propõe, define e concentra-se na identidade humana como 

metamorfose, não em um sentido biológico (como o das borboletas), mas como 

processo permanente de formação e transformação do sujeito humano que se dá 

dentro de condições materiais e históricas. Transformações e formações que vão 

revelando aos poucos, a história de vida de um indivíduo e os muitos cenários onde 

essa história foi sendo construída, ou seja, a identidade definida como metamorfose é 

fruto da articulação da subjetividade e da objetividade, gerando assim, um processo 

constante para que o indivíduo possa vir a se tornar sujeito (“vir-a-ser-sujeito”). 

Trata-se, portanto, de uma identidade dando-se como relação sincrônica, ou seja, 
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acontecendo numa determinada fase e/ou época e também diacrônica, englobando 

as mudanças ocorridas através do tempo. 

De forma análoga Ciampa utiliza a dramaturgia, o teatro e todo o universo 

que pode ser explorado por meio dele, para narrar a identidade como metamorfose. 

Em sua tese de doutoramento, para melhor desenvolver a ideia de identidade como 

metamorfose, Ciampa (2011) recorre a personagens ficcionais, sendo o principal deles 

o “Severino”.  

O referido autor traz este personagem do magnífico poema de João Cabral de 

Melo Neto, “Morte e vida Severina”, e trata dos esforços e recursos que o 

personagem do poema utiliza para se identificar para si e para outros.  

Em um segundo momento da mesma obra o autor apresenta uma segunda 

personagem, a “Severina”, esta por sua vez trata-se de uma história real, na qual 

mais uma vez Ciampa busca demonstrar a identidade como processo para, por fim, 

trabalhar teoricamente o que ele mesmo chama de objeto abstrato: a identidade. E 

assim, o autor vai configurando um novo sentido, no qual a identidade é uma 

questão política, social, familiar, ou seja, uma questão pessoal e coletiva que está 

também imbricada com a atividade produtiva que cada indivíduo desenvolve. 

Quando nos esforçamos para responder questões a nosso respeito de acordo 

com Ciampa (2011), estamos nos esforçando para apresentar um personagem e 

contar uma história da qual nós mesmos somos autores e atores.  Neste contexto, 

Ciampa (2011) afirma ainda que a identidade de um personagem pode constituir a 

identidade de outro personagem, assim como o autor pode constituir-se a partir dos 

personagens que cria. Em meio a toda essa dinâmica que parece um tanto 

complicada, há ainda o autor que se oculta atrás do personagem e que também por 

meio dele se revela tornando-se assim “revelação e ocultação” (CIAMPA, 2011) 

Para Ciampa, quando nós perguntamos ou nos perguntam “quem somos?”, 

estamos pesquisando nossa identidade, estamos buscando repostas de conhecimento. 

Estas perguntas parecem simples, e será que realmente são?  

Segundo o autor, se você consegue responder estas pergunta você consegue 

mostrar para si quem é, ou seja, se reconhece e também consegue mostrar ao outro 

quem és, fazendo com que o outro te conheça, ou te reconheça.  
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Ao tentar responder quem somos, realizamos o primeiro esforço para 

descrever nossa identidade. No primeiro momento, em que tentamos nos identificar, 

supomos que a melhor forma de começar é recorrendo a um substantivo (palavra 

que nomeia), (CIAMPA, 2011).  

O nosso nome, então, se torna nossa primeira identificação, nos chamamos 

como os outros nos chamam, o nome será a palavra que irá designar nosso ser, que 

nos nomeará e, desta forma, nos tornamos nosso nome e se por acaso nos chamarem 

por outro nome qualquer, isso então nos causará estranheza.  

Certamente, com o nome nos identificamos e por ele somos identificados de 

acordo com Ciampa (2011, p.136), “[...] o nome é mais que um rótulo ou etiqueta 

serve como uma espécie de sinete ou chancela, que confirma e autentica nossa 

identidade”. Por exemplo, o nosso primeiro nome nos diferencia dos demais, nos 

diferencia, na nossa família; já nosso sobrenome nos iguala a eles, faz com que nos 

tornemos parte da família, autentica nossa identidade neste grupo. E assim, nos 

igualamos e nos diferenciamos dentro dos grupos dos quais fazemos parte, pois a 

identidade também é a articulação da igualdade e da diferença; pela igualdade nós 

muitas vezes fazemos parte e pela diferença muitas vezes nos identificamos 

(CIAMPA, 2011). 

 Apesar do nosso nome, ser uma forma de nos representar, de nos identificar, 

chega o momento em que este não é mais suficiente para que a nossa identidade seja 

reconhecida por outros, recorremos então a outros substantivos, a outras 

características, articulando mais uma vez nossa igualdade e nossa diferença. Neste, 

momento cada esforço em descrever nossa identidade, torna-se uma tentativa de 

aprofundar nossa descrição de descrever nossa existência como uma história 

personificada em um dado momento histórico.  

 
Está claro que o nome não é identidade é apenas uma representação 
dela, apesar de inicialmente a identidade parecer assumir um nome 
próprio, ela vai adotando outras formas de nos representar, e muitas 
vezes vamos recorrer à categoria atividade para nos representar. 
(CIAMPA, 2011, p.139). 
 

Deixamos então de ser substantivo e passamos a ser verbo. O indivíduo não é 

mais algo, ele é o que ele faz, nos tornamos nossas ações, nos fazemos pela prática, 
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por exemplo, “nos tornamos algo: sou professor (=tornei-me professor)”, (CIAMPA 

2011, p.66). De acordo com exemplo podemos compreender que se a docência for a 

nós atribuída de forma legitimada, em virtude de sermos dotados dos atributos e 

formação necessária, passaremos então, a ser identificados não apenas pelo  nome, 

mas pela atividade que exerceremos.  

As nossas atividades são normatizadas, para manter uma estrutura social, e 

assim conservar as identidades produzidas, paralisando muitas vezes o processo de 

identificação por meio da reposição das identidades pressupostas, gerando assim um 

produto, que aparece como um “[...] dado e não como um dar-se que constantemente 

expressa um movimento social” (CIAMPA, 2011, p.68). 

Podemos nos “tornar” professores e mais tarde dizer em alto e bom tom “sou 

professor, tornei-me professor”, mas precisamos compreender que tornar-se e ser 

professor não “é um dado”, um produto final; é “dar-se” em um processo constante, 

é mutável e dinâmico onde é necessário nos reconhecermos pela atividade que 

realizamos para poder desempenhá-la, é indispensável compreender a docência 

como um processo que nos permite mudar, construir e reconstruir nossas 

identidades ao mesmo tempo que mudamos e (re) construímos nossa atividade. 

No mínimo é razoável entender a identidade profissional como sendo um 

plexo de significados partilhado por muitas pessoas, que podem ser mais ou menos 

diferenciadas entre si, em uma função de múltiplos fatores que interferem de modo 

significativo na formação pessoal de cada profissional (CIAMPA, 2006, s/p). 

Logo, a identidade não deve ser vista como produto final de uma escala de 

produção, pois ela está em constante mudança. No entanto, Ciampa alerta sobre 

mecanismos que atuam para produzir o que ele chama de identidade mito, uma 

identidade que demonstra apenas a aparência de mudança.  

O primeiro mecanismo mencionado pelo autor é o da reposição de uma 

identidade pressuposta. Esse mecanismo dá uma falsa ilusão de transformação e de 

mudanças na identidade do indivíduo. Assim, realiza-se uma reposição de uma 

identidade que se imagina e se pensa antes mesmo de ter contato ou conhecimento 

sobre ela, somente para atender normas, ideologias e princípios ou para fazer parte 

de um grupo ou espaço. 
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 O processo de reposição dá a impressão de que a identidade do indivíduo se 

mantém como foi pressuposta, e é esta insistência na reposição que sustenta a 

mesmice. Este ciclo de reposição que sustentando o “mesmo”, é o que estabelece a 

identidade mito, a qual indivíduo reproduz sem questionamentos, reflexões, pois 

não há preocupação com relação às transformações da sua própria identidade, mas 

sim uma preferência em permanecer com a ideia de “mesmice” que o coloca como 

um personagem onde a transformação é apenas uma aparência. 

O segundo mecanismo que colabora para a identidade-mito é o mecanismo 

chamado por Ciampa (2011) de má-infinidade. Este mecanismo está relacionado a 

tensões, conflitos e contradições de um personagem, que está sendo apresentado 

constantemente, num ciclo interminável, mesmo que o indivíduo esteja envolvido 

com outras atividades e contextos. Não há metamorfose, o que há é uma ilusão onde 

aparentemente foram superadas as contradições do personagem, porém, essa não é 

uma realidade, pois o sujeito nega-se a superar e assim permanecem desenvolvendo 

a mesmice (CIAMPA, 2011). 

Diante desses termos, Ciampa afirma que a identidade-mito impede e inibe 

avanços no que se refere à emancipação do sujeito com relação a sua identidade, 

pois, não há uma alterização do sujeito, isto é, ele não “se torna outro” ele permanece 

repondo a identidade pressuposta.  

Quando se elimina a identidade pressuposta, o indivíduo fomenta a 

alterização da sua identidade e a coloca neste momento como metamorfose, na qual 

há espaço para um ciclo vital que envolve um processo dinâmico de transformações 

em que os indivíduos estão em movimento no contexto em que estão inseridos. 

Ciampa discute ainda as identidades políticas e as políticas de identidade, pois, as 

identidades também se constituem pelos diversos grupos dos quais fazemos parte. 

Há grupos e comunidades que estão em busca de desenvolver identidades coletivas e 

que têm por finalidade controlar as condições de vida dos seus partícipes. Já os 

partícipes, por sua vez, buscam nestes grupos mudanças para suas identidades 

pessoais.  

A identidade de grupos envolve uma questão de autonomia, e autenticidade, 

assim como também pode envolver uma questão de ausência de autonomia e de 
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autenticidade das identidades políticas. Nesse sentido, as políticas de identidade, são as 

desenvolvedoras e mantenedoras de identidades singulares, que podem emancipar, 

colaborando para a identidade como metamorfose ou podem normatizar, 

colaborando para uma identidade-mito a qual impede que o indivíduo prossiga em 

sua metamorfose.  

Sobre as políticas de identidade Ciampa (2006, s.p) afirma que [...] esta busca 

normatizar ou de alguma forma homogeneizar uma coletividade influenciando-a no 

sentido que seus membros compartilhem significados[...]. Para o autor, se não houver 

esse compartilhamento os membros de determinado grupo vão assumir um rótulo, 

nome ou título que o identificará como parte daquele grupo. Visto dessa forma, [...] 

quanto mais antiga e estável uma profissão maior será o peso da tradição, da 

preservação do perfil profissional, controlando e anulando indivíduos ou grupos que 

não correspondem a esse perfil [...]. 

Levando em consideração o que diz Ciampa (2006), poderíamos considerar 

que na medida em que os grupos exercem uma política de identidade com certa 

supremacia influenciam, então, o modo como cada indivíduo se reconhecerá e será 

reconhecido. Assim acontece com um professor ao exercer sua atividade; ver-se e 

reconhecer-se com determinado perfil profissional dependerá, portanto, do 

direcionamento dado à formação deste profissional, na qual alguns poderão receber 

uma formação mais técnica, desenvolvendo assim habilidade mais técnica 

(profissional com perfil técnico) sem muitas preocupações críticas, ou poderão 

desenvolver um perfil mais crítico por receberem uma formação mais crítica e 

preocupada com questões de ordem social e prática. Esta, encarada com mais 

potencial crítico. 

Para analisar a identidade política de um indivíduo, [...] é preciso considerar 

então a formação individual (da pessoa) e a formação coletiva (do profissional) [...] 

(CIAMPA, 2006, s.p). Por exemplo: quando um membro adere a um grupo, ele adota 

para si as causas e ideais deste grupo, e mesmo carregando consigo sua 

individualidade, ele poderá constituir-se e concretizar-se como uma integrante desta 

comunidade. Ainda, também, ele possui a capacidade de expressar sua 

singularidade, os traços do seu perfil que tanto o igual a àquele grupo como também 



 
 

47 

que o diferencia frente aos demais membros. Desta forma, o professor, por exemplo, 

vai utilizando a política de identidade do grupo do qual faz parte, mas também vai 

se tornando menos dependente dessa política de identidade, instigando e 

desenvolvendo cada vez mais a sua identidade política. Para Ciampa (2006, s.p) este 

processo trata-se: 

 

[...] de possibilitar a formação da identidade política do sujeito como 
individualidade autônoma pois [...] uma política de identidade  é 
válida quando na medida em que se apóia numa moral igualitária, 
possibilita uma identidade política com uma ética libertária.   

 

As identidades políticas sugerem um momento de superação da identidade-

mito, pois trata-se de quando desenvolvemos uma concepção de identidade para nós 

mesmos e conseguimos nos diferenciar dos demais, este processo costuma iniciar-se 

pela aquisição das políticas de identidade por parte do indivíduo para que ele se torne 

parte do grupo ou comunidade.  

Este momento exige a articulação da igualdade, do se fazer igual, 

homogeneizar-se em meio a coletividade. Posteriormente, em um segundo momento, 

quando há o surgimento de novos projetos, concepções e ideologias, articula-se então 

a diferença e, assim, se alcança a distinção do sujeito dentro do grupo do qual ele faz 

parte.    

As políticas são exemplos que estão presentes em projetos existentes na 

sociedade que tem cunho ou motivação social, assim como também estão presentes 

na formação superior quando são estabelecidas normas, regulamentos, diretrizes que 

acabam influenciando nos perfis dos participes deste grupo.  

Assim, o PIBID é um espaço com grande potencial para a aquisição de uma 

identidade política característica e/ou políticas de identidade, já que esse é um 

espaço dinâmico, onde os licenciandos podem desenvolver uma identidade para si, 

caminhando para um processo emancipatório por meio da aquisição das políticas de 

identidade, ou ainda, pode ser que não haja emancipação, nem aquisição de uma 

política de identidade, favorecendo apenas um desenvolvimento de uma identidade 

mito para os futuros professores.  
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2.3 A identidade profissional docente, apropriação do conceito de identidade e a 
dinâmica da sua construção. 

 
Diante do processo formativo do professor, há uma questão que chama 

atenção: são poucos os momentos dedicados à discussão da construção de uma 

identidade profissional. Por esta escassez, esta abordagem torna-se muito pertinente, 

pois nos parece necessário que o sujeito busque e construa uma identidade 

profissional, afinal muitos sabem o que é um professor, mas ver-se como professor, 

ser e estar nesta profissão se situando como tal só se consegue constituindo uma 

identidade relativa a esta profissão (PIMENTA, 1997; FARIAS, 2009).  

Falar da identidade profissional docente tem sido a preocupação de vários 

autores, fazendo com que essa se torne uma reflexão necessária, quando tratamos da 

profissão e da profissionalização docente, visto que atualmente essa está sendo 

descaracterizada, desvalorizada e tem sofrido com inúmeras pressões oriundas de 

diferentes fontes.   

A crise na profissão docente vem arrastando-se ao longo dos anos segundo 

Nóvoa (1999), e mesmo assim, de acordo com o autor, não se vislumbra superação 

desse quadro a curto prazo, sendo as consequências desastrosas para  os 

profissionais da área, para os cursos de formação em licenciatura e para o próprio 

ensino.  

Apesar de ter sofrido grandes pressões, o ensino não se transformou 

estruturalmente como ocorreu com outras profissões, e diante desta realidade os 

professores buscam estímulos diversos em outras fontes. Assim sendo, Nóvoa (1999) 

afirma que é preciso incentivar uma maior identificação pessoal dos professores com 

a profissão e seus diversos aspectos.  

Por outro lado, ao debruçar nesta discussão, é preciso considerar que a 

formação dos professores precisa ser repensada, reestruturada para que haja 

melhorias para todos os envolvidos no processo. De acordo com Marcelo (2009), a 

melhoria na qualidade de ensino requer bons professores, professores 

comprometidos com a difícil tarefa de ensinar, mas para isso necessitamos de boas 

políticas para que assegure aos licenciandos as competências que vão precisar 

durante sua longa, flexível e variada trajetória profissional. Ensinar é um trabalho 
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exigente e, muitas vezes, torna-se complicado para qualquer professor ser eficaz e 

manter essa eficácia ao longo do tempo. 

No campo da formação de professores Marcelo (2009) tem explorado a noção 

de identidade profissional de forma interessante. Segundo ele o desenvolvimento da 

identidade profissional é entendido como um processo individual e coletivo que 

deve se consolidar no ambiente de trabalho do docente, isto é, na escola. Ainda, 

segundo Marcelo (2009), a identidade profissional é resultado de um complexo 

equilíbrio onde a própria imagem como profissional tem que se harmonizar com 

uma série de outras imagens de si mesmo e demandas diárias.  

A profissão docente, assim como qualquer outra, sofre influência dos 

diferentes modelos e instituições de formação nas quais os docentes iniciam seu 

desenvolvimento profissional. E, geralmente, se modifica para atender as 

necessidades das sociedades, logo, esta identidade pode ser vista como processo 

sócio-histórico vinculado a humanidade que se configura por meio de um complexo 

emaranhado de histórias, conhecimentos e processos (CIAMPA 2011; FARIAS 2009; 

MARCELO 2009; PIMENTA 1997).  As identidades vão [...] constituindo as 

sociedades e as sociedades vão constituindo essas identidades [...] (CIAMPA, 2011, p. 

132), e em meio a todo este movimento a identidade profissional docente vai sendo 

construída por cada indivíduo que se insere na formação docente e na docência em 

si. 

Analisando por esta perspectiva, podemos fazer uma relação rápida com o 

momento em que concluímos o Ensino Médio e vamos em busca de uma formação 

profissional que nos localize no novo momento e contexto da nossa trajetória de vida. 

Sendo feita a escolha pela formação de uma licenciatura, muitos de nós estamos 

tentando nos localizar no „novo‟, procurando ser igual e também ser diferente, 

tentando fazer parte de um grupo e nos distinguir de outros, e a construção da 

identidade é a articulação da igualdade e da diferença e ainda, estamos buscando ser 

verbo, ser ação, nos fazer por esta ação (pela prática) e assim também nos identificar 

por meio dela (CIAMPA, 2011).    

A constituição da identidade profissional colabora, certamente, para 

autoeficácia, motivação, compromisso e satisfação do profissional docente e sendo 
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vista como algo que evolui ela proporciona a este profissional a interpretação e (re) 

interpretação de si de forma que envolve a pessoa e seu contexto (MARCELO, 2009). 

De acordo com Pimenta (1997) uma identidade profissional docente se constrói 

também a partir de sua rede de relações com outros professores, nas escolas, nos 

sindicatos e em outros agrupamentos, se constituindo como interação entre a pessoa 

e suas relações individuais e profissionais.  

A tese de Ciampa (2011) ilumina a noção da identidade profissional docente 

mencionada por Marcelo (2009) e também a de outros autores que fazem referência à 

identidade profissional docente como uma construção, uma evolução por meio da 

interpretação e reinterpretação de experiências, como um processo que se dá 

influenciado pela cultura, pela sociedade, pela história de vida, pelas práticas 

pedagógicas e pela formação. 

A partir desta perspectiva, dinâmica de identidade como metamorfose, a 

construção identitária também não pode ser desassociada da história de vida, da 

formação e da prática pedagógica do professor que serão, segundo Farias (2009), 

elementos identitários constituintes desta identidade profissional.  

As histórias de vida de acordo com Farias (2009), são as raízes sociais, as 

influências familiares assim como suas experiências escolares, entre outros; a 

formação é o contexto de socialização que permite que o professor reconheça-se 

como profissional a partir das relações estabelecidas com os saberes e exercícios da 

docência; e por fim, mas não menos importante, as práticas pedagógicas que são as 

atividades que os professores desenvolvem, principalmente no ambiente escolar e é 

neste trabalho e por ele que os professores se definem como profissionais.   

Além destes três elementos identitários mencionados por Farias (2009), 

Marcelo (2009) identifica quatorze constantes que também se apresentam como 

desafios para desenvolver e debater sobre identidade profissional docente, “cada 

uma dessas „constantes‟ representa também um desafio, o desafio de desenvolver 

processos que ajudem a situar a profissão docente como uma [...] profissão do 

conhecimento”, comprometida com o direito de aprender dos alunos. (MARCELO, 

2009 p.115).   

Destacaremos a seguir seis das quatorze constantes listadas por Marcelo (2009) 
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daremos ênfase a essas constantes porque são as que mais estão relacionadas a 

discussão que pretendemos realizar. 

A primeira constante que Marcelo aponta como desafio para discutir e 

desenvolver a identidade profissional docente, fala das milhares de horas como 

alunos, que não são gratuitas e são a socialização prévia, ou seja, fala sobre as 

milhares de horas  que os professores passam como alunos. Esta é única profissão em 

que os futuros profissionais se veem expostos a um período longo de observação em 

relação às funções que desenvolverão e como este processo faz com que ocorra uma 

socialização prévia e uma vivência profissional por meio da qual a identidade 

profissional vai sendo constituída paulatinamente, em meio a aspectos emocionais e 

racionais.  

A segunda constante aponta as crenças sobre o ensino que dirigem a prática 

profissional mencionando três categorias de experiências que constituem essas 

crenças e que são apontadas pela literatura, são elas: as experiências pessoais, as 

experiências com conhecimento formal e a experiência escolar e de aula.  

A quinta constante cita o valor do conhecimento prático, onde se aprende a 

ensinar ensinando e do valor que este conhecimento prático vem recebendo, de 

modo que se cria um “mito” ao redor da prática ao se afirmar que “a prática forma 

muito mais do que a teoria adquirida na formação inicial”. Por outro lado, a prática 

certamente favorece o aprender a ensinar, buscando conhecimento, reflexão e 

exercício na ação. 

A sétima e a oitava constante tratam de questões bem atuais. A sétima trata 

sobre a carreira docente e o abandono dessa carreira e da sala de aula afirmando que 

a motivação para ensinar e para continuar ensinando é uma [...] motivação intrínseca, 

fortemente ligada à satisfação de conseguir que os alunos aprendam, desenvolvam 

capacidades, evoluam e cresçam” (MARCELO, 2009, p. 123). A oitava leva em 

consideração a relação professor-aluno pondo em evidência os alunos e a motivação 

profissional, e ainda fala da visão deturpada de que a carreira docente entendida 

como um trajeto individual, pouco ligado ao desenvolvimento de atividades 

coletivas, sendo um dos resultados o afastamento da sala de aula.  

A nona discute as múltiplas funções do professor e as ideias de que os 
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professores são responsáveis por uma gama de fatores, ao mesmo tempo, são 

artesãos independentes que constroem conhecimento, habilidades e materiais.  

A última constante apresentada (quatorze) discorre sobre um princípio da 

carreira docente na qual os professores tem que ensinar e aprender a ensinar 

simultaneamente, além de terem que enfrentar desafios de ordens diversas como 

adquirir conhecimento sobre os alunos, os contextos, planejamento e currículo. Todas 

essas aquisições os ajudarão a criar um repertório que os ajude a permanecer na 

profissão, desenvolvendo e consolidando dia a após dia sua identidade profissional. 

A realidade para os professores iniciantes é preocupante. O quadro que se 

instala na educação atual é um tanto quanto caótico, levando a insatisfação, 

desmotivação, sejam pelos baixos salários, pelos problemas estruturais das escolas ou 

mesmo pela indisciplina dos alunos entre muitos outros problemas existentes.  

Esta situação reduz possibilidades de escolha pela licenciatura, o que podemos 

considerar a partir das constantes apresentadas por Marcelo (2009) é que os 

professores iniciantes (ou não), e falo como parte deste grupo, necessitam de 

condições trabalhistas e melhorias na escola, ou seja,  os desafios apontados precisam 

ser superados para que nós docentes consigamos oferecer os direitos educacionais 

fundamentais para quem busca por nós: o direito de aprender com qualidade. 

Foi, portanto, objetivo desse capítulo discutir o conceito de identidade a partir 

da perspectiva da psicologia social e direcionando nossos esforços para esclarecer o 

conceito de identidade como metamorfose proposto por Ciampa.  

No decorrer desta discussão abordamos como o conceito de identidade vem 

sendo ampliado incorporado pelo campo profissional docente para chamar atenção 

da necessidade da constituição dessa identidade e de processos que favoreçam este 

desenvolvimento, assim unimos esforços durante todo o texto para articular 

identidade como metamorfose e identidade profissional docente e evidenciar os 

desafios que são enfrentados no processo de construção identitária. 
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CAPÍTULO 3  
PERCURSOS METODOLÓGICOS  

 

 

 

3.1. Abordagem e natureza da pesquisa. 
 

Esta pesquisa assume predominantemente os princípios da abordagem 

qualitativa. “A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização e etc.” (GOLDENBERG, 1997, p. 14). De acordo com Minayo (2009), 

a pesquisa qualitativa responde questões particulares nas ciências sociais e se ocupa 

de uma realidade que não pode ser quantificada, buscando trabalhar assim com 

significados, motivos, crenças, valores, ações e aspirações. Esse tipo de “[...] 

investigação requer como atitudes fundamentais a abertura, a flexibilidade, 

capacidade de observação e de interação com o grupo de investigadores e com os 

atores sociais envolvidos”. (MINAYO, 2004, p.101) 

A pesquisa qualitativa é também segundo Chizzotti (2003), um campo 

transdisciplinar que envolve as ciências humanas e sociais, assumindo formas de 

linguagem de análise, derivadas “[...] do positivismo, da fenomenologia, da 

hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do construtivismo” (CHIZZOTTI 

2003, p.221), e adotando assim variados métodos de investigação para o estudo de 

um determinado fenômeno que se pretende investigar. Os investigadores vão 

buscando então encontrar o sentido e o significado desse fenômeno, interpretá-lo e 

compreendê-lo.  

Em relação à natureza da pesquisa podemos dizer que se trata de um estudo 

do tipo descritivo e exploratório. Gil (2008, p.28) afirma que as pesquisas descritivas 

são “[...] as que têm por objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de uma 

população [...] as pesquisas embora definidas como descritivas, proporcionam uma 

nova visão do problema [...]”. 

Também de acordo com Gil (2008, p.27), [...] as pesquisas de natureza 

exploratórias têm como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

ideias tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses mais 
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pesquisáveis para estudos posteriores”. As pesquisas descritivas juntamente com as 

exploratórias, são as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais que 

buscam a atuação prática.  

 

3.2.Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa teve como cenário O PIBID-UESB Microrrede Ensino-

aprendizagem-formação e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus 

de Jequié–BA. A Região do Sudoeste pode ser concebida como um conjunto de três 

microrregiões, assim definidas: um bloco de municípios centralizados por Vitória da 

Conquista; outro que se forma no entorno de Jequié e um terceiro no entorno de 

Itapetinga. Esses três municípios: Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga têm se 

destacado como um pólo de educação regional, oferecendo vagas do ensino 

fundamental à Pós-Graduação e, ainda, na educação profissional de nível técnico.  

Há presença do Programa PIBID nos três campi dos respectivos municípios, desde o 

ano de 2010, e ao longo dos anos o PIBID vem possibilitando o conhecimento da 

realidade educacional de cada município, mediante articulação dos cursos de 

licenciatura com as escolas de educação básica. O PIBID-UESB toma a 

interdisciplinaridade como princípio estruturante na construção de suas ações, 

visando proporcionar uma formação capaz de: 

 

Desenvolver atitudes críticas, autônomas, colaborativas, criativas e 
comprometidas por parte de todos os envolvidos: supervisores e 
coordenadores de área, elegendo a pesquisa-ação como pressuposto teórico-
metodológico norteador” (UESB, 2014, p.3) 

 
 

O projeto institucional define uma proposta para o PIBID-UESB que prevê 

ações e estratégias de oito tipos. São elas: estudo do tipo etnográfico, rodas de estudo, 

círculo de investigação, planejamento e elaboração de materiais didáticos, monitoria 

didática, elaboração de diários de campo, encontros nas escolas de educação básica e 

por fim a avaliação (UESB, 2014). Preservando assim as estratégias nacionais 

estabelecidas pelo programa e os objetivos e estratégias mais específicos da proposta 

do PIBID-UESB. 
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As licenciaturas do campus de Jequié, desde 2010, integraram-se ao Projeto 

Institucional com a participação dos Cursos de Biologia, Pedagogia, Letras, 

Matemática e Química, ampliando suas ações nos anos seguintes para o Curso de 

Educação Física e Teatro e Dança. Atualmente são dez subprojetos e vinte e uma 

linhas de ações, incluindo o Subprojeto Interdisciplinar, que desenvolvem ações 

formativas com discentes das diversas licenciaturas, em parceria com escolas da rede 

pública, sendo estas da rede municipal e rede estadual (UESB, 2014). Os bolsistas de 

ID e supervisores são selecionados por meio de processo seletivo anunciado 

mediante a chamada pública. Os bolsistas de ID são:  

 

Estudantes matriculados em cursos de licenciatura do campus onde 
estudam que estão matriculados entre o 2º e 7º semestre. Os Bolsistas de 
supervisão são professores do quadro efetivo de escolas públicas 
conveniadas com a UESB que estão em exercício de sala de aula na 
disciplina da área de conhecimento, nível ou modalidade, de acordo com a 
especificidade de cada subprojeto. Há ainda os coordenadores de área que 
são professores que pertencem a IES e que junto com os supervisores são os 

interlocutores e mediadores das produções dos bolsistas de Iniciação à 
Docência. (UESB, 2014, p. 8-9,) 

 

Os subprojetos surgem a partir da proposta ampla do Projeto Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência criado pela Uesb, estes por sua vez abarcam áreas 

específicas de formação, ou seja,  reúne indivíduos de um mesmo grupo no 

subprojeto de suas respectivas licenciaturas (pedagogia- futuros pedagogos, 

matemática- futuros professores de matemática...) e atendem especificidades que 

dizem respeito a essa formação, como exceção a esta e regra  há o subprojeto 

interdisciplinar que é desmembrado em linhas de ação que contemplam temas 

diversos ( Educação Ambiental, Educação Especial...) assim cada linha de ação reúne 

licenciandos de uma ou mais licenciaturas participantes do programa, trabalhando 

outras temáticas de grande relevância para a formação do  futuro professor. 

 Os subprojetos de interesse desta pesquisa são subprojetos que possuem 

licenciados e supervisores de Ciências Biológicas. Conforme indicado na figura 1 os 

projetos contemplados para nossa investigação são: o Subprojeto de Biologia, 

Subprojeto Interdisciplinar de Educação Especial, Subprojeto Interdisciplinar de 

Educação Ambiental, Subprojeto Interdisciplinar de Educação no Campo e o 
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Subprojeto Interdisciplinar Educação de Jovens e Adultos-EJA, sendo os quatro 

últimos, linhas de ação do Projeto Interdisciplinar pertencente ao programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os subprojetos visam atender os objetivos do projeto institucional e também 

objetivos mais específicos que contemplam perspectivas diversas, especificidades de 

cada área, e formação teórico-prática em consonância com metodologias para atender 

diferentes públicos no espaço educacional. De acordo com PIBID-UESB : 

 
O Subprojeto de Biologia visa entender a importância da formação na 
perspectiva crítico-reflexiva que forneça aos bolsistas de iniciação à docência 

e professores supervisores os meios de pensamento autônomo e que os 
autorize a responder as especificidades da área de conhecimento da Biologia 
em seus respectivos contextos. A Linha de Ação Educação Especial tem por 
objetivo oferecer uma formação complementar aos bolsistas ID, de modo 
que possam mediar a aprendizagem de todos os alunos, inclusive crianças, 
jovens e adultos com deficiência matriculados nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino. A Linha de Ação Educação de Jovens e Adultos visa 
efetivar práticas interdisciplinares para que se institua a pedagogia da 
diferença, com base nos princípios da equidade e dos direitos humanos.A 
Linha de Ação Educação Ambiental objetiva promover a problematização 
crítica das questões ambientais, em que atores sociais desenvolvam valores, 
conhecimentos, habilidades, competências, ações e atitudes em prol da 
sociedade sustentável. O subprojeto Interdisciplinar Educação do Campo 

Subprojeto 
interdisciplinar 

Fonte: Elaborado pelo autor/Projeto institucional PIBID-UESB 

Figura 1: Subprojeto e Linhas de ação do PIBID-UESB (com participação de licenciandos em 
Ciências Biológicas 

L.A 
L.A 

L.A 
L.A 

L.A: Linhas de ação 
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tem como objetivo principal oferecer condições necessárias para que 
professores em formação nos cursos de licenciatura da UESB possam se 
apropriar de conhecimentos teórico-práticos relativos à sua área de formação 
em sintonia com uma metodologia educativa de caráter interdisciplinar no 
que diz respeito à Educação do Campo. O PIBID Educação do Campo visa 
repensar os problemas da escola do campo (ensino médio) para, agir sobre 
ele. (UESB, 2017) 

 
 

Em nossa pesquisa, contamos com a participação de 13 licenciandos em 

Ciências Biológicas (bolsistas de ID) e participantes do Pibid-UESB atuantes nos 

diferentes subprojetos (subprojeto de Biologia, linha de ação em Ed. Ambiental, Ed. 

no Campo, Ed. especial e EJA) ingressos nos anos de 2014 (edital em vigência 

Nº059/2015) . 

 

3.3 A constituição dos dados: A entrevista reflexiva. 

 

O principal instrumento escolhido para constituição dos dados foi a entrevista 

reflexiva. A entrevista é um instrumento que estabelece a interação entre indivíduos 

(entrevistador e entrevistado) proporcionando uma análise do conteúdo verbalizado 

pelo entrevistado, assim como uma análise do comportamento não verbal (Gil, 2002). 

Podemos considerar a entrevista reflexiva, como sendo uma entrevista de caráter 

exploratório, pois não trata-se de uma entrevista altamente estruturada na qual o 

entrevistador não tem liberdade.  

Esta entrevista preza pela flexibilidade, permitindo ao pesquisador organizar 

um conjunto de questões (roteiro) sobre o tema que está sendo estudado de forma 

que estas questões viabilizem e até incentivem, que o entrevistado discorra 

livremente sobre assuntos que vão surgindo e sobre a questão que lhe foi indagada. 

A entrevista reflexiva trata-se de uma possibilidade real, na qual se suscitam 

algumas questões psicológicas pelas condições de interação da entrevista e apresenta 

um conjunto de procedimentos elaborados ao longo do tempo.  

Esse instrumento tem sido empregado em pesquisas qualitativas como uma 

solução para o estudo de significados subjetivos e complexos para serem 

investigados por instrumentos padronizados e fechados (ALMEIDA; PRANDINI 

2011). A própria Minayo refere-se aos dados obtidos em uma entrevista como sendo 
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de natureza objetiva e também subjetiva. Portanto, uma entrevista reflexiva busca 

superar o modelo neutro, no qual o entrevistado tem apenas uma posição passiva, de 

um mero informante.  

De acordo com Almeida e Prandini (2011) ao considerar a interação de caráter 

social passamos a vê-la submetidas às condições comuns da interação face-face, que 

vão desde a relação entrevistador e entrevistado, até o espaço “relacional do 

conversar”, onde acontece o entrelaçamento entre o falar recorrente e reflexivo e o 

emocional. Por razões como essas, a entrevista é considerada uma “arena de 

conflitos” de acordo com Minayo (1996).  

Nas entrevistas o entrevistador tem informação e também as procura, 

processando uma série de pré- conceitos que o ajuda a se organizar para realizar a 

entrevista. Por isto, a intencionalidade é superar a mera busca por informações, 

procurando criar um nível de confiabilidade entre pesquisador e pesquisado.  

A simples atitude de colaborar com a pesquisa já demonstra a 

intencionalidade de ser ouvido, pois este apresenta um conhecimento aguçado do 

seu próprio mundo. E, assim como há intencionalidade em ser ouvido e em ser 

representativo em sua fala, também há ocultações e distorções inevitáveis (MINAYO, 

1996). A entrevista é em si um processo interativo complexo, que tem caráter 

reflexivo, pois também se torna um momento de organização de ideias e construção 

de um discurso. 

A entrevista reflexiva tem como sentido refletir sobre a fala de quem foi 

entrevistado, permitindo ao entrevistador expressão da sua compreensão sobre esta 

fala, de modo que também haja flexibilidade na entrevista para o entrevistado e que 

possibilite a este se movimentar em seu processo reflexivo, podendo voltar à questão 

discutida e realizar uma nova narrativa, garantindo-lhe talvez o direito de ouvir, 

discordar ou modificar suas falas.  

Na entrevista reflexiva estão envolvidos dois protagonistas, o entrevistado e o 

entrevistador, e assim também estão instauradas as expectativas de ambos, havendo 

uma organização nas ações verbais e não-verbais, principalmente, se um dos 

envolvidos se sente ameaçado em sua integridade visto a relação interpessoal que se 

estabeleceu, ou a história de vida e ambiente sócio-cultural (ALMEIDA; PRANDINI, 
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2011). 

A entrevista reflexiva constitui-se por um conjunto de procedimentos que 

foram elaborados ao longo do tempo. Precisamos esclarecer que como procedimento 

de pesquisa, podemos considerá-la como uma entrevista semidirigida, na qual não 

há um roteiro fechado e este pode ser visto como aberto no sentido de basear-se na 

fala do entrevistado, e ainda assim os objetivos da entrevista devem estar claros, 

igualmente como a informação que se pretende obter.  

A entrevista reflexiva se dá em algumas etapas. Inicialmente, o contato que 

compreende a apresentação mútua, solicitação de permissões e esclarecimento da 

finalidade da pesquisa e intercâmbios informais. Este momento serve para 

estabelecer um nível de confiabilidade, modular a linguagem para compreensão do 

entrevistado e os cuidados a serem assumidos.  

O segundo momento compreende uma fase de aquecimento para a entrevista 

buscando obter descrições (nome, idade, atividade, formação...). O momento 

seguinte se desenvolve a partir da questão desencadeadora. Na entrevista reflexiva 

os objetivos serão a base para a pergunta deflagradora que exige cuidado ao ser 

formulada, pois deve haver várias formas de se perguntar a mesma coisa, ela será o 

ponto de partida para a fala do participante de forma e ao mesmo tempo deve 

ampliar o suficiente para que o entrevistado escolha por onde quer começar sem 

perder o foco uma vez compreendida a questão desencadeadora o entrevistado deve 

discorrer livremente (ALMEIDA; PRANDINI, 2011). 

 Outro momento é a expressão da compreensão, quando gradativamente o 

entrevistador vai apresentando a compreensão do discurso do entrevistado, tendo 

um zelo para não confundir interpretação com compreensão. Há ainda as sínteses 

que o entrevistador pode oferecer ao entrevistado de tempos em tempos, 

demonstrando e apresentado os principais pontos do discurso e o quadro que está 

sendo delineado (ALMEIDA; PRANDINI, 2011). 

Existe ainda uma série de questões que segundo Almeida e Prandini (2011), 

buscam colaborar no processo da entrevista reflexiva, são elas: as questões que 

buscam esclarecimento quando o discurso esta truncado, confuso, ou apresentado 

pontos que precisam ser melhores esclarecidos.  
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A confusão do discurso pode ser condicionada a uma ocultação. As questões 

focalizadoras são responsáveis por trazer o discurso para o foco desejado. Há 

também as questões de aprofundamento que podem ser realizadas quando o 

discurso do entrevistado toca nos focos de investigação de forma muito superficial. 

Por fim, temos o último momento à devolução, que nada mais é do que a exposição 

da compreensão do entrevistador diante de toda a experiência relatada pelo 

entrevistado, ou seja, devolver toda entrevista para que o entrevistado possa ampliar, 

esclarecer, reafirmar o seu discurso. 

Para as entrevistas com os bolsistas, foram elaborados um roteiro conforme o 

apêndice A, adotando o cuidado de criar questões embasadas e articuladas com os 

nossos objetivos e com a fundamentação teórica por nos escolhida.  A construção do 

roteiro seguiu o método dedutivo, indo do geral para o particular, ou seja, das 

perspectivas gerais do entrevistador, para as perspectivas particulares dos 

entrevistados, isso implicou em construir eixos prévios para agrupar as questões que 

contemplavam um tema central.  

As questões foram construídas e justificadas a partir da base teórica eleita por 

nós, das perspectivas gerais do entrevistador e também foram estabelecidos objetivos 

mais específicos para as questões, antes mesmo de examinar o corpus (entrevistas) 

(apêndice B). Esses eixos mais tarde agruparam os corpus de textos (entrevistas/falas) 

de acordo com as questões pertencentes a cada eixo. 

Já distribuídos os corpus, foram analisados e (re) organizados dando origem as 

unidades de análise. Ao todo foram dezessete perguntas formuladas e distribuídas 

em cinco eixos. As perguntas do roteiro eram complementadas por questões de 

esclarecimento, de foco e de aprofundamento. É importante lembrar que as 

perguntas divididas nos cinco eixos, foram associadas de acordo com a relação que 

estabeleciam entre si (contemplavam o tema do eixo). 

O projeto de pesquisa foi submetido às normas e diretrizes do Comitê de Ética 

e Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP/UESB), 

assegurando aos participantes esclarecimentos sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da 

participação do entrevistado, garantindo-lhes os direitos e o caráter confidencial e a 
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privacidade dos participantes. Desde modo todos os participes assinaram o TCLE- 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (ANEXO A) e Termo de Autorização de 

Uso de Imagem e Depoimentos (ANEXO B). Nesta pesquisa utilizamos apenas as 

entrevistas gravadas em áudio, não foram feitos registros de imagem.  

Almeida e Prandini (2011) ainda sugerem perspectivas para a análise da 

entrevista reflexiva, afirmando que a análise deve se tratar de uma prática que 

auxilia o pesquisador a superar intuições ou impressões precipitadas e possibilitar a 

desocultação de significados invisíveis a princípio.  

Nas notas de procedimentos de análises de entrevistas apresentadas pelos 

autores, eles afirmam que a análise é o processo que conduz a explicação do 

fenômeno pelo pesquisador, e que este deve considerar a subjetividade envolvida no 

processo de coleta que exige cuidado e rigor. 

Ao selecionar a entrevista como procedimento de coleta de dados o 

entrevistador deve estar atendo a fala e contexto no qual o entrevistado esta inserido. 

As percepções e impressões devem ser anotadas sempre que necessário e possível; e 

ao transcrever a entrevista é preciso, rever e analisar, pois, este se torna um primeiro 

momento de análise. 

Nesta pesquisa foram transcritas 13 entrevistas realizadas entre os meses de 

Julho e Agosto do ano de 2016, que totalizaram aproximadamente 14 horas de 

gravação e 187 laudas.  

 

3.4 Análise dos dados 

 

O referencial de análise que utilizamos nesta pesquisa foi a Análise Textual 

Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2011) que afirmam que as análises textuais 

estão sendo cada vez mais utilizadas nas pesquisas qualitativas, seja para análises de 

textos já existentes, ou a partir de outros materiais nos quais, se pretende fazer uma 

análise rigorosa, criteriosa e compreender ou reconstruir conhecimentos existentes 

sobre os temas já investigados. 

A ATD de acordo com Moraes e Galiazzi (2011) é um ciclo composto de três 

momentos: 1. desmontagem do texto, 2. estabelecimento de relações e 3. captação do 
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novo emergente.  

Os autores apresentam a ATD como um processo auto-organizado. A 

desmontagem dos textos ou unitarização é primeiro elemento do ciclo de análise e 

trata-se de uma incursão sobre os significados da leitura e sobre os diversificados 

sentidos construídos a partir de um mesmo texto.  

Este exercício implica ainda em examinar os materiais em seus detalhes, 

fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes e enunciados 

referentes aos fenômenos estudados. Caminhamos então em direção ao corpus da 

análise textual para atingir o que os autores chamam de primeiro estágio da análise.  

O corpus de análise desta pesquisa foi constituído pelas entrevistas realizadas, 

totalizando 13 corpus (documentos) que originaram 5 unidades de contexto e 386 

unidades de análise. Neste momento da análise houve grande necessidade de se 

considerar a relação leitura e significações, pois “[...] se um texto pode ser 

considerado objetivo em seus significantes, não o é nunca em seus significados” 

(MORAES,  GALIAZZI, 2011, p.13).  

Todo texto possibilita segundo Moraes e Galiazzi, (2011) uma multiplicidade 

de leituras e a análise qualitativa opera com significados construídos a partir de um 

conjunto de textos ou “materiais textuais” que constituem significantes a que o 

analista precisa atribuir sentidos e significados.  

Após definir e delimitar o corpus é preciso dar início ao ciclo de análise, cujo 

primeiro passo é a desconstrução dos textos e sua unitarização, neste momento é o 

próprio pesquisador “[...] quem decide o quanto fragmentará seus textos que 

resultarão nas chamadas unidades de análise ou unidades de significado ou sentido que 

podem ser de maior ou menor amplitude” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.18).  

Na figura 2 demonstramos um esquema do processo, que se inicia pela 

escolha do corpus que passa por uma primeira desconstrução que resultará nas 

unidades de contexto, que por sua vez passarão por uma segunda desconstrução que 

resultará nas unidades de análise. 
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Em nossa pesquisa iniciamos a desconstrução do corpus (entrevistas), por meio 

de leitura atenta e exaustiva. As falas dos entrevistados foram sendo distribuídas 

inicialmente de acordo com os eixos que estabelecemos previamente na construção 

do roteiro. Os eixos (eixo I “apresentação”, eixo II “a opção pela licenciatura”, eixo III 

“a trajetória na licenciatura", eixo IV “a escolha pelo PIBID: visão e vontade pela 

docência e o PIBID e suas contribuições”) tornaram-se nossas unidades de contexto; 

então, realizamos uma nova desconstrução pela qual começamos a destacar os 

fragmentos de interesse, ou seja, nossas futuras unidades de análise.  

De acordo com Moraes e Galiazzi (2011) é importante para o pesquisador que 

ele caminhe em suas análises de forma que sempre saiba em cada momento quais 

unidades de contexto originaram as respectivas unidades análise. Para identificar a 

origem das nossas unidades de análise utilizamos códigos: números e letras 

conforme orientam Moraes e Galiazzi (2011).  

Seguindo a orientação das autoras, realizamos o seguinte procedimento. Antes 

de começar as desconstruções, enumeramos as entrevistas (de 1 a 13), e mantemos 

essa numeração ao realocarmos as falas nos eixos. Cada eixo então passou a ser uma 

unidade de contexto ampla, sendo identificada por uma letra (A,B,C,D,E). As falas 

que compõem cada unidade de contexto receberam a mesma letra que identifica 

unidade de contexto e o número da entrevista a qual pertencem (A1, A2...B1, B2....). 

Cada uma das unidades de análise selecionadas a partir das falas, receberam a letra 

da unidade de contexto, o número da entrevista e um segundo número para sua 

identificação individual em meio às demais unidades de análise de uma mesma 

unidade de contexto e/ou fala. Isso se faz desnecessário quando se conhece os temas 

da análise e as categorias já antecipadamente, se assim for basta encaixar as unidades 

em suas respectivas categorias.  

Figura 2: Esquema Geral do processo de desconstrução 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, adaptação Moraes e Galiazzi (2011) 

Corpus 
(Textos) 

Unidades de 
contexto 

Unidades de 
Análise 

Desconstrução/ 
desintegração do corpus 

(texto) 

Desconstrução/ 
desintegração das unidades 

de contexto 
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

Figura 3: Esquema do procedimento de desconstrução e unitarização dos dados 

Categorias 
(união das unidades de 
análise com sentidos em 

comum) 
 

Grupos discursivos Grupos discursivos 

Em nossa pesquisa optamos por não constituir categorias pré-definidas e para 

agilizar e facilitar o processo de análise seguimos a sugestão dos autores Moraes e 

Galiazzi (2011, p.20-22) que mencionam, que para os que não possuem categorias pré 

definidas “[...] é interessante atribuir a cada unidade de análise, um título que deve 

apresentar a ideia central da unidade.”, para posteriormente serem agrupadas de 

acordo com os elementos semelhantes, dando origem a “[...] conjuntos de elementos 

de significação próximos que constituem as categorias.”  

Na ATD há uma grande fragmentação do corpus, isso pode ocasionar uma 

descontextualização, por isso “[...] é importante reescrever as unidades de modo que 

expressem com clareza os sentidos construídos a partir do contexto de sua produção” 

(MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 19). Demonstramos na figura 3 um breve esquema de 

como procedemos no processo de desconstrução e unitarização: 
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A análise textual discursiva requer um desenvolvimento de um 

relacionamento intenso com o corpus, exigindo impregnação e envolvimento 

aprofundados com os elementos do processo de análise, isso porque há um constante 

movimento de desorganização e desconstrução para que possamos atingir novas 

compreensões foi preciso desestabilizar a ordem de forma que essa nos fornecesse o 

conhecimento existente, ou seja, “[...] é preciso tornar caótico o que era organizado 

para que uma nova ordem se constituísse às custas da desordem [...] a desordem é 

condição para a formação de novas ordens”  (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 21). 

Configura-se nesta etapa o processo de unitarização, que consiste neste 

momento em realocar nossas unidades de análise de acordo com suas semelhanças e 

correspondências. Nesse momento, utilizamos em nossa pesquisa uma série de 

estratégias técnicas (tabelas, legendas coloridas, legendas escritas), dando uma nova 

ordem ao corpus (documentos) da pesquisa, e para isso os títulos atribuídos as 

unidades de análise apontando a ideia central de cada uma foi de fundamental 

importância, assim como a impregnação com o corpus da pesquisa.  

Iniciamos então um novo ciclo, o da categorização: processo de comparação 

constante entre as unidades de análise, agora as reunindo em grupamentos de 

elementos de significação semelhantes, que aqui serão chamados de grupos 

discursivos, constituíram nossas categorias. Esta etapa também implicou em nomear 

e definir nossas categorias, de forma cada vez mais precisa, sendo possível no 

processo de categorização também construir vários níveis de categorias.  

Com a existência da possibilidade de criar vários níveis de categorias criamos 

subcategorias que definem melhor as categorias das quais fazem parte. Em nosso 

conjunto de categorias e subcategorias constituímos os elementos de organização do 

metatexto que por meio da análise pretendemos apresentar (MORAES; GALIAZZI, 

2011). 

Os grupos discursivos reúnem unidades de análise que tem discursos e 

opiniões semelhantes, por exemplo, no Grupo Discursivo R reunimos as unidades de 

análise B 1.1, B 1.2, B 1.3, B 2.1, B 2.3, B 3.1, B 3.2, B 3.3, B 4.1, B 4.2, B 5.1, B 5.3, B 6.1, 

B 7.1, B 7.2, B 7.3, B 8.1, B 8.2, B 9.1, B 9.3, B 10.1, B 11.1, B 11.2, B 12.1, B 12.2, B 13.1, B 

13.2, B 13.3, D 8.9, D 12.3, D 5.9, B 1.6, B 4.3, B 6.2, B 9.2, B 10.2, C5.1, C11.1, C12.1, 
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E12.6, E13.2. Estas unidades dizem respeito à escolha pela licenciatura e as principais 

motivações e influências para esta escolha. 

Assim, buscamos contemplar todos os participantes, demonstrando o que os 

entrevistados trazem em comum e pontos fortes destas falas que pretendemos 

analisar. Caracterizamos, então, os grupos, mas também destacamos algumas falas 

para representar o grupo discursivo em questão e melhor evidenciar nossos 

elementos de análise. Assim conseguimos abranger todos os participantes e evitar 

possíveis saturações e repetições. 

Para chegar a nossas categorias partimos do método indutivo que implica em 

construir categorias com base nas informações do corpus, no qual a organização dos 

elementos semelhantes e o processo de comparação constante das unidades ficam 

sob a ótica dos conhecimentos tácitos do pesquisador (MORAES; GALIAZZI 2011), 

fazendo desse um processo fundamentalmente indutivo, em que caminhamos do 

particular para o geral, emergindo assim as categorias. Obtivemos do processo de 

categorização seis categorias, as quais apresentamos  a seguir (Quadro 1):  

 

 

Quadro 1: Descrição das categorias  

Categorias Subcategorias  Descrição da categoria 

 
 

 
1. 

 
A busca por uma 
identidade 
profissional: a escolha 
pela licenciatura, pelo 
PIBID e as influências 
dos muitos 
personagens. 

A escolha pela 
licenciatura: as muitas 
influências.  

Esta categoria envolve a 
discussão sobre a busca por 
uma identidade profissional, 
relacionando as escolhas 
feitas pelos participantes do 
programa e contexto em que 
a escolha se estabeleceu. 

A escolha pelo PIBID e 
pelos subprojetos: 
interesses e influências 

 
 
 
 
2. 

1.  

 
 
Os impactos e marcas 
de um tempo de 
constituição 
profissional: dilemas, 
conflitos e  
inquietações. 

O impacto com a 
realidade escolar e o 
papel do PIBID-UESB 

Esta categoria envolve a 
discussão sobre, os choques, 
impactos e inquietações 
oriundos do processo 
formativo dos licenciandos e 
como estes influenciam na 
construção da identidade 
docente. A categoria ainda 

Elementos 
motivadores e 
desmotivadores dentro 
no espaço PIBID 
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 As contribuições dos 
conflitos para a 
formação e identidade 
docente 

destaca elementos motiva-
dores e desmotivadores 
dentro do programa. 

 
 
 
 

2. 3. 

 
O curso de formação, 
estágio e PIBID e suas 
contribuições para a 
formação e identidade 
docente. 
 

O estágio 
supervisionado e a 
experiência no PIBID-
UESB: contextos que 
colaboram para a 
identificação 
profissional docente. 

Esta categoria aborda sobre 
aspectos da formação do 
licenciando, proporcionados 
pelos diferentes espaços por 
onde os mesmos transitam e 
as contribuições destes para a 
formação inicial docente. 
 Ações e atividade do 

PIBID UESB: 
influências na prática e 
formação docente 

 
 

3. 4. 
 

 
Interações no espaço 
PIBID-UESB: 
aprendizados e 
significados. 

A interação com os co-
formadores: 
supervisores e 
coordenadores. 

 
Esta categoria aborda a 
interação entre os atores do 
PIBID (subprojeto) 
aprendizados e influências. A interação com a 

escola: aprendizados, 
significados no espaço 
escolar 

 
 
 

4. 5.  

 
O PIBID-UESB 
colaborando para 
interpretações, 
reinterpretações e 
transformações. 
 

O ver e o ser professor: 
Interpretações, 
reinterpretações e 
transformações 

Esta categoria aborda as 
interpretações e 
reinterpretações do ser e 
estar na profissão. 

Ser e estar na 
profissão: professor 
que quero ser, onde 
quero ensinar e o 
compromisso que 
devo ter. 

Fonte: Dados da pesquisa / elaborado pelo autor 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

Esse capítulo descreve e interpreta as informações provenientes das 

entrevistas realizadas. Trabalhamos aqui o conjunto de dados obtidos, com o objetivo 

de analisá-los, dando-lhes novas interpretações por meio dos fundamentos teóricos 

por nós contemplados.  

 

4.1 A busca por uma identidade profissional: a escolha pela licenciatura, pelo 

PIBID e as influências dos muitos personagens 

 

Nesta categoria reunimos os dados que se referem às escolhas feitas na hora 

de buscar uma profissão e, consequentemente, uma identidade profissional. 

Discutimos ainda quais foram as influências para que os mesmos realizassem tal 

escolha. Os dados apresentados mostram a incerteza na hora de escolher o curso de 

formação e demonstram ainda uma escolha que a priori visa à biologia (o 

profissional bacharel) e não a docência. A família, os amigos, professores e colegas 

são apresentados como personagens fundamentais na escolha do curso de formação, 

dos projetos, subprojetos e grupos dos quais nossos entrevistados fazem parte.  

 

4.1.1 A escolha pela licenciatura: as muitas influências  

 

São muitas as interrogações no momento em que findamos o Ensino Médio, 

mas o que nos inquieta na maioria das vezes, é aquela que diz respeito a que 

profissão devemos seguir. Neste momento estamos em busca de uma identificação 

profissional e de sermos agora reconhecidos pela atividade que desempenharemos. E 

é neste período que começamos definir que caminhos trilhar, que buscamos cursos, 

aprendizados e práticas que nos legitimarão como profissionais das áreas que 

escolheremos. 

De acordo com Ciampa (2006, s.p) a escolha pelo curso de formação seria uma 

primeira identificação pessoal na qual o indivíduo estabelece uma relação entre as 
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preferências da identidade pessoal e profissional. O Grupo Discursivo R apresenta 

algumas unidades de análise que esclarecem porque e quando nossos entrevistados 

escolheram a licenciatura e descrevem as principais motivações e influências para 

estas escolhas.  

As principais influências e motivações para a escolha da licenciatura em 

Biologia têm justificativas e fontes muito diversas. Por meio do Grupo Discursivo R, 

percebemos que as influências e motivações têm origem em fontes internas e 

externas. As unidades de análise revelam que muitas vezes os licenciandos escolhem 

a Biologia e não a licenciatura. Escolhem a Biologia porque vislumbram atuar como 

bacharéis, como biólogos de campo, como cientistas de laboratório ou ainda pela 

simples afinidade pessoal com a disciplina desde os tempos da escola, ou pela 

realidade socioeconômica, isso é, muitos afirmam que optaram pelo curso de 

Licenciatura em Biologia noturno, principalmente pela necessidade de trabalhar.  

Em alguns casos, os licenciandos não possuíam a compreensão das diferenças 

entre o bacharelado e a licenciatura e muito menos o desejo de entrar em um curso 

para se tornarem professores. Há ainda no grupo discursivo R relatos daqueles que 

compreendiam a diferença entre as modalidades, mas foram motivados a escolher a 

licenciatura por uma questão de disponibilidade de vagas no mercado de trabalho e 

ainda há relatos daqueles que estão pensando na licenciatura como uma forma de 

ponte para outros objetivos (outros cursos, pós-graduações em áreas que 

correspondem mais a atuação do bacharel). 

As unidades de análise B1.1, B1.2, B1.3 da entrevista 1 apresentadas a seguir,  

representam a falta de interesse pela licenciatura, mas uma certa afinidade pela área 

de Biologia. Outra questão que se apresenta é a preferência pelos cursos da área de 

saúde, sendo a opção pela licenciatura apenas um resultado da falta de oportunidade 

de frequentar um curso na área de saúde, devido a grande concorrência que existe 

para ingresso nestes cursos. A preferência pelos cursos, como, os da área saúde, 

Direito etc., pode ser justificada pela forte valorização dessas profissões consideradas 

liberais e que sofreram transformações estruturais significativas, ganhando ao longo 

da história grande valorização social e salarial, indo na contramão histórica a 

profissão docente continua sendo desenvolvida por processos contraditórios aos 
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quais os professores estão sujeitos e que por sua vez sinalizam para uma 

desprofissionalização (NÓVOA,1999). 

 
Olha só, licenciatura a princípio, não era minha intenção, foi mais falta de 
opção, apesar de gostar muito de biologia, mas licenciatura foi assim... falta 
de opção mesmo, eu queria a área de saúde aí... [...] não fui aprovada, aí no 
próximo que eu fiz eu já tentei já para biologia, mas não assim com aquela 
coisa... aquela intenção de ser professor porque era coisa que eu nunca quis 
mas...eu falei vou lá, vou encarar,[...] mas eu nem imaginei que eu estava me 
inscrevendo para licenciatura, eu vim descobri aqui no primeiro dia de aula 
(risos) [...] no ensino médio  a disciplina que eu mais gostava era biologia. 
(Entrevista 1/ unidade de análise B1.1,B1.2,B1.3) 

 

A unidade acima evidencia ainda que a licenciatura não foi uma segunda 

opção pré-estabelecida, caso as coisas não dessem certo, a escolha foi realizada 

apenas pela área de conhecimento, a Biologia. O licenciando só descobriu que havia 

se inscrito para a licenciatura no primeiro dia de aula. Este, certamente, é um 

momento em que o licenciando se perguntou que caminho trilhar, ou seja, se seguia 

em frente ou retomava suas tentativas para ingressar nas demais áreas de maior 

interesse do mesmo.  

Assim, acreditamos que o licenciando então fez uma escolha não pela 

profissão, nem pelo desejo de ser professor, mas talvez pela necessidade de encontrar 

uma identidade profissional para atender suas expectativas pessoais e também as 

expectativas coletivas (da família, dos amigos, da sociedade).  

De acordo com Dubar (2005) há na identidade uma divisão intrínseca que é 

dividida entre a identidade para si e identidade para o outro e essas são inseparáveis 

e estão ligadas de uma forma complexa. O momento de tomada de decisão 

certamente pediu reflexão, pediu análise do contexto e busca por elementos que 

favorecessem sua permanência no curso de licenciatura que até então não era parte 

dos planos futuros.  

Foram influências para a decisão deste licenciando o contexto e a afinidade 

pela área de conhecimento. Os candidatos a professores estão situados em meio a 

muitos contextos (político, social, cultural, econômico) e por meio deles vão se 

constituindo e se desenvolvendo, as diferentes pessoas com quem convivem, as 

diferentes situações em que se envolvem, os contextos pelos quais transitam são 
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portanto, ampliadores de conhecimento e propulsores de decisões, principalmente 

no que dizem respeito a que profissão seguir (FARIAS, 2009).  

 
Eu não tive essa opção, tipo eu não tive outra opção, entrei no curso por 
acaso, porque eu passei em outros vestibulares, só que minha mãe não tinha 
condições de me manter fora. Eu tive que ir e vim todos os dias e de todos os 
cursos que tinha que eu me identificava era o de Biologia eu não tinha nem 
noção do que era essa diferença entre o bacharelado e a licenciatura, eu não 
tinha noção, vim ter essa noção quando comecei a cursar, então: - ah vou ser 
professor... então vou me adaptando aí, eu comecei, agora termina. Mas hoje 
eu sou apaixonada pelo que eu faço (Entrevista 4/ Unidade de análise B4.1, 
B4.2) 

 

As unidades de análise B4.1, B4.2 (entrevista 4) do Grupo Discursivo R 

apresentam os mesmos aspectos da fala anterior, porém, gostaríamos de chamar 

atenção para a possibilidade de permanência e  adaptação a escolha realizada após 

saber da distinção entre bacharelado e licenciatura.   

A licenciatura não era a primeira opção, não era se quer uma opção, o que fica 

evidente é que o contexto socioeconômico certamente influenciou para que este 

licenciando, se limitasse aos cursos que eram disponibilizados em sua localidade, 

optando então por cursar uma área do conhecimento com a qual se identificava e 

posteriormente optasse pela licenciatura, pois esta escolha só ocorre depois que o 

entrevistado consegue distinguir bacharelado e licenciatura e assim reconhecer em si 

aspectos que determinariam sua permanência no curso de formação de professores. 

Percebemos que o entrevistado se comprometeu com a construção de uma 

identidade profissional, buscando tornar-se professor, ocupar uma nova posição, 

aprender e conhecer novos atributos, e nesta dinâmica o licenciando vem se 

encontrando, se identificando progressivamente com sua futura profissão.  

De acordo com Nóvoa (1999) a escolha de uma identidade profissional é uma 

etapa decisiva para o desenvolvimento e afirmação do indivíduo, evitar ou adiar esta 

decisão conduziria a uma dispersão de objetivos e da identidade pessoal. Talvez por 

estarem nessa posição, os nossos entrevistados optaram por permanecerem no curso 

de licenciatura, buscando de alguma forma associá-lo as suas preferências pessoais e 

aos objetivos que possuem. 

Indo na contramão do que disse a maioria dos entrevistados às unidades de 
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análise B2.1 e B2.2  (entrevista 2) demonstram que o licenciando ao fazer sua escolha 

possuía conhecimento da diferença entre o bacharelado e licenciatura, e que escolheu 

pela afinidade com a área de conhecimento (Biologia) e  também pelo contexto  da 

localidade onde mora, pois o licenciando afirma que o bacharelado é algo 

“impraticável na sua cidade”, querendo sinalizar a ausência de um mercado de 

trabalho dinâmico para a atuação profissional . 

 
Eu optei pela licenciatura porque o bacharelado pra mim era uma coisa...é... 
Intangível e impraticável na minha cidade [...] tenho um certo gosto pela 
licenciatura porque eu tenho uma mãe que é professora, tenho tios que são 
professores de outras disciplinas que não são de biologia...E escolhi biologia 
porque eu gosto de uma coisa mais, objetiva....ai eu percebi que a licenciatura 
é uma coisa boa de se fazer  e da pra você é...aproveitar muito, você aprende 
com os alunos...é uma via de mão dupla, tem um retorno, um feedback. 
(Entrevista 2/ Unidade de análise B2.1, B2.2) 

 

 Para este licenciando, a licenciatura não era algo equidistante, pois ele possuía 

a influência no seio familiar, tendo a mãe e os tios como professores de outras áreas. 

Podemos dizer que este licenciando uniu motivações pessoais (intrínsecas) e 

motivações externas, como o contexto e personagens da sua família para fazer a 

escolha pela licenciatura.  

De acordo com Farias (2009), a família é um grupo que ocupa certa 

centralidade no processo de socialização do indivíduo e é dela que se origina os 

costumes, crenças e valores pelos quais vamos estruturando nosso comportamento, 

nosso modo de vida e nossa auto imagem, Assim, a trajetória de vida de cada 

professor é fator que influencia nas decisões ao longo da vida.   

 
Foi assim... minha irmã ela é formada em Biologia Licenciatura e ela é 
professora, eu confesso que eu nunca quis ser professora, mas eu falei assim, 
perguntei para ela: Qual eu escolho, licenciatura ou bacharel, e ela me 
explicou os dois [...] E eu entendi que escolhendo licenciatura eu podia dar 
aula, nunca quis, certo? então  é um meio de ganhar dinheiro. Então 
qualquer coisa eu vou ser professora, que meu método era entrar na 
faculdade e trabalhar no comércio, não deu certo. Então, o PIBID veio na 
época mais desesperada da minha graduação e eu agradeço muito (risos). 
(Entrevista 5/ Unidade de análise B5.1) 

 

A unidade de análise B5.1 (Grupo Discursivo R) da entrevista 5 também 

apresenta como influência para a escolha pela licenciatura a família, sendo a irmã  
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um exemplo a seguir, pois a mesma é professora de Biologia. Mas o entrevistada 

deixa claro que não era desejo seu ser professora, foi uma opção baseada na 

disponibilidade de mercado de trabalho, pois a licenciatura se apresentava como 

uma fonte mais acessível de renda do que o bacharelado. 

 A busca por uma independência financeira está entre as metas de boa parte 

dos licenciandos que entrevistamos, pois estes precisam de meios para garantir sua 

permanência na universidade. Em virtude desta necessidade, muitos optam pelos 

cursos de licenciatura, principalmente noturnos, pois os cursos de formação em 

outras áreas estão disponíveis apenas em horários diurnos, o que impossibilita 

trabalhar, e consequentemente, se manter em uma universidade.  Esse certamente é 

um elemento que influência os estudantes na hora de escolherem o curso de 

formação. Sem muitas opções que possibilitam fazer o que se deseja, os estudantes 

optam pelas opções que menos os motivam, mas que fornecerão a possibilidade de 

serem identificados  pelo verbo, pela ação, por uma profissão devidamente 

reconhecida e validada por uma instituição acadêmica (CIAMPA, 2011).  

Nesse nível da nossa análise, o que fica muito evidente é que os nossos 

entrevistados estão tentando se localizar no mundo e também serem reconhecidos 

por meio de uma atividade. Os professores do ensino básico também são 

mencionados como influência para a escolha pela licenciatura. 

 

Sim, isso. Tinha uma professora que eu gostava muito no ensino médio, no 

colégio, por isso, também que eu passei a gostar de biologia por causa dela, 

da forma como ela passava. (Entrevista 4/ Unidade de análise B4.3) 
 
Eu sempre tive bastante interesse pela área de Biologia, pelos professores que 
eu já tive ao longo da minha trajetória escolar. Além da minha irmã também 
ser da área de Biologia, então, isso me levou a escolher a Biologia. (Entrevista 
6/ Unidade de análise B6.2) 

 
Porque meus professores de Biologia foram os melhores. (Entrevista 9/ 
Unidade de análise B9.2) 

 

A profissão docente é uma das poucas, se não a única, que proporciona aos 

seus futuros profissionais longas horas e anos de observação (MARCELO, 2009), 

afinal todo professor já foi aluno, porém, nem todo aluno se torna professor. 

 As identidades dos professores, suas atitudes e didáticas marcam os alunos ao 
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longo da sua vida educacional, alguns deixam marcas positivas, outros nem tanto, e 

assim vão influenciando seus alunos em relação à profissão professor.  

De acordo com Marcelo (2009) o período de observação que destinamos às 

práticas e tarefas que os nossos professores da educação básica e academia realizam, 

é configurado um período de aprendizagem informal. É no período da observação 

que construímos modelos docentes com os quais nos identificamos. Isto acontece a 

partir das nossas expectativas emocionais e racionais, o vínculo que se estabelece 

entre nossas expectativas serão levados em consideração no momento de compor um 

repertório para nossa identidade profissional. 

Os professores da Educação Básica colaboraram para a futura escolha do curso 

de formação de seus alunos, ou seja, suas identidades profissionais refletem em seus 

alunos. E, na dinâmica de uma sala de aula, a identidade do aluno reflete na 

identidade do professor e a identidade do professor reflete na identidade de seus 

discentes, pois a construção da identidade para si está relacionada a do outro 

(DUBAR, 2005).  

De acordo com Ciampa (1994), as identidades são superfícies que refletem e 

estabelecem uma intrincada rede, onde as representações que permeiam todas as 

relações que estabelecemos refletem umas nas outras, o jogo de reflexões múltiplas é 

mantido pela atividade que os indivíduos desenvolvem ou irão desenvolver e neste 

processo é fato que as identidades, ao mesmo tempo que vão reagindo sobre os 

reflexos, vão também transformando-se. 

 O aluno pode, a partir da prática do professor, almejar buscar a mesma 

atividade, tomando para si aquele personagem como exemplo. Para Marcelo (2009) a 

identidade é uma construção de si mesmo profissional que pode ser influenciada 

pela escola, pelas reformas e pelos contextos políticos.  

Percebemos que para os nossos entrevistados, a afinidade pela Biologia serviu 

como motivação pessoal, assim como o contexto da sala, os professores e o contexto 

da vida, se tornaram exemplos que os ajudaram a definir a escolha profissional, e que 

hoje fazem parte das sub-identidades da identidade profissional dos nossos 

entrevistados (MARCELO, 2009).  

Esses relatos evidenciam que todo professor possui raízes sociais, influências 
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familiares, bem como experiências escolares decisivas, que influenciam diretamente 

na decisão de se tornar professor.  

Cada indivíduo encarna as relações sociais configurando uma identidade 

pessoal (CIAMPA, 1994; CASTELLS, 2002), editando uma história e estruturando um 

projeto de vida. Assim as sociedades vão sendo constituídas pelas identidades que 

também se constituem por meio da sociedade. Por isso, é necessário não ver o 

professor como ser isolado, e nem pensar sua identidade como algo imediato, mas 

sim como relação que é definida em função de múltiplos fatores, destacando além da 

família, o contexto socioeconômico e os ex-professores (FARIAS, 2009; CIAMPA, 

1994 ).  

Todos os materiais oriundos dos contextos são então processados e 

reorganizados pelos nossos entrevistados em função de tendências pessoais e sociais, 

tendo sempre como base sua identidade primária que vai estruturando as demais 

identidades que irão desenvolver ao longo da vida. (CASTELLS, 2002). 

 

4.1.2 A escolha pelo PIBID e pelos subprojetos: interesses e influências 

 

Como apresentamos na categoria anterior, muitos fatores presentes na 

trajetória do indivíduo colaboram para a inserção na licenciatura e no modo como 

vivenciarão a profissão. Para tanto, a formação e os caminhos escolhidos para 

concretizá-la é um contexto integrador das vivências passadas e presentes (FARIAS, 

2009).  

Ao ingressar no curso de formação, os licenciandos começam a escrever uma 

nova etapa que proporcionará inúmeras experiências, muitas indecisões e muitas 

escolhas a serem feitas. Começam também a escrever e delimitar a sua trajetória 

dentro do curso de formação, assim como a sua trajetória profissional, escolhendo os 

grupos dos quais farão parte, buscando vivenciar o campo que escolheu para 

trabalhar e pré-selecionando que especializações pretendem obter. 

Neste momento, os alunos dos cursos de licenciatura que também possuem 

interesses com a modalidade do bacharelado, muitas vezes enveredam pelo universo 

do bacharel, participando dos projetos de iniciação científica e outras atividades, e se 
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distanciando ainda mais da experiência com a docência.  

Com o surgimento do PIBID, os alunos da licenciatura passaram a ter um 

projeto voltado para os licenciandos, que proporcionam uma aproximação do futuro 

professor com o seu campo de trabalho, facilitando o conhecimento e 

reconhecimento da profissão que os esperam, e colaborando para que os alunos que 

não se encontram na iniciação científica possam vivenciar a licenciatura e despertar 

para a docência.  

As unidades de análise que compõem o grupo discursivo S1 revelam os 

motivos e influências que levaram os licenciandos a participar do PIBID. 

 

Primeiramente, sendo sincero, pela bolsa. Mas aí depois eu percebi que para 
cumprir uma obrigação aqui da faculdade, eu tenho que ter uma carga 
horária, então eu resolvi fazer porque eu já tinha tido uma experiência no 
outro PIBID e que aquele PIBID não trouxe sabe aquele... foi um PIBID 
meio parado para mim. Aí eu resolvi tirar essa visão que eu tinha do PIBID, 
de que era “migué”, de que não fazia nada, de que você só ia para reunião 
para ler o texto e tchau, que você ia para a escola e não fazia quase nada, 
então eu resolvi criar uma nova imagem do PIBID e eu criei uma nova 
imagem do PIBID com esse novo PIBID (subprojeto) que eu estou 
atualmente. E... o outro motivo também é porque eu precisava estar mais 
dentro da sala de aula sabe; por mais que eu estivesse dentro da sala de aula 
como um trabalho eu precisava estar na sala de aula também para eu 
diversificar, ter uma noção maior do que é uma sala de aula. [...]( Entrevista 
3 / unidade de análise D3.1) 
 
Olha eu entrei no PIBID, no terceiro semestre, no terceiro semestre apesar de 
já entender você não tem aquela consciência de que você precisa começar o 
participar de coisas fora da sala de aula, e isso é uma consciência que você 
começa a adquirir só a partir do quinto na maioria dos casos; mais eu entrei 
principalmente porque é uma das formas de permanência do aluno a 
universidade, ele precisa de dinheiro. [...] primeiro pela questão financeira e 
depois pela questão do currículo também, por que é muito importante. 
(Entrevista 7/ análise de dados D 7.1) 
 
De início eu não sabia muito o que era não, quando a gente chega aqui, 
mundo novo, não entende nada não sabe nada e não conhece ninguém, até o 
que a gente aprendeu parece que não aprendeu, mas muito foi pela bolsa, 
acho que a maioria é realmente pela bolsa, porque ajuda muito a gente que é 
estudante, muito pela bolsa, e realmente por estar em um projeto, era um 
projeto da universidade então isso conta também não só como aprendizagem 
mais no currículo também, então de inicio foi muito isso mesmo. (Entrevista 
10 / análise de dados D11.1) 

 

Os entrevistados apresentam justificativas e influências diversas que vão 
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desde a influência dos colegas, até a busca por uma experiência na licenciatura, por 

uma maturidade e segurança que não possuíam na hora de ministrar aulas. Há ainda 

a bolsa como elemento motivador, pois esta colabora para a permanência do 

licenciando na universidade.  

As unidades de análise D 3.1 (entrevista 3),  D 11.1 (entrevista 10) D 7.1 

(entrevista 7) relatam que  para os licenciandos na maioria das vezes a motivação 

inicial para  ingressar no PIBID é de fato a bolsa, mas que com o passar do tempo é 

possível visualizar outras possibilidades que o PIBID proporciona.  

Como exemplo dessas possibilidades, os entrevistados citam que o PIBID 

também colabora com o cumprimento da carga horária de atividades 

complementares exigidas pelo currículo. A bolsa para esses estudantes é uma 

colaboração muito bem-vinda no que diz respeito a sua permanência no curso, afinal 

os licenciandos estão em busca de uma formação para que possam ser reconhecidos 

por uma atividade, mas também necessitam de meios que garantam sua subsistência 

no curso. Mas como fica sua trajetória na universidade quando precisa-se de um 

emprego e nem sempre se conta com a ajuda familiar? Afinal, ainda que a 

universidade seja pública o custo para se manter nessa é alto.  

A busca por uma atividade já é um ponto de partida em busca de uma 

independência financeira. Os licenciandos não querem apenas estudar, precisam 

também trabalhar e ter algum ganho financeiro, por questões como essas, a bolsa 

ofertada pelo PIBID é um atrativo significativo para que os licenciandos ingressem 

no programa. 

Uma outra motivação para ingressar no PIBID, é a necessidade de vivenciar a 

futura profissão, para que possam desenvolver uma certa segurança e maturidade 

para desempenhar sua futura função. Mas, analisando possíveis ocultações nas falas 

dos nossos entrevistados, essa busca por uma experiência na futura profissão 

também pode ser uma forma de ter uma certeza da escolha realizada (a licenciatura), 

é como se os licenciados precisassem “viver para crer”. Nas unidade de análise  D 6.7 

(entrevista 6) e D 8.11 (entrevista 8) os entrevistados demonstram a necessidade de 

vivenciar a sala de aula, os contextos escolares, a atividade docente para que possam 

se reconhecer como professores, o reconhecimento de si como professor é um 
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importante passo para iniciar a constituição de uma identidade profissional docente. 

E, a partir do reconhecimento de si pela atividade que se desempenha, há também o 

desenvolvimento da [...] competência de falar e agir com autonomia para afirmar 

quem és e quem gostaria de ser.  (CIAMPA, 2006, s.p). 

 
É eu me sentia bastante insegura com sala de aula no início, eu não sabia 
como ia ser, então eu precisava de uma experiência, [...], não me sentia 
realmente preparada, não estava me reconhecendo como professora então eu 
precisava ter um pouco de contato para entender se era realmente isso que eu 
queria. (Entrevista 6 / unidade de análise D6.7) 

 
[...]por não saber como seria a licenciatura, por só ter as matérias de 
licenciatura lá no fim do curso, ai eu falei é uma chance de começar isso, ai 
eu fiz seleção nesse sentido mesmo de me inserir na escola, logo para mim ter 
uma noção e como eu falei no começo eu tinha dúvida da licenciatura, eu não 
sabia se era isso que eu queria, se não era, [...](Entrevista 8 / análise de dados 
D 8.11) 

 
[...] eu soube dos programas PIBID, PIBIC, iniciação científica e docência, 
como eu era licenciatura eu optei mesmo pela docência porque era na minha 
área o caminho que eu estava seguindo era esse, então não ia ter porque eu 
sou licenciatura eu ir para, na minha concepção pelo menos, ir para iniciação 
cientifica, eu preferi ir para docência, e ai atrelei a questão da bolsa com a 
questão da área. (Entrevista 10 / análise de dados D10.1) 

 
 

Os licenciandos escolhem no PIBID de qual subprojeto participar. O grupo 

discursivo S2 fala das motivações e influências para a escolha dos subprojetos. Esse 

grupo cita como influências para a escolha do subprojeto: os colegas e suas opiniões 

sobre as experiências e vivências dentro dos subprojetos, a afinidade pela área de 

conhecimento que o subprojeto contempla e ainda uma escolha feita baseada na 

compatibilidade de horário para exercer as atividades do subprojeto.  

A unidade de análise D 4.1 (entrevista 4) abaixo, evidencia a influencia dos 

colegas de curso sobre certas decisões no que diz respeito a alguns caminhos a serem 

tomados durante a trajetória do curso. A experiência do outro levou o licenciando a 

aguçar sua curiosidade por uma modalidade específica de ensino e não apenas pela 

licenciatura, optando assim por frequentar o subprojeto para compreender as 

singularidades da educação no campo e também criar suas próprias experiências.  

 

Por influência de um colega meu, ele falava muito do PIBID, que gostava e 
tal que Educação no campo era... na verdade eu não tinha nem noção do que 
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era Educação no Campo, para mim era uma educação comum, era uma escola 
localizada no campo, não tinha noção da especificidade que é  trabalhar no 
campo. (Entrevista 4/ unidade de análise D4.1) 

 
O de Biologia eu escolhi por que assim já era, é um curso de Biologia então 
eu entendi que ia trabalhar aquele conteúdo; então se eu escolhi o primeiro de 
Biologia por que já estava na minha zona de conforto, para eu entender como 
que era o PIBID eu resolvi escolher uma coisa que eu já estivesse 
determinado domínio na área. (Entrevista 3/ unidade de análise D3.1) 
 
O de Educação Ambiental porque eu quis trabalhar minha monografia sobre 
Educação Ambiental, então para eu entender, por exemplo, nas disciplinas 
que a gente tem aqui na universidade eles não oferecem esse aporte todo para 
você entender o que é Educação Ambiental, então para você entender o que é 
Educação Ambiental você tinha que entender que entrar no projeto mais 
específico. [...] e para poder usar o PIBID para poder colher os dados para 
minha monografia. (Entrevista 3/ unidade de análise D3.3) 

 

A unidade D 3.1 (entrevista 3)  demonstra a busca pela complementaridade da 

formação na área específica, o licenciando, então, escolhe o subprojeto de Biologia 

por já estar no curso de formação da mesma área, assim, como também por não se 

sentir motivado, no momento, para transitar por outras áreas adjacentes a sua 

formação. Esta foi a primeira influencia para a escolha do primeiro subprojeto que o 

licenciando participou. Num outro momento, fez a escolha de um segundo 

subprojeto e a motivação deste mesmo licenciando, modifica-se, agora ele busca 

atender interesses próprios escolhendo a linha de ação em Educação Ambiental, para 

que esta possa colaborar com a sua pesquisa monográfica, dando-lhe o suporte 

necessário para compreender a Educação Ambiental e seus aspectos. Esta escolha 

colaborou, tanto para a constituição dos dados da pesquisa monográfica da 

graduação, como para interesses pessoais. Os licenciandos tentam unir os interesses e 

assim, e aproveitar os resultados de suas buscas como subsídios para desenvolver 

suas pesquisas. 

 
O interdisciplinar EJA, foi por uma questão de compatibilidade de horários e 
ai na seleção viram que eu tinha esta disponibilidade e então [...](Entrevista 
9/ unidade de análise D9.2) 
 
Bom na verdade participar do PIBID, na verdade não do programa em si, 
mas eu fui motivado pela linha de ação, que foi educação especial, e como 
minha mãe é educadora, e professora também ela sempre estava meio que 
contanto suas experiências em sala de aula, quando chegava um aluno com 
certo tipo de deficiência e as dificuldades que ela tinha de enfrentar aquilo ali, 
e de como a formação dela como professora não cobriam aquilo ali, então eu 



 
 

80 

no primeiro momento pensei o seguinte não em trabalhar com alunos 
especiais, [...] especificamente e sim como conseguir tocar esse aluno, educar 
esse aluno numa sala de aula com vários outros alunos, então tentar 
conciliar isso ai pelo menos foi o que eu tentei, o que eu busquei no PIBID. 
[...](Entrevista 13/ unidade de análise D13.1) 

 

As unidades D 9.2 (entrevista 9) e D 13.1 (entrevista 13) relatam outras 

influências, dentre elas a disponibilidade de horários pessoais e a compatibilidade 

com os horários do projeto, nesse caso o licenciando optou pela EJA. 

O segundo entrevistado (D13.1)  optou pelo PIBID, principalmente, por 

interesse na linha de ação em Educação Especial. O licenciando foi motivado pelos 

relatos das experiências vividas em sala de aula da sua mãe que é docente, 

especialmente, as que envolviam as dificuldades e desafios enfrentados quando se 

deparava com alunos com deficiência, pois sua formação não lhe dava suporte 

suficiente para atender aquele aluno. Esse motivo influenciou a escolha do 

licenciando que viu na linha de ação em Educação Especial a oportunidade de ter 

uma preparação para poder alcançar os alunos com deficiência quando estiver 

atuando como professor. 

De acordo com Marcelo (2009), a literatura identifica três categorias de 

experiências que influenciam nas crenças e conhecimentos dos professores em 

relação ao ensino e a docência, a primeira é a experiência pessoal que está ligada a 

aspectos da vida que determinam crenças de si mesmo e dos outros e ideias acerca da 

escola e da sociedade e da relação entre ambas. 

A segunda categoria que o autor menciona é a da experiência com o 

conhecimento formal, ou seja, todo conhecimento adquirido o qual deve ser 

trabalhado na escola a partir dos quais criamos as crenças de como e o que devemos 

ensinar e, por fim, a experiência escolar e de aula que inclui todas as experiências que 

o indivíduo viveu como discente que irão contribuir para gerir uma ideia sobre 

ensinar e sobre o trabalho docente.  

Todas as categorias indicadas por Marcelo (2009) estão presentes nas falas 

apresentadas pelos nossos entrevistados, percebemos traços da experiência pessoal 

que evidenciam crenças de si mesmo e também a respeito da escola. Vemos traços do 

conhecimento formal, quando nossos entrevistados mencionam nas suas escolhas 
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pelo PIBID e pelos subprojetos a busca pelos conhecimentos teórico-práticos para 

fundamentar suas ações e também suas identidades. 

A última categoria  envolve ainda, a experiência escolar quando nossos 

entrevistados demonstram que as experiências vividas como alunos contribuíram e 

contribuem para a constituição da ideia sobre ensino e sobre a profissão, afinal ainda 

são discentes, buscando se tornar docentes (estudantes de licenciatura). 

Assim, as falas dessa subcategoria vão reforçando a ideia de que toda escolha 

é feita a partir da motivação intrínseca e também das influencias externas presentes 

no contexto. De acordo com Farias (2009), dos vários fatores presentes na vida e 

trajetória dos professores emergem elementos que são decisivos tanto para o estilo de 

vida quanto para o modo como este professor vai viver sua profissão.  

O que os docentes se tornarão e como se realizarão terá como origem os 

aprendizados obtidos ao longo da vida, ainda que apenas esses conhecimentos não 

sejam suficientes para configurar a identidade como docente, eles serão canais para 

autorreflexão que possibilitará aos futuros professores conhecerem, explorarem e 

organizarem com consciência o processo de transformação e construção da 

identidade docente.  

  

4.2 Os impactos e marcas de um tempo de constituição profissional: dilemas, 

conflitos e inquietações 

 

O objetivo desta categoria é identificar e discutir os diferentes impactos e 

marcas vivenciados e causados pelos dilemas, conflitos e inquietações que os 

discentes e licenciandos têm enfrentado nos espaços onde a formação e docência se 

constroem.  

As múltiplas experiências vivenciadas por uma pessoa geram inquietude, isso 

tanto quanto a construção das identidades faz parte do processo sócio-histórico do 

homem, e sendo assim a identidade profissional não se desprende das experiências 

que vivemos, sejam elas de cunho pessoal, coletivo ou profissional (FARIAS, 2009).  

A seguir apresentaremos três subcategorias que fazem um panorama dos 

diferentes impactos e marcas relatados pelos partícipes da pesquisa.  
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As inquietudes dos nossos entrevistados revelam aspectos importantes do 

processo de formação e do trabalho docente. E demonstram que o processo de 

identificação com a profissão se constitui em um terreno conflituoso, no qual o 

pessoal e coletivo, os conceitos e pré-conceitos, a fantasia e a realidade e também as 

diferentes realidades nos desafiam e nos colocam em meio a um grande emaranhado 

de significados, nos quais procuramos nos organizar e nos encontrar como pessoas e 

como profissionais.  

Em cada momento da nossa existência de acordo com Ciampa (1996), nos 

manifestamos como resultados das múltiplas situações a que estamos sujeitos, e é 

neste contexto que o professor constrói um “[...] repertório de experiências, de 

saberes que orientam o modo irá pensar e agir” (FARIAS, 2009 p.59) 

 

 

4.2.2 O PIBID-UESB: impactos com a realidade escolar  

  

Os futuros professores entram nos cursos de formação com memórias de 

alunos, e também vão criando novas memórias com os aprendizados teóricos das 

disciplinas, com as vivências dentro e fora da universidade. Estas memórias os 

acompanham durante boa parte do curso e se estendem até as suas práticas de 

ensino. Por meio das memórias que possuímos tendemos a pressupor certos cenários 

e pré-conceitos, que muitas vezes são desconstruídos e (re) construídos no momento 

em que nos vemos diante da realidade que viveremos, e é exatamente isso, que 

acontece com os nossos participantes.  

Os grupos discursivos e as respectivas unidades de análise que apresentamos 

a seguir demonstram os impactos que os licenciandos sofreram ao ingressarem em 

um novo contexto, onde as memórias de aluno conflitam-se com os aspectos teóricos 

aprendidos durante o curso de formação e o PIBID, com a realidade no cotidiano 

escolar e com valores e princípios pessoais e coletivos.  

O grupo discursivo F, narram o quadro que apresentamos anteriormente, no 

qual o licenciando ainda carrega as memórias de aluno sobre a escola e sobre os 

professores, e também têm consigo as novas memórias que começam a tomar forma.  
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Os impactos narrados ocorrem no momento em que os licenciandos ingressam 

nos estágios, ou iniciam sua participação no PIBID e passam a frequentar as escolas 

participantes do programa. Para avaliar a qualidade dessas experiências, segundo 

Marcelo (2009), temos que levar em conta dois aspectos, o primeiro é um aspecto 

mais imediato, no qual temos que mensurar o quanto a experiência foi agradável ou 

desagradável para quem a viveu. E, o segundo aspecto é um pouco mais delicado, 

trata do efeito que essa experiência causou para as experiências posteriores, ou seja, 

para o futuro da pessoa em questão.   

Mas, o que de fato reuniu as falas do grupo discursivo F? O que elas têm em 

comum?  O grupo discursivo F possui unidades de análise que relatam o impacto do 

primeiro contato com o universo escolar e com a docência. Este grupo usa termos 

como “traumatizante”, “choque”, “susto” para demonstrar o quanto a experiência foi 

profunda e marcante, e também revela a reflexão dos partícipes sobre a experiência 

que narram.  

Algumas reflexões sobre as situações de impacto que sucederam, revelam que 

muitos licenciandos (Bolsistas de ID) não haviam percebido ou projetado uma 

imagem de si nos contextos que lhes foram apresentados, relatam ainda que até 

determinado momento não tinham “acordado” para a realidade que os aguardavam, 

demonstram também como foi interessante mudar de “posição” e de “olhar” e o 

quanto este processo de desconstrução para (re) construção foi difícil, porém, muito 

rico e amadurecedor.  

 
É interessante, porque quando você chega na escola, aliás eu vim de escola 
pública, então eu já conhecia muito bem a realidade, só que a posição e a 
responsabilidade de estar lá na frente é bem diferente, você prepara todo seu 
material, estrutura tudo bem direitinho, e leva para tentar mostrar para eles, 
e diante da realidade de escola pública que eu conheci, pelo menos nessa 
instituição que eu ensinei é difícil porque, é uma superlotação das salas, é 
falta de material, é indisciplina, então é muito difícil você preparar um bom 
material. Na verdade você se sente frustrado, porque você vai para fazer uma 
coisa e você não consegue fazer; só que não é por isso que esses alunos vão ser 
algo ruim na vida, não, não quer dizer isso faz parte do desenvolvimento, eles 
estão em desenvolvimento, então pode ser que no futuro eles se dêem muito 
bem, mas... (Entrevista 7/ unidade de análise A7.1) 
 
Eu acho que eu não tinha acordado para realidade até o PIBID, por que a 
gente imagina a escola como aluno de uma forma muito diferente [...] quando 
a gente olha de outra forma para a escola a gente entende o contexto, como 
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aquilo ali é formado, de quem depende a escola, eu acho que o PIBID me 
proporcionou um enriquecimento enorme. (Entrevista 4/ unidade de análise 
A4.1) 
 
Eu acho que no primeiro momento é um choque, mas como eu já vim 
ambientado, se bem que quando eu ensinei Matemática eu só ensinei o ensino 
fundamental II, e depois eu fui para o ensino médio para pegar, Filosofia, 
Sociologia e Biologia, foi uma realidade até melhor do que eu esperava, o 
fundamental II era muito mais atribulado [...] o ensino de Biologia em si foi 
muito mais tranquilo do que a minha primeira experiência em Matemática.  
(entrevista 13/ unidade de análise A13.1) 

 

As unidades análise que representam este grupo demonstram claramente os 

aspectos citados por Marcelo (2009) e que devem ser considerados quando decidimos 

fazer uma investigação em relação às experiências vividas e seus reflexos.  

As unidades (A 7.1, A 4.1, 13.1) apresentadas logo abaixo, mostram o aspecto 

mais imediato e denotam o sentimento em relação à experiência do primeiro contato 

com o universo escolar. A unidade de análise A 7.1 narra como foi à experiência de 

estar em uma realidade que já era conhecida (como aluno), porém, agora com uma 

mudança de posição (professor), com novas responsabilidades e atividades. 

A mesma unidade narra ainda às dificuldades técnicas, físicas, materiais e 

didáticas enfrentadas no ensino público, e agora percebidas pelo bolsista de ID, o 

licenciando passa então a perceber como esses fatores afetam a produtividade do 

professor e suas expectativas em relação aos próprios alunos. As unidades A 4.1 e A 

13.1 relatam o impacto de estar inserido em um novo contexto com uma nova 

posição. 

Os respectivos relatos pelos nossos entrevistados são características constantes 

na realidade educacional brasileira. De acordo com Pimenta (1997), os licenciandos 

acumulam experiência socialmente e a partir das dificuldades de estar diante de 

discentes “turbulentos” em escolas precárias, ambos mencionados pelos nossos 

entrevistados.  

Diante da afirmação de Pimenta (1997) os momentos de impacto ainda que 

não sejam ideais, são importantes para que os futuros docentes possam adquirir 

experiência formativa, e isto é, percebido e mencionado pelos nossos entrevistados. 
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As instituições formativas ocupam certamente a centralidade da formação 

docente, no entanto, as escolas contribuem para a socialização dos licenciandos e 

para que os mesmos possam desenvolver a cultura profissional (NÓVOA, 1999).  

A inserção no contexto profissional (ensino) exige que os licenciandos façam a 

transição de discente para docente, este, segundo Marcelo (2009), é um período de 

tensões e aprendizados intensivos em meio a contextos desconhecidos, o que faz com 

que o licenciando tenha que equilibrar-se entre o conhecimento profissional que 

necessita adquirir, suas reflexões e conflitos pessoais.  

Assim, nossos entrevistados relatam as tensões do momento imediato, do 

primeiro contato e deixam transparecer a difícil tarefa que é realizar o equilíbrio 

entre o conhecimento que se necessita adquirir e as indagações e reflexões pessoais a 

respeito da profissão e do contexto onde essa se desenvolve. 

 
É um pouco traumatizante no início, por que você chega na sala de aula por 
exemplo, antes do PIBID, você chega na sala de aula meio cru né, antes do 
PIBID, antes das matérias de estágio que a faculdade oferece então você toma 
um choque de certa forma[...] o PIBID e todas as outras experiências 
trouxeram esse novo olhar pra mim, posso ver o que eu posso contextualizar 
o que eu passei como aluno e o que eu estou passando como professor e a 
partir disso cria-se uma certa maturidade desse campo de atuação. 
(Entrevista 3/ unidade de análise A3.1) 

Mas, claro que no primeiro momento é um choque não tem jeito, você tem 
uma... você  pensa algo diferente, às vezes até um choque como no meu caso, 
foi um choque para melhor, pelo menos aqui na universidade você tem um 
boato, corre um boato de que a escola não é legal, o trabalho é um trabalho 
árduo entre outras coisas, mas eu vejo que dentro das possibilidades, é um 
trabalho que tem um futuro legal, bem dinâmico, você pode ir para outras 
vertentes, não quer dizer que você estando na licenciatura você não possa 
pesquisar, claro que você pode sim; entre outras coisas (entrevista 13/ 
unidade de análise B13.6) 

 

O segundo aspecto mencionado por Marcelo (1999) que está relacionado ao 

impacto da experiência vivida no futuro, aparece bem evidenciado nas unidades de 

análise A 3.1 e B.13.6. Na primeira unidade o primeiro contado foi considerado 

traumatizante e demonstra também um efeito em longo prazo dessa experiência, que 

refletirá na prática do futuro docente, pois, essa experiência embora impactante, 

proporcionou a contextualização das experiências vividas como aluno e agora como 

professor, criando assim uma maturidade com relação a  sua futura atuação.  
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A segunda unidade (B 13.6) também narra o primeiro contato como um 

impacto significativo, “um choque”, principalmente no que diz respeito às 

expectativas pessoais e a realidade que se encontra, mesmo sabendo por meio de 

terceiros que já vivenciaram esse espaço que a realidade é bastante árdua. 

Há ainda, fontes de surpresas, mas ainda assim o licenciando vislumbra 

possibilidades futuras com relação à profissão. Os impactos narrados influenciaram 

as visões sobre a atuação dos professores e proporcionaram conhecimento para os 

futuros docentes. Assim essas experiências causaram impactos, que não afetaram na 

decisão de ser professor, mas que certamente mudaram as expectativas em relação a 

atuação dos mesmos futuramente. 

De acordo com Novóa (1999), a afirmação dos profissionais é um percurso 

repleto de lutas e de conflitos, hesitações e recuos. Nossos entrevistados vêm 

experienciando este percurso tirando suas próprias conclusões e projetando 

introspectivamente seus caminhos e estratégias para futuro. 

Além do impacto com o primeiro contato, há também algumas inquietações 

mencionadas pelos licenciandos entrevistados. Estes, por sua vez, agora transitam 

pelo espaço PIBID e pelo espaço escolar ao mesmo tempo em que fazem a transição 

do sujeito estudante para o sujeito docente.  

Instala-se neste momento transitório, um período de tensões, inquietações e 

conflitos em relação a questões pessoais e também coletivas. O período de inserção é 

diferenciado justamente por esses aspectos e propõe ao indivíduo uma reflexão sobre 

tornar-se professor a partir de um momento distintivo e determinante (MARCELO, 

2009).  

É evidente, em todas as unidades de análise mencionadas até aqui, a tentativa 

dos bolsistas de iniciação a docência (bolsistas ID) de adquirir neste mesmo período 

os conhecimentos profissionais que utilizarão nos anos subsequentes e equilibrar a 

zona de conflito pessoal. Os espaços pelos quais os licenciandos transitam e a 

diferença entre esses espaços proporcionam impactos e marcas nos futuros 

professores.  

Quando Ciampa (2011) narra à história de Severina e relata fatos marcantes da 

história da vida dessa personagem real fica evidente que as marcas e os impactos 
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sociais e pessoais dos acontecimentos influenciam o comportamento, as decisões, os 

objetivos, expectativas da mesma. Assim, podemos considerar que as experiências 

vivenciadas hoje pelos licenciandos estarão presentes futuramente, mas também 

tomarão novos significados quando a compreensão e os contextos modificarem. 

Ainda sobre os impactos de longo prazo, os bolsistas de ID relataram anseios e 

preocupações de várias naturezas, que são descritas pelas unidades de análise que 

formam Grupo Discursivo G. Este grupo discursivo é caracterizado pelas muitas 

ansiedades e preocupações com relação o cenário da realidade da educação atual, 

com a diferença entre o espaço PIBID e o espaço escolar, e ainda algumas resistências 

e dificuldades relacionadas ao programa e que são relatadas pelos bolsistas de ID.  

Você está lá desenvolvendo seu trabalho, você leva, tentei fazer o melhor que 
eu pude, só que a realidade na escola ela te joga contra o aluno, e o aluno se 
posiciona contra o professor geralmente, eu não falo aqueles alunos que 
sentam na fileira da frente, me refiro aqueles que ficam no intermediário e no 
fundo, porque eles estão sempre lá batendo de frente com você e você 
tentando controlar aquilo. (entrevista 7/ unidade de análise C7.3) 

[...] o que eu posso te afirmar é o seguinte que eu jamais mudaria de profissão 
por causa do ser professor, jamais mudaria por esse motivo, eu mudarei pela 
nossa realidade atual, agora se você perguntar: você tem medo de ser 
professor? Eu te diria, sim eu tenho, hoje eu tenho porque vivemos numa 
sociedade completamente muda, sabe, hoje nós não temos segurança, mas se 
você perguntasse é pelos alunos... também porque engloba vários fatores, 
[...](Entrevista 12/ unidade de análise E12.8) 

Oh eu já pensei em desistir, não vou mentir, quando eu vi o tanto de 
problema que... você vê o tanto de problema: desvalorização gente, o professor 
é a única formação que forma todos, não é só professor da nossa área não, é 
professor no geral, então assim é uma desvalorização, que eu já pensei... Mas 
só que quando eu vou para um minicurso, quando eu vou para o PIBID, nas 
ferias mesmo, porque o PIBID não para né, mas teve uma semana que a 
escola parou, nossas reuniões e atividades não, eu senti uma falta sabe, aquilo 
estava me faltando, eu estava agoniada, incompleta, [...] (Entrevista 9/ 
unidade de análise E9.4) 
 
Eu acho que os primeiros conflitos, logo quando eu entrei no PIBID, foi essa 
questão de falta de estrutura dentro do colégio, aí foi um conflito muito 
grande, como é que a gente vai... como é que a gente pode trabalhar numa 
escola assim, como é que pode existir uma escola assim, como é que as 
pessoas podem estudar numa escola, assim?  (Entrevista 10/ unidade de 
análise E10.5) 
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Com relação ao cenário educacional dos dias atuais, os licenciandos relataram 

inquietações com a realidade da escola, que muitas vezes leva o professor a ficar 

contra os alunos e alunos contra o professor, colocando assim a autoridade e atuação 

do professor em uma posição delicada (unidade de análise C 7.3).  Questões como 

essas e a falta de estrutura das escolas fazem os licenciandos repensarem sobre seguir 

na profissão docente, não por não se sentirem identificados por ela, mas sim pela 

pouca atratividade do contexto que o trabalho docente vem ocorrendo, contexto qual 

os entrevistados (E 9.4, E 10.5 e E 12.8) afirmam ser composto por uma sociedade 

muda, com um índice considerável de violência, alunos que não cooperam com a 

prática docente e também pela desvalorização da profissão docente. 

As preocupações dos licenciandos merecem atenção, uma vez que estas estão 

criando um déficit de consideração social (valorização pela sociedade) da profissão de 

professor em relação a outras profissões. Marcelo (2009, p.114) afirma que com o 

passar dos anos e as muitas reformas educacionais, a profissão docente foi se 

modificando, mas isso para alguns [...] foi criando uma desprofissionalização devido 

a falta progressiva de autonomia, porém para outros foi criando uma 

reprofissionalização, ampliando as atividades atribuídas aos docentes”.  

Em ambos os casos, os docentes são postos como protagonistas que assumem 

a tarefa de ensinar e continuam lutando para manter e criar condições para a 

valorização e melhoria da profissão docente.  

De acordo com Nóvoa (1999), a crise docente se arrasta há anos e não se 

vislumbra uma superação de problemáticas anteriores e nem das mais atuais a um 

curto prazo, e as consequências são: a insatisfação, a desmotivação, preocupação com 

o futuro, indecisões e dúvidas dos licenciandos que insistem em se estabelecer diante 

do quadro apresentado a eles. 

O que podemos ponderar inicialmente, é que os licenciandos apresentam uma 

preocupação, não com o ser professor, mas em sua grande maioria apresentam 

preocupação com os cenários que os aguardam e onde terão que desenvolver seus 

trabalhos. Outra questão pela qual os licenciandos conflituam-se é em relação à 

diferença entre o espaço PIBID e o espaço escola, pois estes têm dinâmicas 

diferenciadas. Embora o PIBID tenha como objetivo incentivar a formação dos 
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professores para a educação básica e aproximá-los desse universo, há ainda algumas 

ações que não contextualizam a realidade do ser professor no cotidiano escolar. 

 

E eu acho que o PIBID ele é um pouco diferente, ele é diferente! do papel do 
professor. Professor mesmo formado que está ali com os alunos todos os dias 
porque o aluno ele entende que você não é um professor mas ele entende que 
você é um pouquinho mais do que aluno, entendeu? Você não chega a ser, 
você não chega lá como professor, professor como eles estão acostumados, 
você chega mais como estagiário. Isso faz com que você se aproxime mais 
deles, porque tem professores que eles criam uma certa distância dos alunos, 
então, quando você se aproxima mais desses alunos você entende a realidade, 
você passa também a relembrar todas as dificuldades que você tinha como 
aluno, e isso faz com que você queira trabalhar  de uma forma melhor e isso 
faz com que você se pergunte, por que a educação está do jeito que está?  [...] 
(Entrevista 3/ unidade de análise D3.7) 
 
Olha eu vou te falar um coisa: acho que o grande problema do PIBID, pelo 
menos nos dois subprojetos que eu passei, é que o PIBID ele tenta trabalhar 
muito com aquela questão das novas metodologias , das novas tendências, só 
que  você deixa de se preocupar com outros aspectos. Então você tem que 
conhecer coisas básicas, [...], e no PIBID é como se a gente já conhecesse toda 
realidade, só por aquele estudo etnográfico, e agora, então, vamos fazer coisas 
novas... então que o PIBID faltou muito isso. (Entrevistas 7 / unidade de 
análise D7.3) 

 

As unidades D 3.7 e D 7.3 mencionam que o espaço do PIBID é diferente do 

papel cotidiano do professor, pois a experiência vivida não é exatamente a de ser 

professor. Os bolsistas chegam inexperientes sendo mais estagiários que docentes. 

Isso muitas vezes colabora para que os alunos se aproximem e interajam com maior 

facilidade, estabelecendo uma interação mais direta com os bolsistas, contribuindo 

assim, para que o bolsista compreenda e conheça melhor os alunos, mas não do 

cotidiano do professor. Esta se torna uma missão que fica quase impossível, devido 

uma certa distância que se cria entre professor e aluno.  

Outra questão que pode causar certa inquietude dos bolsistas em relação à 

proposta do PIBID é a das novas metodologias de ensino que o projeto incentiva. Isso 

porque de acordo como unidade D 7.3, apesar de fazerem o estudo etnográfico entre 

outras atividades para reconhecimento e conhecimento do campo de trabalho,  ainda 

é insuficiente, pois é preciso conhecer também coisas básicas, e não somente 

contextualizar as práticas como se conhecessem toda realidade e as novas 

metodologias fossem a solução das problemáticas.  
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[...] a gente era tido como se fossemos intrusos, na escola e aí por mais que a 
gente tentasse essa aproximação com os professores da escola, trazer eles pra 
perto da gente, eles se negavam. Parece que eles se afastavam mais da gente, 
então isso me incomodava muito, incomodava bastante porque assim, a idéia 
do projeto também é essa questão, de você esta em contato com o professor 
que já está em exercício que já está lá na escola já há um tempo entendeu?! 
Para ter essa troca de conhecimento, essa troca de experiência, e basicamente 
eles estavam negando isso pra gente. Entendeu?! [...] (Entrevista 1/ unidade 
de análise E1.17) 
 
Olha apesar de todo discurso do professor crítico, reflexivo, do romantismo, 
na área da educação, esse romantismo na área da educação eu acho uma coisa 
extremamente exagerada, você romantiza demais os professores, isso coloca 
num nível, por exemplo, quando coloca: professor é um dom realmente é uma 
coisa que você tem que se esforçar, que tem que dedicar muito [...] essa 
questão do romantismo é uma coisa que eu discuto muito com os colegas e 
com outros professores [...] (Entrevista 7/ unidade de análise E7.5) 

 

Outra problemática que inquieta os estudantes está relacionada a alguns 

aspectos experienciados no PIBID. As unidades E 1.17 e E 7.5 relatam que 

vivenciando o espaço do PIBID nas escolas, os licenciandos não se sentiram 

acolhidos, pois os professores em exercício mantinham distância por mais que os 

bolsistas tentassem aproximação, esse se tornava um incômodo para os bolsistas. 

Também é objetivo do programa aproximar professores do quadro profissional da 

escola dos futuros docentes, proporcionando assim trocas construtivas para ambos.  

Há também conflitos em relação à visão romântica que está associada à 

educação muitas vezes está presente no PIBID e apresentada pelo bolsista no contato 

com o professor. Este é um dos motivos de afastamento, gerando neste momento, 

uma repulsa dos professores a esta visão, devido à noção realística da profissão. 

Todos os conflitos que narramos anteriormente afetam a identidade 

profissional docente, pois colaboram para que eles redesenhem e reconfigurem suas 

posições, conceitos, valores e o próprio compromisso com a profissão. Marcelo (2009) 

afirma que a realidade cotidiana dos professores principiantes e os muitos dilemas 

instaurados ao longo dos anos em relação à profissão também são elementos 

significativos para muitos professores iniciantes desistirem.  

Os professores, principiantes, são sobreviventes de um percurso delicado, 

devem descobrir, aprender, adaptar-se, ensinar e transacionar de um sujeito a outro 
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(discente–docente).  De acordo com Marcelo (2009), a realidade cotidiana dos 

professores faz com que muitos desistam, e o fazem por estarem insatisfeitos devido 

aos baixos salários, a problemas de indisciplina com os alunos, à falta de apoio, e às 

poucas oportunidades para participação na tomada de decisões.  

Para permanecer firme na jornada que se inicia, os nossos entrevistados e 

todos os professores necessitam de boas condições políticas, sociais, salariais, além de 

oportunidades, apoio, participação e determinação para que as marcas, os conflitos e 

todas as inquietações se tornem cada vez menos frequentes e quando existentes, 

sejam objeto de reflexão para o desenvolvimento de identidades profissionais 

docentes equilibradas e cada vez mais consolidadas de modo que também evoluam e 

sejam transformadas ao longo da carreira. 

 

4.2.3 Elementos motivadores no espaço PIBID 

 

O PIBID é um espaço no qual os elementos motivadores e desmotivadores 

coexistem. Os participantes do programa descrevem elementos que os motivam e 

desmotivam na vivência proporcionada no PIBID e na dinâmica do próprio 

programa. O Grupo Discursivo I é composto por unidades de análise que 

mencionam elementos motivadores e desmotivadores dentro do espaço PIBID, para 

alguns bolsistas a motivação e desmotivação “é um processo de preparação mesmo”, 

outros já se preocupam com os elementos que trazem desmotivação, mas também 

identificam os elementos que os motivam, revelando como eles influenciam e 

exercitam suas reflexões. 

Algumas das desmotivações mencionadas estão relacionadas a desestrutura 

das escolas (unidade de análise E 1.13), as dificuldades da relação aluno-professor e 

aluno-aluno, a ausência da família na escola, a falta de compromisso de alguns 

bolsistas de ID com os projetos e atividades desenvolvidas neles (unidades de análise 

E 6.8 e E 8.5).  

Assim pra mim o mais me desmotivou foi aquela questão que eu falei para 
você, quando eu cheguei na escola no meu estágio e eu tomei um choque por 
que eu vi um a escola totalmente desestruturada e não só desestruturada 
fisicamente, mas desestruturada em relações interpessoais, me relação de 
professor-aluno, aluno-aluno, colega com colega, entendeu [...] (Entrevista 1, 
Unidade de análise E1.13) 
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Ha o apoio da família, que falta na escola, falta o acompanhamento do aluno, 
isso é muito desgastante porque é uma situação que não esta no nosso 
controle, não é, como o pai como a mãe vai se relacionar com o aluno, se ele 
vai acompanhar, se ele vai motivar, então isso é meio desmotivante. O apoio 
familiar que falta muito. (Entrevista 6 /unidade análise E 6.8) 
 
Uma coisa que me desmotiva muito, eu acho que é a falta de compromisso, 
infelizmente eu acho que têm bolsistas que não têm esse compromisso, [...] 
gente que vê o PIBID como um segundo plano; eu tenho tal coisa para fazer, 
se sobrar um tempo eu vou no PIBID, eu me dedico ao PIBID, e eu acho que 
se tivesse mais motivação acho que o projeto poderia ser bem melhor, em 
relação a isso a incentivo, a compromisso; eu acho que essa é uma questão 
que eu não vejo em todos os bolsistas.(Entrevista 8/unidade análise E8.5) 

 

A motivação para ensinar e para continuar ensinando é uma motivação 

intrínseca, fomentada por elementos diversos e fortemente ligada à satisfação do 

professor com relação a vários aspectos dentre eles a satisfação de conseguir 

estabelecer um bom processo de ensino e aprendizagem para e com seus alunos, para 

que estes cresçam e desenvolvam capacidades e habilidades (MARCELO, 2009). 

Os elementos motivadores mencionados pelo grupo I estão relacionados à 

possibilidade de ser um professor capaz de modificar a realidade e as reuniões que 

constituem espaço de reflexão e troca de conhecimento também são vistas como 

fontes de motivação. 

O que mais me motivou foram os encontros aqui na universidade, que a 
gente conversa sobre tudo, relacionado ao PIBID relacionado a sala de aula e 
extra sala de aula, ou seja, ao programa em si, aos congressos a tudo isso. 
Isso me motivou bastante porque eu aprendi muito [...] E o que me 
desmotivou foi algumas dificuldades que a gente encontra no colégio, por 
exemplo, para levar alunos para aula de campo [...] (Entrevista 2/unidade 
análise E2.7; 2.8) 
 
É justamente o oposto do que me desmotiva, no sentido de poder mostrar ao 
aluno uma realidade diferente, poder abrir os olhos deles para mundo o que 
ele pode fazer, mostrar uma realidade diferente para o aluno. (Entrevista 
6/unidade análise E6.9) 
 

As reuniões, como elementos motivadores são lembradas, estão associadas aos 

encontros na universidade, esse é momento no qual os bolsistas de ID conseguem 

dialogar sobre temas e assuntos diversos. Outros elementos motivadores são os 

congressos, a sala de aula e atividades extraclasse; estes por sua vez, contribuem para 

o aprendizado do licenciando.   
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Apesar dos elementos motivadores os bolsistas de ID não deixam de citar a 

problemáticas e dificuldades, mostrando que o PIBID não é um programa onde se 

vive uma fantasia formativa, mas uma experiência realística que faz com que o 

bolsista experimente os lados positivos e negativos do universo docente (unidade 

análise E2.7; 2.8).  

Para alguns bolsistas viver a realidade do seu campo de trabalho também os 

motivam de forma que estes sentem desejo de ser um professor que modifica e que 

incentiva a mudança no espaço em que atua (unidade de análise E 6.9).  

A motivação e a desmotivação são mecanismos psicológicos, intimamente 

ligados a elementos externos, e influenciam diretamente a busca e persistência por 

uma meta. São partes da essência humana e podem levar a uma escolha, ou a 

desistência de um objetivo. Neste caso, os licenciandos sofrem influência direta para 

prosseguir na docência ou buscar outra atividade na qual sintam-se menos 

frustrados.  

A vivência no programa também pode proporcionar por meio dos elementos 

motivadores e desmotivadores uma maturidade que aumenta a possibilidade de 

permanências dos futuros licenciandos na docência nos primeiros anos. De acordo 

com Nóvoa (1999) a questão da motivação e desmotivação docente esta sempre em 

pauta, pois os professores buscam não só estímulos externos, mas também internos 

para permanecerem na profissão docente, sendo necessário incentivar uma maior 

identificação pessoal dos professores com suas atividades para que não se estabeleça 

um ciclo vicioso com docentes a “contragosto” que buscam uma identidade (pessoal 

e social) em outras atividades. 

Outro grupo discursivo que faz parte desta subcategoria é o grupo J e 

representa, em um momento inicial, a resistência, o “contragosto” dos licenciandos 

com relação à profissão escolhida. O grupo discursivo J é caracterizado por relatos de 

resistência por parte dos nossos entrevistados em relação a ser professor antes de 

ingressarem no programa, em virtude de várias razões que vão desde os estigmas 

que a profissão sofre até a difícil tarefa de ensinar na sociedade atual.  

Após ingressarem no programa, o ser professor ainda provoca certa 

relutância, pois ainda que tenham transformado a visão do ser professor, os 
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licenciandos não almejam ser e estar na profissão, muitas vezes, esta é apenas uma 

possibilidade futura. 

Logo abaixo, estão algumas unidades que exemplificam essa resistência à ideia 

de se tornar professor. É como se os licenciandos aceitassem a ideia de se formar 

professor, mas não aceitassem de fato ser e estar na profissão. Nóvoa (1999) afirma 

que em casos como esse é interessante levantar várias questões dentre elas a forma 

de seleção dos futuros docentes pelas instituições de formação, pois as seleções 

realizadas pelas instituições são inadequadas, pois favorecem o ingresso de 

indivíduos que nunca pensaram ou objetivaram serem professores e que justamente, 

por isso, não se sentirão realizados em estar na profissão. O autor ainda pontua que é 

preciso superar a lógica da passagem sazonal pelo ensino enquanto não surge 

oportunidades mais condizentes com os reais desejos e objetivos do indivíduo. 

 

Eu me identifico professor, agora assim é uma questão que não é para minha 
vida toda, eu quero sim da aula eu quero sim passar tudo que eu aprendi aqui 
na UESB, só que eu não quero ficar a minha vida toda nisso, entende?! [...] 
não é que eu não ame dar aula, mas eu também não odeio dar aula. é que eu 
fico no meio termo, eu gosto de dar aula, mas não é minha paixão entende!? 
(Entrevista 3/unidade de análise B 3.4) 

 
Se um dia eu tiver outra oportunidade de abraçar outra profissão eu, vou 
abraçar, mas eu não vou descartar a docência, tá entendendo?! (Entrevista 
1/unidade de análise E1.20) Eu acho que hoje eu tenho assim não vou te 
dizer que morro de amores entendeu?! Eu já tenho assim um sentimento 
melhor em relação a educação, que me permite ser professora sem que eu 
sinto um peso como se fosse um peso sobre os meus ombros sobre as minhas 
costas, entendeu?! [...] (Entrevista 1/unidade de análise E1.23) 
 
Em partes, é como eu lhe falei no início, é eu tenho a ideia de que eu quero 
sim atuar dentro da sala de aula, eu gosto de estar dentro da sala de aula, não 
amo, mas eu gosto de estar dentro da sala de aula de passar para os alunos 
aquele conteúdo que eu sei, mas não é uma coisa que eu desejo para minha 
vida toda, porque a gente está ai, a gente vê a dificuldade que o professor 
passa, não somente na sala de aula, mas também em relação a salário, em 
relação a atraso, a condições dentro da sala, dentro da escola [...] então essa é 
uma questão desmotivadora e bastante. (Entrevista 3/unidade de análise 
E3.8) 

 

 

Observamos que os licenciandos melhoraram sua visão em relação à profissão 

e chegaram a apresentar alguma motivação em relação à profissão docente, ainda 
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que tenham relatado mudanças que ainda não são suficientes para desejar estar na 

profissão.  

As unidades de análise apresentadas, anteriormente, evidenciam como os 

licenciandos não se sentem motivados a permanecer na profissão, não querendo 

exercer tal profissão por toda vida, ainda que se identifique com a profissão docente. 

Ser professor, para esses licenciandos, é uma opção que não envolve amor, nem 

paixão, e não ser professor também não é por uma relação de “ódio” com a profissão, 

é apenas uma “opção”. Esses entrevistados destacam como fatores para 

desmotivação em relação à profissão, docente as dificuldades que os professores 

passam na sala de aula, o salário e as condições dentro da escola, que já foram 

mencionadas por nós em momentos anteriores e que também são destacadas como 

fontes de conflitos e inquietações. 

Esse contexto pode desenvolver em alguns entrevistados, a chamada 

“identidade de resistência” que é criada, segundo Castells (2002), por atores que se 

veem em situação ou condição de desvalorização e/ou estigmatização. Aqueles, que 

desenvolvem essa identidade, constroem trincheiras, desvios, alternativas para 

resistir e sobreviver com princípios diferentes dos que os inquietam. 

No caso dos entrevistados citados anteriormente, a resistência está relacionada 

a ser professor, mas para outros, a resistência desenvolvida pode ser em relação a 

querer ser e estar na profissão superando as dificuldades e desenvolvendo traços de 

emancipação em relação à identidade docente e a própria identidade pessoal. 

Ainda sobre a análise das falas anteriores (unidades B3.4, E1.23, E3.8), 

poderíamos ponderar sobre a “identidade-mito” mencionada por Ciampa, e que 

pode estar se estabelecendo para alguns desses licenciandos, visto que pode haver, 

mediante ao contexto, uma tentativa de demonstrar apenas a aparência de 

transformação com relação a profissão docente.  

O desenvolvimento da identidade-mito pelos licenciandos é preocupante, pois 

esta identidade impede e inibe avanços dos futuros professores com relação à 

emancipação da sua identidade. Para estes licenciandos, é aceitável a licenciatura, 

mas não a ideia de ser professor, por razões diversas que são questionadas 
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cotidianamente pelos futuros professores e também por aqueles que já estão na 

profissão há algum tempo.  

Na tentativa de manter a identidade pressuposta (professor), o licenciando 

pode não se tornar “outro” como deseja, permanecendo como foi posto (professor), 

fazendo reposição da identidade, não superando suas contradições, conflitos e 

tensões. Nos casos em que os indivíduos alcançam a emancipação, estes estarão 

alcançando de acordo com Ciampa (1994) a “identidade como metamorfose”, e, para 

Castells (2002) esse será o alcance de uma “identidade projeto” que se trata de 

quando os atores utilizam os vários materiais ofertados e que estão ao alcance para 

construir uma identidade capaz de definir sua posição na sociedade, expandindo-se 

no sentido da transformação.  

Para ambos, a transformação é elemento chave para a construção da 

identidade e faz dela movimento e desenvolvimento, desconstruindo a concepção de 

identidade como algo estático e estável que privilegia a permanência e demarca 

como patologia a existência de qualquer crise ou contradição, mudança ou 

transformação (CIAMPA, 1994). 

  No que diz respeito à identidade docente, sua construção e o fortalecimento 

estão intimamente ligados às condições de trabalho e ao reconhecimento e 

valorização conferida à profissão docente. Deste modo, afirma Pimenta e Lima 

(2004), que é preciso que os cursos de formação e outras práticas que tenham a 

mesma finalidade (como o PIBID) incluam aspectos da representação social da 

profissão para que esses colaborem com a constituição das identidades docentes. 

Ainda assim, é preciso criar dispositivos que permitam desenvolver e (re) afirmar a 

identidade docente sem que se faça dela uma identidade mito, sustentada pela 

reposição e pela má infinidade sem perspectivas de transformação, de superação no 

contexto vivenciado. 
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4.2.4 As contribuições dos conflitos para a formação e identidade docente 

 

Todo conflito gera aprendizado, gera maturidade, contribui de alguma forma 

para tempos futuros. Assim, geram movimentos de construção, desconstrução e 

desorganização que exigem posteriormente (re) organização e (re) estruturação. 

Portanto, é interessante investigar como as inquietações, os conflitos, e dilemas têm 

colaborado e contribuído para a formação docente dos atores do programa.   

O Grupo Discursivo L relaciona falas que evidenciam como os conflitos 

também podem contribuir para mudanças de visões, perspectiva e percepção do ser 

professor e do trabalho docente. Os entrevistados exteriorizaram que as inquietações 

os incentivaram a buscar soluções, e esta tarefa gera capacitação do indivíduo como 

profissional influenciando na prática docente do mesmo (unidade de análise E 13.6).  

 
A partir do momento que você tem uma inquietação você vai procurar 
soluções para essas inquietações e a partir dos momentos que você procura 
essas soluções você vai se sentir mais capaz, vai se capacitar, como 
profissional e isso vai influenciar na minha prática. (Entrevista13/ unidade 
de análise E13.6) 
 

Outros afirmam que os conflitos e inquietações quando relacionados à 

educação trazem uma carga negativa, contudo ajudaram os nossos entrevistados a se 

perceberem professores. De acordo com alguns licenciandos, os conflitos não ajudam 

a ver de forma positiva a profissão docente, e nem o contexto no qual ela se 

desenvolve, mas embora isso ocorra, os conflitos e inquietações são fundamentais, 

pois com esses também se aprende, caso contrário, não há movimento, não há 

mudança, gerando “inércia”. Um dos nossos entrevistados afirmou que com os 

conflitos, é possível mudar o comportamento, perceber ineficiências e eficiências em 

relação ao trabalho desenvolvido, embora esta forma de aprendizado não seja a mais 

sutil (unidade de análise E7.7 ,7.8 e E 8.4). 

 
Eu acho que me ajudaram na percepção do que é ser professor, e geralmente 
os conflitos eles sempre trazem uma carga negativa muito grande quando se 
fala em educação [...] no final das contas eu creio que estes conflitos eles não 
ajudaram na minha forma de ver positivamente a carreira, mas sim de uma 
forma negativa não do trabalho de professor, mas do contexto no qual a 
escola ela ta presente. (Entrevista 7/ unidade de análise E7.7) [...] Se você 
não aprende com os conflitos você fica na inércia [...] Você muda de 
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posicionamento, esses conflitos me ajudaram a perceber como eu devo me 
portar qual a melhor forma, qual a forma mais eficiente, às vezes não é a 
forma mais agradável [...].(Entrevista 7/ unidade de análise E7.8) 

 
Esses conflitos causam mudança, e causam querer, eu trago como uma forma 
de mudança está tendo isso... mas eu quero mudar isso, e eu levo isso como 
incentivo, como essa forma de mudança de querer mudar, eu tenho essa 
dificuldade mas eu quero mudar, tem tal problema mas eu quero mudar esse 
problema, eu levo muito para esse lado do querer mudar do querer passar por 
isso ultrapassar isso. (Entrevista 8/ unidade de análise E8.4) 

 

O PIBID tem proporcionado vivências marcantes para os licenciandos e 

também a oportunidade de reflexão. Ainda que o programa apresente alguns pontos 

que os discentes não concordam plenamente, o PIBID tem sido de participação 

significativa para que os licenciandos reflitam e repensem sobre a profissão docente e 

amadureçam sua identificação com a profissão.  

A identidade docente se define em meio aos conflitos por nós apresentados, e 

por meio de um processo reflexivo intenso. É neste período que o professor se 

desenvolve e se reconhece como profissional do ensino, afirmando sua identidade no 

plano individual e coletivo (FARIAS, 2009).  

O processo dinâmico e conflituoso constitui a identidade que diferencia o 

futuro docente e também o torna igual ao grupo ao qual pertence. Todo esse terreno 

irregular de conflitos deve colaborar para desenvolver professores que não sejam 

meras imitações de outros professores e nem estejam mantendo uma identidade-

mito, mas que sejam autênticos, responsáveis e comprometidos com o ensino, que 

reflitam sobre as questões que os inquietam para poder superá-las, consolidando a 

identidade docente, não fazendo dessa identidade uma reposição sem nenhuma 

perspectiva de mudança, mas sim um processo de transformação (metamorfose) no 

qual a identidade primária seja movimento e se reformule com as mudanças ao longo 

da carreira.  
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4.3 O curso de formação, estágio e PIBID e suas contribuições para a formação e 

identidade docente 

 

O PIBID vem contribuindo para a formação inicial dos professores, buscando 

estimular a carreira docente e também proporcionar vivências com as complexidades 

presentes no espaço escolar. O programa não deve ser entendido como a solução dos 

problemas que a docência enfrenta, mas certamente já se tornou uma ferramenta 

muito importante na formação de professores.  Nesse sentido “A formação é um 

contexto que possibilita o professor se reconhecer como profissional, construindo-se 

a partir de suas relações com os saberes e com o exercício da docência” (FARIAS, 

2009 p.66).  

O PIBID é um espaço de formação e são muitas as contribuições atribuídas a 

ele, por essa razão, e diante das evidencias apresentadas pelos nossos entrevistados 

emergiu em nossa pesquisa como um aspecto novo e merecedor da nossa atenção: as 

relações que vem sendo estabelecidas entre o estágio supervisionado e o PIBID-

UESB, percebemos uma necessidade de em nossa pesquisa listar quais aspectos 

formativos os licenciandos vem assimilando e quais contribuições vêm sendo 

fornecidas para a formação docente dos participantes do PIBID-UESB. 

 

4.3.1 O estágio supervisionado, a experiência no PIBID-UESB e a escola: 

contextos que colaboram para a identificação profissional docente 

 

O estágio constitui um importante aspecto da formação dos licenciandos, 

possibilitando observar o desenvolvimento da prática docente nas escolas. O 

exercício de qualquer profissão é também prática e o curso de formação tem por 

função preparar o futuro profissional para praticar (PIMENTA, 2002).  

Os estágios e a prática são sinônimos no que diz respeito à formação de 

professores, não é raro, de acordo com Pimenta e Lima (2004, p.33), ouvir dos alunos 

“que a profissão se aprende na prática”, mas a autora sinaliza que é preciso entender 

que a prática necessita da teoria. O PIBID tem se tornado um auxílio significativo 
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para o estágio segundo nossos entrevistados, tanto como aporte teórico quanto 

aporte prático.  

Neste primeiro momento, apresentaremos e discutiremos a relação 

estabelecida entre o PIBID-UESB e o estágio supervisionado.  O Grupo Discursivo M 

relata como foram às experiências vivenciadas no PIBID e no estágio, e o quanto 

foram enriquecedoras, assim como também sinalizam a diferença entre esses espaços. 

O estágio e o PIBID são espaços distintos com finalidades que convergem, o estágio 

segundo a LEI Nº 11.788, de  25 de Setembro de 2008 trata-se de um: 

 

Art. 1o  [...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos.  
§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de 
integrar o itinerário formativo do educando.  
§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  
Art. 2o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área 
de ensino e do projeto pedagógico do curso.  
§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do 
curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de 

diploma.  
 

 O estágio curricular tem finalidades formativas bem definidas e é parte do 

currículo do curso de formação como requisito para aprovação e obtenção de 

diploma. Diferentemente do estágio, o PIBID oferece bolsas de iniciação à docência 

aos alunos de cursos presenciais e tem como um dos seus objetivos antecipar o 

vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa 

iniciativa, o PIBID faz a articulação entre a educação superior (por meio das 

licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais.  

O programa não é parte do currículo do curso de formação ele surge como um 

auxílio e um incentivo, para aproximar os discentes do cotidiano da profissão antes 

mesmo do estágio, e assim ajudar a sanar algumas lacunas que existem no processo 
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de formação em virtude das estruturas curriculares dos cursos, de algumas 

problemáticas e também do tempo estabelecido para cumprir todas as etapas 

formativas. 

Os licenciandos entrevistados revelam que muitas vezes vivenciam o PIBID e 

o estágio em um mesmo período, e destacam assim algumas diferenças, uma delas 

está relacionada à preparação para ingressar no espaço escolar. De acordo com os 

bolsistas no PIBID a preparação é mais acentuada para chegar à escola, 

diferentemente do estágio no qual os licenciandos têm que aprender e ensinar ao 

mesmo tempo (unidades de análise B 1,7). A preparação com um prazo longo 

proporcionada pelo programa faz com que os alunos sintam-se menos inseguros ao 

chegar ao ambiente escolar (unidade de análise B 1.7).   

Para alguns licenciandos a base que o PIBID fornece é maior que a fornecida 

pelo estágio, isso se deve a própria proposta do programa que preza por dialogar 

com a interdisciplinaridade, por incentivar metodologias diferenciadas, e estabelecer 

espaços específicos em suas reuniões para trocas de experiência, discussões e 

aprendizados diversos (unidade de análise D10.8). 

 

Eu entrei para o PIBID e para o estágio já ao mesmo tempo. A princípio 
porque no PIBID você tem aquela preparação toda para você chegar lá antes 
de você ir de fato para a escola e no estágio não, você já é lançado lá 
entendeu? ...(risos) (Entrevista1/ unidade de análise B1.7) 

 
Até agora nem os estágios me deram o mesmo embasamento que o PIBID me 
deu, eu acho que a questão da proposta mesmo de conversar com as outras 
disciplinas e de fugir daquele negócio estigmatizado, da aula dialogada, seria 
uma das principais coisas que eu levaria para uma sala de aula se fosse atuar. 
Se eu passasse em um concurso hoje acho que são os fatores principais assim 
que eu levaria. (Entrevista 10/ unidade de análise D10.8) 

 

 

Diante de afirmativas, como a da unidade D10.8, percebemos que o PIBID 

proporciona elementos que serão provavelmente utilizados no futuro pelos nossos 

entrevistados. É quase inevitável para os nossos entrevistados deixarem de comparar 

estágio e PIBID, mas precisamos ressaltar que estes são espaços diferenciados, 

embora tenham finalidades similares em relação à formação.  
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Cada um reserva singularidades indispensáveis a formação docente, talvez o 

que precise ser repensado é a concepção de estágio de forma que supere a dicotomia 

teoria e prática, repensando-os como um espaço de aproximação entre a realidade e a 

atividade teórica. Assim de acordo com Pimenta e Lima (2004 p. 45) “[...] o estágio se 

afasta da compreensão de que seria a parte prática do curso e caminha em direção a 

reflexão a partir da realidade, nesse sentido o estágio curricular se tornará uma 

atividade “[...] teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na 

realidade se tornando não uma atividade prática, mas sim uma atividade teórica 

instrumentalizadora da práxis docente”. 

 O estágio, assim como o PIBID, colabora para a mobilização de vários tipos de 

saberes e proporciona novo saberes, portanto, que fornecem um arcabouço de 

conhecimentos que iluminaram a construção da identidade docente. O PIBID, assim 

como o estágio trabalha, “[...] aspectos indispensáveis a construção da identidade, 

dos saberes e das posturas específicas ao exercício profissional docente” (PIMENTA, 

LIMA, 2004 p. ), ambos constituem espaços de reflexão sobre a construção e 

fortalecimento da identidade.   

O que podemos afirmar, inicialmente, é que o PIBID vem dando um aporte e 

uma maturidade para os licenciandos no momento em que estes iniciam o estágio. O 

atual currículo de alguns cursos de formação não contempla, inicialmente, este 

contato com espaço escolar, apenas a partir de sua metade os licenciandos adentram 

no âmbito escolar. Por sua vez, o PIBID-UESB tem proporcionado este contado já nos 

primeiros semestres da licenciatura, sanando as angústias dos futuros professores em 

um espaço-tempo que proporciona uma maturidade profissional, ética, didática e 

também uma reflexão pessoal e coletiva do ser professor e estar na profissão. 

Analisamos, anteriormente, a relação estabelecida entre o PIBID-UESB e o 

estágio supervisionado, agora com as unidades de análise do Grupo Discursivo N: 

analisaremos a comparação feita pelos licenciandos entre a formação no espaço 

PIBID e a formação fornecida no curso de graduação.  

Para os entrevistados, a visão de educação que possuem atualmente se deve 

consideravelmente ao PIBID, pois o currículo do curso de formação só fornece 

contato com o universo educacional nos anos finais do curso, isso para os 
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licenciandos.  

Assim como a falta de uma preparação mais representativa para os estágios, 

qualifica o PIBID como um interventor que diminui os impactos e amplia a formação, 

pois somente o curso de formação não consegue ampliar o campo de visão em 

relação a educação ou ainda gestar uma identidade, mesmo havendo outras 

experiências significativas durante processo formativo que cooperaram para pensar 

no se tornar professor (unidade  de análise C1.2, E1.4, E 1.5).  

Para alguns entrevistados, o curso não seria suficiente para permanecerem na 

profissão ou se sentirem atraídos por ela, mas a participação no PIBID e o próprio 

curso demonstraram que a formação para professor é inacabada, pois, os professores 

tem que estar em formação permanente (unidade de análise E 6.5). A formação 

permanente a qual se refere nosso entrevistado deve acontecer em virtude de várias 

questões, mas principalmente por causa das mudanças nas políticas educacionais e 

do contexto em que o professor esta inserido.  

Não podemos considerar que somente a formação acadêmica ou PIBID serão 

suficientes para toda uma carreira docente dos licenciandos, mas certamente, 

atualmente eles são indispensáveis, pois se tornaram complementares e são a base 

para a construção de outros conhecimentos e das identidades profissionais que 

começam a ser edificadas a partir deles. 

 

Olha só pelo curso eu acho que eu não teria hoje a visão de educação que eu 
tenho, porque assim...o curso da gente é um curso que nós só vamos ter um 
contato  com  área de educação do meio para fim né... Principalmente quando 
você vai para o estágio, basicamente você não é bem preparado para você 
chegar numa sala de aula, e lidar aquele dia a dia ali. Para mim se não fosse o 
Pibid o choque teria sido maior né, mas assim.... Eu acho que nada que nos 
não possamos correr atrás e buscar se aperfeiçoar, mas se fosse só pelo curso 
em si... se não fosse o PIBID eu não teria essa visão de educação assim... eu 
não me veria, apesar de ter tido esse contato com esse determinado professor 
que me abriu a visão um pouco com relação a educação... acho que mesmo 
assim, eu não me veria  em sala de aula sendo professora hoje, exercendo a 
docência só por conta do curso não! (Entrevista 1/ unidade de análise C1.2) 

 
Assim, porque geralmente a gente tem uma formação para atender um 
currículo, mas na verdade você não é preparado como deveria para trabalhar 
numa sala de aula, entendeu?![...] Não como deveria, porque você fica assim 
a maior parte do seu tempo, na graduação tendo aulas de disciplinas 
especificas da Biologia, no caso... A partir da metade um pouco mais da 
metade que você vai ter o contato com essas disciplinas que têm relação com a 
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educação, mas que por uma razão ou outra não te dá aquela formação 
necessária pra você chegar e dizer, estou pronta pra uma sala de aula!? [...] 
(Entrevista1/ unidade de análise E1.4/ E1.5) 
 
Eu imaginava que a formação era você se formar você estava pronto para dar 
aula, e hoje eu tenho a visão que é inacabada, que ela vai estar sempre se 
reciclando, a questão da formação permanente. Que a gente tem que estar 
sempre se reciclando para utilizar novas estratégias novas posturas para 
contribuir para a educação. (Entrevista 6/ unidade de análise E6.5) 

 

A formação é um contexto de socialização que possibilita o indivíduo 

reconhecer-se como profissional, que se constrói por meio das relações com os 

saberes e com o exercício da função (FARIAS, 2009).  

A comparação entre o programa e a formação fornecida pelo curso foi 

inevitável, os licenciandos sinalizaram a profundidade da experiência do PIBID no 

que se refere ao aspecto formativo para a docência e evidenciaram que ainda acham 

superficial a formação que recebem no curso, entre outras questões sinalizadas.  

A formação é fundamentalmente algo inacabado, com lacunas, mas que esta 

profundamente comprometida com a ideia de construir não apenas professores, mas 

também uma profissão, as várias etapas de formação ao longo da carreira docente 

são componentes importantes na constituição da identidade profissional (FARIAS, 

2009; NÓVOA, 1999). 

Diante das análises realizadas pelos licenciandos com relação ao PIBID, ao 

estágio e ao curso de formação podemos considerar que o PIBID-UESB juntamente 

com esses é um espaço com grande potencial para cooperar com a identificação do 

licenciando como profissional docente, mas não é o único há ainda além desses 

outros contextos em que essa identidade se desenvolve, amadurece e reformula-se. 

 Os licenciandos que entrevistamos relataram outros contextos e como estes 

juntamente com o PIBID colaboraram com a identificação profissional docente. 

Anteriormente analisamos como os contextos do estágio, do PIBID e do curso de 

formação são comparados e como são descritos pelos licenciandos.  

Agora analisaremos esses contextos juntamente com outros que ainda não 

foram mencionados para perceber em quais contextos emergiram os primeiros sinais 

de identificação com a profissão.   
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Obtivemos relatos que demonstram como os diferentes contextos e como os 

movimentos entre esses podem colaborar para essa identificação profissional dos 

licenciandos. No Grupo Discursivo P os entrevistados evidenciam como as 

disciplinas de estágio, o próprio PIBID, os subprojetos, a trajetória no curso, os 

debates e diálogos em sala de aula, e os professores da graduação colaboraram para 

identificação com a profissão docente. 

 
Acho que nas disciplinas de estágio, mesmo tendo uma experiência antes, 
acho que nas minhas disciplinas de estágio eu comecei a me identificar 
(Entrevista 3 /unidade de análise B3.5) O PIBID foi o que mais solidificou 
assim, o que mais motivou. Porque o PIBID ele tem uma abordagem 
diferente da disciplina de estágio, claro que a disciplina de estágio ela leva 
para um lado de que você tem que ser diferenciado dentro da sala de aula que 
você não pode trabalhar naquela mesmice, mas não é aquela coisa que o 
PIBID traz. (Entrevista 3 /unidade de análise B3.7) 

 
 

Com certeza, durante a trajetória no curso eu realmente me reconheço hoje 
como professora, é reconheço os desafios, as dificuldades, mas também a 
responsabilidade dentro da sociedade que a educação tem, e eu estou 
comprometida com isso até aqui. (Entrevista 6 /unidade de análise B6.3)[...] 
Começou um pouco com estágio, e com as discussões sobre educação dentro 
da sala de aula também. Mas realmente o PIBID foi mais transformador, com 
as discussões, os debates, as trocas de experiências eu fui me reconhecendo 
mais no programa. (Entrevista 3 /unidade de análise B6.4) 
 
 
Olha eu vou assumir que a primeira identificação foi com didática com a 
***** (professora da graduação) eu citaria ela, sempre [...] eu sempre falo com 
os meus amigos que o PIBID ele veio para fundamentar aquilo que eu não 
acreditava, nas possibilidades de interação e de respeito mútuo que há entre  
professor e aluno,  e eu vou citar ******(professor da graduação), porque ele 
passou uma atividade para nós no semestre passado, que era para ir conhecer 
o entorno da escola, depois ele passou varias atividades, [...] ****** (professor 
da graduação) me proporcionou uma experiência única, neste sentido. 
(Entrevista 12 /unidade de análise B12.5) 

 

As disciplinas de estágio são mencionadas como um espaço para as primeiras 

identificações com a profissão docente. Neste caso, o entrevistado (unidade de 

análise B3.5, B3.7) afirma que sua identificação com a profissão docente começou 

com as disciplinas de estágio, mas o PIBID foi o elemento que deu base e motivação 

para identificação com a profissão docente, devido a abordagem que o programa 

possui.  
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Outros afirmam que a identificação com a profissão iniciou-se com os estágios, 

com os debates em sala de aula que discutiam sobre educação e com a trajetória no 

curso de formação, mas estes também reforçam que o PIBID foi o contexto onde os 

processos de transformação melhor se desenvolveram para a identificação com a 

profissão (unidade de análise B 6.3 e B. 6.4).  

Mas alguns apontam também que a identificação com a profissão teve alguns 

professores e suas respectivas formas de ministrar suas sobre educação, como um 

primeiro elemento para despertá-lo para a identificação com a profissão docente. 

A identificação com a profissão é um processo gradual. Percebemos que os 

licenciandos apresentam um amadurecimento gradativo e uma identificação que 

evolui a cada nova experiência vivida no estágio, na sala de aula, na universidade ou 

no PIBID.   

De acordo com Ciampa (2011), no conjunto, as identidades são constituídas 

pela forma como o indivíduo encarna cada relação pessoal e coletiva. Embora a 

prática seja muito significativa para a identificação com a profissão, é inegável que 

outros espaços e outras práticas apresentam-se como contextos motivacionais para o 

desenvolvimento da identidade profissional. As múltiplas experiências (pessoais, 

sociais e profissionais) compõe uma rede de significados que são organizados pelas 

identidades e que funcionarão como bússola e como referência para atribuir sentido a 

elemento diversos, estas significações tornam possível a convivência em diferentes 

grupos (CASTELLS, 2002; CIAMPA 1994, FARIAS, 2009).  

No caso dos futuros professores, as experiências serão orientadoras do ser, do 

pesar e do agir do professor consigo e com os outros que fazem parte do seu 

universo pessoal e profissional (FARIAS, 2009).  

A identidade é uma construção que evolui, e que sofre influências dos 

contextos, que encarna os momentos de sua existência e que se desdobra em atores 

sem nunca se apresentar como uma totalidade, mas sempre se apresentando por 

meio de personagens com uma pluralidade de papéis que são construídos pelos 

contextos ao mesmo tempo colaboram para construí-los. (CIAMPA, 1994; MARCELO 

2009)  

 



 
 

107 

4.3.2 Aspectos, ações e atividade do PIBID UESB: influências na prática e 

formação docente 

 

Na subcategoria anterior apresentamos, discutimos e analisamos o contexto 

estágio e o contexto PIBID e seus significados para a formação docente, também 

analisamos a formação no PIBID e no curso de formação a partir das falas dos 

entrevistados e ainda levantamos quais desses e outros contextos inicialmente 

colaboraram e vem colaborando para a constituição da identidade profissional 

docente dos licenciandos em Ciências e Biologia. 

Analisaremos nesta subcategoria o Grupo Discursivo Q. Este grupo trata das 

contribuições do PIBID-UESB para a formação dos licenciandos. São várias as 

contribuições relatadas como demonstramos anteriormente por meio do 

levantamento bibliográfico que realizamos, mas como cada PIBID possui suas 

singularidades, buscamos então conhecer e apresentar quais são as contribuições 

características do programa PIBID-UESB para a prática e formação docente dos 

licenciandos de em Ciências Biológicas. Ao indagarmos sobre as contribuições do 

PIBID-UESB para a formação, os licenciandos fizeram diversas considerações. 

As contribuições do programa para a prática e formação docente, apontadas 

pelos entrevistados, estão em grande maioria relacionadas a questões didáticas 

(estratégias para desenvolver uma atividade...), ou ao senso de responsabilidade e 

compromisso com a profissão, e a maturidade para exercer a docência. A formação 

tem caráter processual e dinâmico, que se dá em meio à complexidade e formas não 

lineares, o PIBID-UESB é um espaço que favorece a aprendizagem da docência e 

fornece um conjunto de fatores necessários para uma construção ideológica, 

pedagógica e didática sobre a qual o professor e o licenciando vão constituindo suas 

identidades (FARIAS, 2009). 

Algumas entrevistas que compõem o Grupo Q estão listadas logo abaixo e 

descrevem o PIBID como uma realidade alternativa à formação regular, pois ele 

proporciona um maior tempo para planejar e para exercitar a criatividade e a 

diversidade no planejamento, além de incentivar os futuros professores a utilizarem 

as TIC‟s (Tecnologias da Informação e Comunicação). É importante ressaltar que, de 
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acordo com o entrevistado, trabalhar com as TIC‟s só se torna possível pelo amparo 

da universidade, pois na realidade educacional do atual ensino básico trabalhar com 

essas tecnologias é uma dificuldade (unidade de análise D 2.10), mas, ainda assim, o 

PIBID coopera para a preparação pedagógica e também técnica que poderão ser 

utilizadas no momento em que houver disponibilidade dos recursos necessários.   

 

[...] o Pibid traz essa realidade alternativa por que eles vem com mais 
recursos, vem com mais tempo ele vem com mais disponibilidade assim 
de...planejamento diferente mais criativo, porque você consegue usar todas 
aquelas tecnologias da informação e comunicação, as TIC’s você consegue 
usar, você tem o amparo da universidade, e como professor  você não tem [...] 
(Entrevista 2 /unidade de análise D2.10) 

 

Contextualizar e planejar as aulas junto com os alunos é outra contribuição 

proporcionada pelo PIBID e mencionada pelos entrevistados, assim como também 

foram mencionados seminários, produções de artigo, estudos de materiais teóricos, 

debates e outras atividades realizadas no PIBID como fontes de contribuição para a 

formação docente (unidades de análise D 3.13 e D 4.11).  

De acordo com o Projeto Institucional do programa, essas atividades têm 

como objetivo melhorar a oralidade, desenvoltura e escrita dos licenciandos além de 

familiarizá-los com as atividades a serem realizadas futuramente quando já 

estiverem atuando.  

 
[...] depois dessas ações eu penso em ser um professor... de não trazer 
totalmente pronto,  muitas vezes eles (professores) trazem o conteúdo, aquela 
metodologia tudo pronto, a eu vou fazer isso e isso com os alunos, não a 
gente tem que partir também da ideia da participação com os alunos, da 
interação com os alunos, por que quando você traz o conteúdo, que você na 
sua cabeça já tem a metodologia, já tem aquela metodologia que você vai 
trabalhar mas que você parti da ideia de que o aluno pode opinar, então 
aquilo traz um enriquecimento maior para o conteúdo, traz uma 
contextualização maior e essas ações trouxeram isso também, que  a gente 
tem também que trazer pro aluno e construir com ele aquela metodologia 
para que aquele conteúdo seja mais fixado. (Entrevista 3 /unidade de análise 
D3.13) 

 
Haa os seminários que a gente apresentava, sempre distribuímos artigos 
individuais em duplas, e a gente tinham que apresentar esses artigos. E esses 
artigos trouxeram muitas riquezas de informações para gente, e também 
tinha vezes que tinha alguma intervenção que os supervisores direcionavam 
para gente. Elaborávamos intervenção para poder levar para escola e também 
quando a gente sentava com os professores para poder fechar caderneta, 
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fechar prova, elabora intervenção junto com eles, em cima do conteúdo que 
eles estavam aplicando, acho que tudo isso ajudou. (Entrevista 4/unidade de 
análise D 4.11) 

 

Em todos os casos citados, percebemos a reafirmação de algumas 

contribuições mencionadas pelos autores do nosso levantamento bibliográfico 

relacionadas ao PIBID. As contribuições citadas são muito importantes para as 

futuras ações dos professores quando então estiverem atuando, esses aprendizados 

prepararão os nossos entrevistados para vivências futuras que vão requerer 

conhecimentos e habilidades relacionados aos aspectos prático e didático dos futuros 

professores. 

 
[...] que um momento importante no nosso grupo do PIBID, é a questão das 
discussões, toda intervenção que a gente faz, todos os dois grupos, sempre 
tem um momento de discussão, onde  todo mundo traz suas experiências e 
aponta os pontos positivos e negativos [...] um momento que a gente pode se 
avaliar e avaliar, o que o outro fez, se foi importante isso, se isso você usaria 
de novo, se isso você não usaria, [...] acho que esses momentos de discussão a 
gente faz essa avaliação do que foi produtivo ou não, acho que é muito 
construtivo para a gente. [...] (Entrevista 8 /unidade de análise D 8.15 ) 

 

A reflexão e avaliação sobre a atividade realizada é outra contribuição 

atribuída ao PIBID (unidade de análise D 8.15) e que certamente será de grande 

importância para os futuros docentes e para a melhoria em suas práticas, pois a 

através da reflexão e avaliação podemos tanto modificar a prática quanto 

proporcionar na identidade profissional as transformações que julgarmos 

necessárias.  

Renovamo-nos a cada dia e pressupomos nossos modos de agir e de aprender 

e assim também são os professores, o professor que se permite transformar a cada dia 

ele não será o mesmo, assim como seus alunos também não serão, por isso, é 

importante refletir sobre a prática cotidiana tomando-a como início e fim. Esta, 

portanto, é uma necessidade que também se torna um desafio (FARIAS, 2009). 

 
[...] então essa formação aqui no PIBID e na universidade em si ela trouxe 
essa ideia [...] que eu preciso me dedicar, que eu preciso ter compromisso e de 
que eu preciso  buscar, trazer contextualização para o aluno de que eu 
preciso trazer para o aluno de forma didática [...] o professor ele tem que 
incutir, não é nem incutir ele tem que incentivar, estimular no aluno  a 
curiosidade essa é a mudança de pensamento que eu trago, que eu preciso 
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incentivar meu aluno a curiosidade pelo conteúdo o prazer pela leitura, o 
prazer de buscar aquele conteúdo e de querer mais, de querer entender 
porque isso acontece [...](Entrevista 3  /unidade de análise D3.10) 
 
[...] o PIBID vai me dar um suporte para eu estar na sala de aula regular 
com possibilidade de trabalhar com todos os alunos, mas passar pelos AEE 
foi muito importante para ver como é o trabalho dos professores, os 
depoimentos dos professores que passaram nas salas foram muito 
importantes para a gente ver as especificidades de cada aluno, de cada 
deficiência, entre outras coisas, que mesmo alunos com uma mesma 
deficiência a sua progressão vai ser diferenciada, não vai ser igual entre 
outras coisas. (Entrevista 13 /unidade de análise D13.9) 

 

A formação no PIBID, subprojetos e na própria universidade também 

contribui para a construção do senso de compromisso e para responsabilidade dos 

futuros docentes como mencionamos anteriormente. Tais construções dão o suporte 

que os licenciandos precisam para estar na sala de aula, ajudam os entrevistados a 

perceberem especificidades, como por exemplo, as deficiências existentes em alunos 

e a necessidade de estar atento ao compromisso com a aprendizagem do aluno, 

independente das circunstâncias (unidade de análise D 3.10 e D13.9). 

Quando as oportunidades formativas buscam ofertar uma boa formação que 

garante o conhecimento científico e o domínio de práticas e técnicas, colabora para 

construção de docentes comprometidos com a tarefa de ensinar. E, por sua vez, exige 

responsabilidade. Para isso, precisamos de boas políticas de formação para esses 

professores. Essa formação tem que assegurar competência, habilidades e princípios 

que os futuros professores necessitarão futuramente.  

O PIBID tem sido uma oportunidade formativa que fomenta atitudes de 

questionamento, reflexões, experimentações e interações que proporcionam 

mudanças, rompendo com práticas formativas cujos parâmetros são quase 

permanentes, preestabelecidos e negam os professores como produtores e 

construtores de conhecimento, enfraquecendo também sua identidade profissional 

(CIAMPA, 2011, MARCELO, 2009, FARIAS 2009).  

 
[...] o PIBID ele traz uma questão interessante que ele tenta trabalhar os 
conteúdos na sala de aula de uma forma diferenciada e muitas vezes você 
dentro daquela escola presumindo um vínculo empregatício, você leva mais 
para o lado mais cômodo. Então o PIBID ele traz uma nova cara para o 
conteúdo. (Entrevista 3/ unidade de análise B3.6) 
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[...] porque assim geralmente você estar em um subprojeto é 
interdisciplinar... assim que você tem a noção de que é interdisciplinar só 
porque tem bolsistas de várias áreas: Biologia, Matemática, Ed. Física, 
Pedagogia Letras e tal...mas tem a questão da interdisciplinaridade porque 
quando você vai preparar uma aula por exemplo, você vai buscar 
conhecimento não só da biologia mas você vai esta buscando conhecimento 
em outras disciplinas [...](Entrevista 1/ unidade de análise E1.8)  
 
[..] não adianta você querer trabalhar você no seu quadradinho ali, seu colega 
no quadradinho dele, não ter essa interação, até porque hoje em dia busca-se 
muito a interdisciplinaridade e a interdisciplinaridade não tem como 
acontecer  com cada um no seu quadradinho, entendeu?! Cada um lá sabe na 
sua disciplina, lá na sua gavetinha. (Entrevista 1/ unidade de análise D1.18) 
 
[...] eu acho que essa foi o principal motivo que me deixou entusiasmada, 
porque eu mesmo na minha formação não tive isso, era tudo no seu 
quadradinho e quando a gente sentou para planejar que se preocupava com 
isso, e sempre conversava sobre isso, mesmo que ás vezes não desse certo, era 
uma coisa que me deixava assim bastante entusiasmada mesmo, (Entrevista 
1/ unidade de análise D10.5) 
 

 

O princípio da interdisciplinaridade que o PIBID-UESB assume tem como 

pressuposto orientador a pesquisa-ação, visando à formação crítico-reflexiva de 

licenciandos, assim, também, avaliamos como e quais os aspectos dessa proposta são 

relatados pelos nossos licenciandos e o quanto eles contribuem para a formação dos 

mesmos.   

A unidade de análise B 3.6 (entrevista 3, grupo discursivo U1) destaca a forma 

diferenciada que o programa tem de trabalhar conteúdos dentro da sala de aula, 

mostrando possibilidades para que o futuro profissional não se acomode  em sua 

didática. É objetivo do projeto, contribuir para o aperfeiçoamento da prática 

pedagógica por meio da inserção de novas metodologias educacionais que colaborem 

para investigar e refletir sobre ensino e aprendizagem (UESB, 2014).  

As unidades de análise D 1.18 e E 1.18 (entrevista 1), e  D 10.5 (entrevista 10) 

ressaltam o princípio da  interdisciplinaridade. No tocante a este princípio, os 

entrevistados afirmam que esse colaborou para que pudessem perceber que o 

trabalho docente não precisa ser isolado, com cada professor em sua disciplina, e sim 

que esta profissão também proporciona a oportunidade de trabalhar em coletividade, 

com a parceria de outros professores.  

De acordo com Marcelo (2009), a profissão de professor necessita mudar a sua 
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cultura profissional marcada pelo isolamento e pelas dificuldades para aprender de 

outros e com outros.  O interessante é que um dos entrevistados destaca que na 

própria formação a interdisciplinaridade não acontece e que o PIBID fez com que  

conhecesse essa forma de trabalho e cooperação entre os professores de diferentes 

disciplinas, assim como também fez com que entendesse o planejamento como uma 

oportunidade de cooperação. 

 A interdisciplinaridade é o princípio que mais se destaca na fala dos 

licenciandos entrevistados, esses demonstram que compreenderam o sentido 

interdisciplinar em sua essência compreendendo que ele não é apenas juntar 

professores de várias disciplinas em um recinto e cada um desenvolver sua parte em 

um projeto, mas sim que esse principio trata-se de uma cooperação mútua, é o 

conhecimento específico sendo socializado na coletividade,  sendo reelaborado com 

novos sentidos e contribuições.  

Nas na maioria das entrevistas, percebemos reflexos da proposta que parecem 

ter sido aprendidos sutilmente e incorporados para futuro uso nas práticas e ações 

dos licenciandos. O projeto institucional do PIBID-UESB possui como pressuposto 

básico oito momentos interligados entre si, são eles o estudo etnográfico, rodas de 

estudo, circulo de investigação, planejamento e elaboração de materiais didáticos, 

monitoria didática, elaboração de diários de campo, encontros na escola de educação 

básica e, por fim, a avaliação. Preparamos logo abaixo uma tabela indicando alguns 

dos momentos que conseguimos identificar nas falas dos entrevistados: 

 

Quadro 2: Descrição dos momentos relatados pelos discentes. 

Estudo 

etnográfico 

Momento inicial em que 
busca-se compreender a 
escola não só no que está 
inscrito no âmbito 
institucional, mas também 
nas pequenas ações do 
cotidiano que não constam 
nos registros 
documentados. 

[...] não tinha ida ainda pra escola de 
fato a gente tava nessa questão da 
preparação, estudo, é... fizemos o estudo 
etnográfico e tal.  (Entrevista 1/ unidade 

de análise D1.5) 

 
[...] fazer o estudo etnográfico, essas 
palavrinhas que eu nunca tinha ouvido 
antes, e falamos com todo mundo com 
os alunos eles contam história para 
gente (Entrevista 11, unidade de 
análise D11.6) 
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Planejamento e 

elaboração de 

materiais 

didáticos 

Elaboração das atividades, 
buscando inovar as 
práticas de ensino, 
avaliação, estratégias e 
instrumentos didático-
pedagógicos, introduzindo 
novos modos de atuar.  

No PIBID é agente viu que existe 
varias estratégias que você pode utilizar 
que você pode ter um bom resultado se 
aquela estratégia não foi boa, você vai 
por outra e você sempre recebe algum 
reconhecimento do aluno quando ele vê 
que esta ganhando conhecimento ali a 
partir dos trabalhos é então isso não 
tem palavras para descrever. 
(Entrevista, 6/ unidade de análise E6.3) 

Monitoria 

didática 

 

 

Processo que se constitui 
enquanto espaço direto da 
intervenção dos bolsistas 
de iniciação à docência sob 
a orientação dos 
professores supervisores e 
coordenadores de área 

Fez por que nos também ao final de 
cada intervenção, não de cada 
intervenção mais de cada sequência 
didática que eram 5 ou 6 encontros cada 
seqüência, agente fazia uma 
avaliaçãozinha para eles dizerem o que 
eles acharam daquela sequência, dos 
professores, o que a gente poderia 
mudar e quais eram as sugestões deles 
quanto ao que queriam que a gente 
trabalhasse. E a gente refletia sobre isso, 
a gente trazia para a roda de discussões 
aqui na universidade. (Entrevista 2, 
unidade de análise E2.9) 

Rodas de estudo 

 Organizadas tanto na 
Universidade como nas 
escolas de educação básica, 
semanal ou 
quinzenalmente, com o 
objetivo de aprofundar a 
leitura e discussão de 
referenciais teóricos 
relacionados às temáticas 
educacionais e específicas 
de cada área, bem como de 
analisar e discutir casos 
didático-pedagógicos e 
práticas articuladas com a 
experiência dos 
professores supervisores e 
os saberes sobre a escola. 

Elaboração de 

diários de campo 

Relatos de experiência e 
relatórios, instrumentos de 
sistematização e registro 
das atividades 
desenvolvidas no Projeto 
pelos bolsistas de iniciação 
à docência. 

Sim, através das discussões, do 
levantamento de dados das palestras 
que a gente assiste, as oportunidades 
que a gente tem de apresentar trabalho, 
a gente acaba conhecendo outras 
vivências, outros diários, a gente vê 
diários de outras pessoas que tiveram 
outras experiências, as lutas pela causa 
[...] (Entrevista 4, unidade de análise 
E4.4) 

Encontros na 

escola de 

Visa à socialização de 
atividades produzidas na 
escola, a ampliação do 

[...] Eu acho que isso foi uma das 
principais motivações, fora que é uma 
outra perspectiva de ensino né, a gente 
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educação básica diálogo com a 
comunidade. 

tenta fugir daquela questão de reforço 
escolar, daquela questão de estar 
naquela aula expositiva dialogada o 
tempo todo trazer mais a ciência para 
sala de aula, mostrar que a ciência não é 
tão distante assim, a realidade do que é 
aproximar ... aproximar a universidade 
do ensino básico, para não parecer uma 
coisa tão distante do aluno do ensino 
básico. (Entrevista 10, unidade de 
análise D 10.6) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dos oito momentos pressupostos pelo programa, os bolsistas de ID citaram 

apenas seis. Não podemos afirmar que os outros momentos não acontecem, esses 

somente podem não ter sido lembrados durante a entrevista. Os momentos citados 

pelos entrevistados são essencialmente formativos e podem garantir algumas 

habilidades, assim como podem causar impactos nas identidades em construção.  

A partir dos relatos dos entrevistados, podemos considerar que os momentos 

proporcionados pelo PIBID podem desenvolver identidades comprometidas com a 

busca de compreender o contexto em que se atua e inovar a prática de ensino, o que 

reforça a ideia de que a atividade que desempenhamos não só pode revelar traços da 

nossa identidade, mas também pode ser parte dela.  

O Grupo Discursivo U2 traz unidades que tratam de aspectos dos subprojetos, 

visto que cada subprojeto ou linha de ação tem suas singularidades. Alguns aspectos 

destacados pelos entrevistados são bem específicos e são as especificidades que 

sobressaem nas falas que iremos destacar a seguir. A linha de ação (L.A) em 

Educação Ambiental objetiva “[...] promover a problematização crítica que 

desenvolvam valores, conhecimentos, habilidades, competências, ações e atitudes em 

prol da sociedade sustentável” (UESB, 2017, s.p).  

 

Bom como eu já havia dito, ele mexeu com minha vontade de ser professor, 
por que ele já trouxe uma nova cara uma nova metodologia e tanto dentro da 
sala de aula, quanto dentro da universidade. Porque na sala de aula sempre 
foi estimulado que a gente trouxesse todos os pilares, todos os conceitos da 
Educação Ambiental não somente o fato de eu fazer a reciclagem, então eu 
trazia para os alunos, a gente trazia para os alunos tudo aquilo que abarca a 
Educação Ambiental, tudo aquilo que está dentro da Educação Ambiental e 
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de uma forma diversificada, de uma forma didática. Ele faz com que você 
pense mais no aluno, ele faz com se aproxime mais do aluno entendeu?! 
(Entrevista 3 / unidade de análise D3.4) 

 
[...] projeto de Educação Ambiental me fez entender isso que era um 
entendimento que eu não tinha antes, [...] ou seja, a Educação Ambiental ela 
traz uma ideia muito forte de que nós precisamos ser críticos e reflexivos, nós 
precisamos sim experimentar os vários conhecimentos que nós temos em 
diversas áreas, só que nós precisamos colher o que é nosso, ter a nossa ideias 
para que não sejamos estagnados, para que a gente não vá sendo levado  pela 
ideia de um professor que muitas vezes  pode trazer um conteúdo que para 
você não é relevante, mas que por está ali naquele processo, naquele 
paradigma você vai acabar indo com o outro, e a Educação Ambiental ela 
traz isso, a gente traz o conteúdo, mas o aluno ele tem que, não é nem 
absorver, que absorver é só esponja, mas é que o aluno ele tem que colher, ele 
tem que pegar para ele aquilo que é significativo. (Entrevista 3 / unidade de 
análise D3.10) 

 

 As unidades de análise D 3.4 e D 3.10, exceto das falas do entrevistado 3, 

relatam alguns aspectos da linha de ação de Educação Ambiental e revela que ela 

tem colaborado por meio dos princípios para desenvolver o potencial crítico e 

reflexivo, assim como para mostrar aos alunos a necessidade de experimentar 

conhecimentos diversificados. Mas, nessa busca também tem que haver espaço para 

cultivar, desenvolver e aprimorar conhecimentos próprios já existentes ou que 

passarão a existir após a vivência com base na Educação Ambiental.  

Essa linha de ação, por meio dos princípios, bases teóricas, e pressupostos da 

Educação Ambiental, ao que nos parece, têm ampliado apropriação não só dos 

referenciais, mas também a autonomia crítica e reflexiva dos bolsistas. A linha de 

ação em Educação Especial tem como objetivo “[...] oferecer uma formação 

complementar aos bolsistas ID, de modo que possam futuramente mediar a 

aprendizagem de todos os alunos com deficiência  matriculados nos diferentes níveis 

e modalidades de ensino” (UESB, 2017, s.p). 

De acordo com as unidades de análise D 5.7 e D 5.10, os objetivos e princípios 

dessa linha de ação têm colaborado para identificação com a profissão docente, 

demonstrando o quão importante é estar identificado, familiarizado e dedicado ao 

que se faz para poder fazer bem o que foi escolhido como profissão. 

 
Além do projeto lidar com o pessoas deficientes, eu aprendi que você tem que 
amar o que você faz, se você não gostar de ensinar, se você não gostou da área 
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de professor, você tem que correr, tem que ir para outra área, então eu gostei, 
e isso eu levaria, [...] como "Deus" ele tem que ser responsável, se não te 
mata, e o professor se a sociedade não o tiver ali ensinando? Então você tem 
uma responsabilidade. Olha só que motivação eu sou responsável pela sua 
aprendizagem, e o médico passa pelo professor, e isso ninguém enxerga.[...] o 
PIBID me proporcionou conhecer o que não sabia dos outros, mais assim 
como interagir o aluno dentro da sala, os colegas interagirem com ele e ele 
interagirem com os colegas que isso dai é muito importante. (Entrevista 5, 
Unidade de análise D5.7 e  D 5.10) 

 

 

  Além do senso de responsabilidade, a linha de ação tem colaborado para 

deixar estes licenciandos mais sensíveis com relação à interação com as pessoas e 

alunos com deficiência, além de fornecer uma formação didático-pedagógica que 

colabora para a inclusão dos alunos com deficiência, retraindo os medos de lidar com 

este público. Medos estes, que geralmente são causados pela falta de conhecimento e 

formação específica.  

Este linha de ação favorece uma formação de professores mais sensíveis às 

deficiências e mais seguros para desempenhar sua atividade docente com um público 

heterogêneo. A linha de ação, assim como as demais, favorece não só a formação dos 

licenciandos, mas também a aprendizagem dos alunos que terão professores com 

conhecimentos amplos e articulados para melhor atendê-los e assisti-los. 

O subprojeto de Biologia “[...] visa entender a importância da formação na 

perspectiva crítico-reflexiva de forma que esta forneça aos bolsistas de iniciação à 

docência, autonomia para atender as especificidades da área de formação (Biologia) e 

também trabalhá-la em diferentes contextos e formas” (UESB, 2017, s.p).  

A partir dos princípios do subprojeto, a unidade de análise D 8.12 destaca 

aspectos relacionados a oportunidade de experimentar aulas, práticas e  atividades 

extra classe diferenciadas que  estabelecem assim novas configurações de estratégias 

e didática para as aulas de Biologia  dos  futuros professores.  

O projeto assim reafirma que há várias formas de ensinar utilizando os 

conteúdos de biologia em espaços diferenciados com estratégias diferenciadas 

,tornando as aulas muito mais ativas e dinâmicas, e favorecendo a popularização da 

disciplina entre os alunos e a satisfação do professor em estar atuando de forma 

produtiva. 
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Eu acho que a proposta do subprojeto de Biologia em muito aquela questão do 
levar a experiência, uma aula diferenciada para os alunos, a questão da 
experiência da aula prática, do tirar o aluno da sala de aula convencional... e 
isso eu acho que mexeu comigo, porque eu tinha muito aquela ideia de 
professor chegar botar um slide, ir no quadro, falar...falar...falar.... e o aluno 
ali sentado quieto copiando e com o PIBID eu pude ver que não é isso que o 
professor pode dar uma aula interagindo com o  aluno que o professor pode 
dar uma aula fora do ambiente sala convencional, que o professor pode ir no 
laboratório, mesmo que a escola, não tenha um laboratório o professor pode 
montar uma experiência em sala de aula para um aluno eu acho que o 
PIBID, vem nesta perspectiva de abrir meu horizonte nessa questão do ser 
professor, [...] e com o PIBID eu pude ver que, tem que ter essa, que qualquer 
ambiente é um ambiente de aprendizado que pode ter, ocorrer ensino 
aprendizagem... (Entrevista 8, unidade de análise D8.12) 

 
 

Já linha de ação Educação de Jovens e Adultos visa “[...] efetivar práticas 

interdisciplinares possibilitando momentos de reflexão, diálogo e ações que 

contribuam para transformar a escola” (UESB, 2017, s.p). A unidade análise D 9.5  

demonstra como esta linha de ação vem contribuindo para conhecer melhor este 

público (EJA) e a responsabilidade que os licenciandos como futuros professores 

terão.  

[...] Há eu fico assim observando, porque o EJA é assim lá no caso no que a 
gente participa, eu vejo que tem gente assim que parou de estudar a trinta 
anos, voltou agora, então eu vejo assim que a minha responsabilidade é 
gigantesca, se antes eu já imaginava que a responsabilidade era grande, 
porque você esta formando uma pessoa, não que você seja responsável pelos 
atos delas, mas você é responsável pelo que ela esta aprendendo, e assim 
quando você vê a vontade, tem gente que trabalha o dia todo, que esta lá de 
farda, só coloca a blusa da farda para entrar, isso mexe comigo por que eu 
vejo que tem professor que da aquela aula assim porque tem que dar, por que 
tem que cumprir a carga horária entendeu? Então assim, a gente tem que vê 
que tem gente lá que está fazendo igual o povo diz "das tripas coração" para 
está lá, então eu não posso chegar lá de qualquer forma, para dar qualquer 
aula, entendeu? Além de não estar sendo formada para isso, os professores da 
licenciatura deixam isso bem claro, muito claro, de que eles não estão 
formando a gente para isso, e quando você chega na escola que você vê 
exemplos disso,,você fala não esse é o tipo que eu não quero ser? [...] 

 

Esta linha de ação, então, tem colaborado para a construção do senso de 

responsabilidade e compromisso que os professores devem ter com suas atividades e 

com seus discentes. Em meio à dinâmica estabelecida nesta linha de ação, os bolsistas 

conseguem definir certos padrões e exemplos de professores que não querem seguir 

ou que querem se tornar. Este aspecto colabora para a construção da identidade 
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profissional, uma vez que os licenciandos conseguem moldar certos aspectos do tipo 

de professor que ira ser, a partir da experiência que vivência com a Educação de 

Jovens e Adultos. 

Educação no Campo é uma linha de ação que tem como “[...] princípio buscar 

compreender a realidade e necessidades de uma escola rural, objetivando oferecer 

condições necessárias para que os futuros professores possam se apropriar de 

conhecimentos teórico-práticos em conjunto com uma metodologia educativa de 

caráter interdisciplinar” (UESB, 2017, s.p). 

Percebemos na unidade de análise E 4.2 que estes princípios têm sido 

compreendidos, colaborando para que os futuros professores entendam as diferentes 

realidades dos alunos e das escolas, e também a necessidade de tratar as 

especificidades para que o ensino possa favorecer aprendizados que estejam 

contextualizados com a realidade em que este aprendizado está ocorrendo. 

 
Eu estaria colocando o aluno na realidade dele, por que nos livros didáticos a 
maioria do que é trabalhado não encaram a realidade eles pegam um livro 
didático no meio urbano e colocam no meio rural, então alguns professores se 
adaptam e colocam na realidade do aluno outros não. E isso faz grande 
diferença, por que não existe não existe eu falar de uma coisa que não esta na 
realidade do aluno. Porque para ele não vai ter significância, e se não vai ter 
significância ele não vai ter interesse, para ele não faz diferença fazer aquilo. 
Educação no campo envolve muito isso, e eu seria um professor um professor 
que faria diferença justamente nestas questões, de botar aquilo que eu tenho 
conhecimento na realidade dele para que ele venha ter interesse em entender 
aquilo que tem que ser aprendido (Entrevista 4, unidade de análise E 4.2) 

 

Observamos que os princípios particulares de cada subprojeto ou linha de 

ação tem contribuído para aspectos significativos da formação e tem colaborado para 

constituição da identidade profissional, uma vez que estes tem proporcionado 

vivencias diferenciadas com focos multidisciplinares e fundamentações teóricas que 

transformam conceitos e mudam perspectivas.  

Os subprojetos e linhas de ação têm sido espaços de mudanças e 

transformações, já que os licenciandos confrontam velhos conceitos e os reformulam, 

se veem desafiados a desenvolver senso crítico, responsabilidade e compromisso com 

a profissão e com os seus futuros alunos.  

O contexto no qual cada grupo de licenciando esta envolvido, também 
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influência o tipo de professor que esse deseja ser no futuro e nos aspectos que cada 

licenciando irá inserir na construção de sua identidade profissional em diferentes 

contextos. Portanto, desenvolverão professores com perspectivas teóricas e práticas 

diferenciadas.  

Para Marcelo (2009), a identidade profissional é composta por subidentidades 

que relacionam-se e que são constituídas por meio de diferentes contextos pelos 

quais os professores movimentam-se. Consideramos, por fim, que as perspectivas, os 

objetivos, os fundamentos teóricos e as práticas de cada licenciando estarão 

intimamente relacionados aos princípios e objetivos dos subprojetos e linhas de ação, 

assim como também ao tipo de formação que estão tendo e terão futuramente. 

As políticas de identidade estão também presentes nos subprojetos e linhas de 

ação. Assim, esses constituem um espaço para a aquisição de uma identidade política 

com características específicas, pois, como já foi mencionado esses são espaços 

dinâmicos, onde os licenciandos podem desenvolver uma identidade para si, 

caminhando para um processo emancipatório (identidades políticas) ou não. 

As marcas e princípios incorporados a partir da singularidade de cada 

subprojeto e/ou linha de ação, geram novos posicionamentos, novos conhecimentos 

e mudanças de alguns aspectos. Isso, por sua vez, pode favorecer a formação de 

identidades políticas, assim como pode, ser uma política de identidade que visa, não 

diria normatizar, mas estabelecer no grupo uma homogeneização (professores 

inclusivos, professores mais inclinados a EA, EJA, Ed. no Campo) que ao mesmo 

tempo quer emancipar e levar a luta pelo reconhecimento de uma nova identidade 

ou de um novo traço identitário.  

Este movimento deveria ser, em sua origem, libertador. Mas no decorrer do 

processo, passa a ser uma barreira, pois a liberdade individual perde espaço para a 

política do grupo. O indivíduo abre mão de seus preceitos em detrimento aos do 

grupo, com objetivo de continuar fazendo parte desta comunidade. Ou seja, este 

movimento faz com que seus participes se tornem “convencionais” para atender e ser 

reconhecido pelo grupo (CIAMPA,2006). 
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4.4 Interações no espaço PIBID-UESB: aprendizados e significados 

 

As interações com as pessoas ao nosso redor geram diversos aprendizados que 

vamos incorporando a nossa identidade. O PIBID é um espaço no qual há muitos 

atores que interagem entre si e neste processo certamente os licenciandos acolhem 

para si exemplos e aprendizados. Buscamos então investigar quais aprendizados 

emergiram da interação da entre os atores e como as identidades refletiram umas nas 

outras e refletirão no agir e prática de cada um.  

 

4.4.1 A interação com os co-formadores: supervisores e coordenadores 

 

Os co-formadores (supervisores e coordenadores) são interlocutores das 

produções dos bolsistas de Iniciação à Docência que colaboram e orientam todas as 

atividades realizadas pelos licenciados (BRASIL, 2014). Estes professores já estão 

atuando há um bom tempo e possuem uma identidade profissional mais 

consolidada, experiências diversas e conhecimentos de muitos aspectos da profissão 

e estão, portanto, ensinando parte do que aprenderam e estão ao mesmo tempo, 

aprendendo ainda mais.  

Perguntamos aos nossos entrevistados como eles avaliavam que a vivência 

com os supervisores e coordenadores poderia ter mexido com a visão da docência, 

buscando investigar assim possíveis contribuições das relações interpessoais 

estabelecidas no programa e listando possíveis aprendizados que foram construídos 

a partir destas interações.  

O Grupo Discursivo T1 reúne unidades que falam sobre a interação dos 

licenciandos com os coordenadores. Nestas unidades, sobressaem em diversos 

elementos e aprendizados frutos dessa interação, os elementos sugerem que os 

licenciandos conseguiram perceber por meio da relação estabelecida com seus 

coordenadores aspectos como compromisso, responsabilidade, pontualidade, 

assiduidade, planejamento e inovação que a profissão docente exige (unidade de 

análise D 3.18, D 9.14).  

Outros aprendizados desta relação, segundo os licenciandos, se deram por 

meio da construção colaborativa de um senso crítico, de um embasamento teórico 
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(unidades de análise D 7.10), da contextualização e compartilhamento das vivências 

com diferentes indivíduos do grupo, principalmente as dos participantes mais 

experientes.  

Por fim, a interação permitiu que os bolsistas de ID, obtivessem um ponto de 

vista mais realista e amadurecido da profissão de professor de forma que alguns 

viram em seus coordenadores incentivo para superar as dificuldades, o desgaste da 

profissão, mantendo o compromisso, criatividade e uma didática atualizada 

(unidades de análise D 6.18, D 8.20). 

A formação é um tempo e espaço marcado pelas muitas relações que 

estabelecemos. Essas interações são fundamentais para modular os processos de 

aprendizagem, o desenvolvimento e as transformações relacionadas a nós. Todas as 

experiências vivenciadas podem ser potencialmente formadoras ou deformadoras e 

assim vão ajudando a constituir uma “visão de mundo” com capacidade de 

compreender certos aspectos, intervindo quando necessário. Os professores, 

portanto, carregam suas bagagens sociais resultantes dos contextos pelos quais 

transitam e das interações que estabelecem (FARIAS, 2009).  

 

Com a coordenadora eu aprendi uma coisa que eu ainda não consegui colocar 
em prática, mas assim já está na minha cabeça, que é ser mais responsável, 
sabe, cumprir prazos, porque ela é muito certinha, [...] basicamente é isso 
então a coordenadora ela trouxe isso para mim ela trouxe que eu preciso ter 
mais responsabilidade com a minha função, que eu preciso ter mais 
responsabilidade com aquilo que me foi confiado, É isso. (Entrevista 3/ 
unidade de análise D3.18) 
 
[...] eu aprendi que é preciso ter um ponto de vista mais realista, porque a 
gente sabe que a teoria não acontece da mesma forma na prática, então tem 
que ver essas problemáticas e discutir de uma forma mais realista. 
(Entrevista 6 / unidade de análise D 6.18 ) 
 
[...] eu aprendi aquela questão, fazer de tudo para que o tempo de profissão 
não te desgaste, tipo assim por mais que você tenha muito tempo em escola 
muito tempo atuando, você tem que levar o melhor, fazer o melhor, não 
deixar se abater, [...] minha coordenadora fala muito,a gente tem que tentar 
contextualizar com a aquela realidade do aluno. Eu acho que foi isso a 
questão do estudar é uma coisa que ela prega muito, o planejar também, e 
não deixar sobre o tempo de profissão, o desgaste da profissão e sempre, 
tentar inovar... (Entrevista 8/ unidade de análise D 8.20) 
 
Com *** (coordenadora) eu tomei posse dos referenciais da área de Educação 
Ambiental, [...](Entrevista 7/ unidade de análise D7.10) 
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Ohhh ***** (coordenador) é uma pessoa assim muito pulso firme, responsável 
assim ao extremo e exigente, isso é uma coisa que eu acho legal, não porque 
você impõe mas porque você sabe que você tem aquela responsabilidade. 
(Entrevista 9/ unidade de análise D9.13)[...] Eu aprendi que você pode ser 
flexível, na necessidade de outra pessoa, eu aprendi que ela é comprometida 
no que ela pega pra fazer, e que ser rígida no momento certo ajuda. 
(Entrevista 9/ unidade de análise D 9.14) 

 
 

As interações são extremamente importantes para a construção da identidade 

visto que é por meio delas que aprendemos e também ensinamos, e assim vamos 

configurando aspectos e constituindo identidades pessoais e coletivas, Farias (2009, 

p.82) afirma que o “[...] homem não vive só, e sua humanidade é produto das 

relações estabelecidas com os outros e com o mundo a sua volta”. 

Indo ao encontro do que afirma a autora, Ciampa (2011), também destaca o 

aspecto relacional da identidade quando afirma que cada indivíduo encarna suas 

relações sociais, pessoais e profissionais para configurar suas identidades. O 

estreitamento da relação com os professores universitários nem sempre é possível 

durante os cursos de formação. Assim, salientamos a importância dessa interação 

tendo como base o relato dos licenciandos entrevistados, pois essa troca de 

experiência colabora para aquisições que demorarão a chegar e que só serão 

percebidas quando estes licenciandos estiverem atuando a um tempo significativo, e 

conseguirem então equilibrar aprendizados profissionais, pessoais, conflitos e 

inquietações, conceitos preestabelecidos e novos conceitos obtidos. 

O grupo discursivo T2 reúne unidades que dizem respeito a interação com os 

supervisores. Estas relacionam aprendizados muito similares aos obtidos com a 

interação com os coordenadores. Da interação com os supervisores, os licenciandos 

obtiveram saberes no que se refere a aprender a aprender, responsabilidade, 

compromisso, reflexão sobre a prática, paciência, inovação, planejamento e disciplina 

(unidades de análise D 4.12, D 4.13, D 6.16, D 8.16 e D 9.8).   

Sobre o processo de aprender a aprender, Ciampa (2011) afirma que este 

aspecto é fundamental para emancipação do sujeito e implica diretamente na 

transformação social do indivíduo, para si e para outros, tanto quanto no contexto 

social em que esse está inserido.  
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Em relação à reflexão sobre prática podemos afirmar que esta propicia pensar 

criticamente as práticas realizadas, para melhorá-las, modificá-las ressignificando-as 

para os professores suas ações, levando-os também a investigar, buscar, pesquisar, 

criticar e organizar aspectos relacionados ao cotidiano de ensino, de forma que haja a 

superação das dificuldades e que seja garantido um processo de ensino 

aprendizagem de qualidade, além da satisfação profissional ao construir-se como 

pessoa e como profissional que se preocupa, que busca e que tem consciência critica, 

ética e política sobre suas ações (FARIAS, 2009). 

 
Eu aprendi que eu tinha que aprender com ele, que ele estava ali para mim 
orientar para me ajudar e que eu estava chegando agora, ela falava que estava 
sempre aberta ao conhecimento, ela falava muito isso. E que a gente nunca 
poderia parar de sonhar, que a gente teria que sonhar em crescer e esta 
sempre aberta para receber novos conhecimentos, porque nunca era o 
suficiente o que agente tinha, e que se agente estivesse aberta a novos 
conhecimentos agente cresceria muito. Eu acho que isso eu absorvi. 
(Entrevista 4/)unidade de análise D 4.12 e D 4.13) 
 
O supervisor no caso ele era muito comprometido com a escola você via que 
ele tinha um comprometimento muito grande, uma responsabilidade muito 
grande e isso eu admirei que ele realmente tivesse para si responsabilidade de 
fazer uma educação de qualidade. (Entrevista 6/unidade de análise D 6.16) 
 

Ela é uma professora que tenta sempre está inovando, ela não é aquela pessoa 
que fica só no quadro e giz, [...]eu nunca vi ela tipo dando uma aula por dar, 
sempre eu vejo que ela planeja, ela discute, eu vejo muito isso nela [...] 
(Entrevista 8 / unidade de análise D 8.16 )  
 

Paciência...porque eu não sou muito não, tipo assim tem coisas que te 
estressam fácil que nunca vão me estressar,  agora tem coisas que não te 
tiram do sério e se a pessoa fizer vai me estressar, então assim ela é muito 
paciente, ela compreende o lado de cada um, eu não sei se é porque ela já tem 
tempo que está lá ela conhece muita gente, então assim ela sabe que fulano 
tem um problema assim, assim na família,  então se fulano não fez a 
atividade naquele dia não foi porque não quis, ela é flexível, ela paciente, 
muito paciente. (Entrevista 9 / unidade de análise D 9.8) 

 

A interação tanto com os supervisores quanto com os coordenadores, 

contribuiu certamente para o desenvolvimento do senso de responsabilidade e de 

compromisso que a profissão exige de seus profissionais. Para Nóvoa (1997, p. 26), 

“[...] a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação 

mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o 
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papel de formador e de formando”. 

Ainda sobre as falas, observamos nos relatos dos nossos licenciandos que os 

aprendizados apresentados estavam interligados à profundidade da interação. Os 

ensinamentos e aprendizados são acolhidos como um caminho a seguir quando o 

licenciando estiver atuando na sala de aula. Percebemos também que as identidades 

dos professores e dos licenciandos refletem-se, gerando um processo reflexão pessoal 

que pode potencializar um processo de transformação, na prática, no agir e na 

identidade profissional do futuro professor (unidade de análise D 10.10). 

 

Com supervisora eu aprendi principalmente a me planejar, sempre e sempre 
ter um plano B, foi uma coisa que eu aprendi muito com ela, ser reflexiva 
também, que ela sempre nos relatórios e qualquer coisa que a gente fosse 
escrever ela pedia que nós fossemos reflexivos, [...] , então o que eu aprendi 
com ela foi essa questão de ser, de ver o professor como pesquisador, de me 
planejar e de sempre ter um plano B. E responsabilidade também. (Entrevista 
10 / unidade de análise D10.10) 

 

Os licenciandos travam relações com pessoas diversas que podem ser 

potencializadoras de iniciativas variadas e de traços identitários bem específicos. 

Nossos entrevistados participam de uma coletividade e com ela aprendem, assim 

como individualmente se concretizam como “[...] alguém com capacidade de 

expressar sua singularidade como subjetividade que se constitui na trama da 

intersubjetividade” (CIAMPA, 2006, s.p).  

Fazem, também, deste um processo no qual articulam semelhança e diferença, 

envolvendo tanto a socialização quando a individualização, aprendendo com o outro 

e reformulando o aprendizado para si.  

Ao mesmo tempo em que aprendem com os supervisores e coordenadores, os 

licenciandos vão se realizando como seres históricos e também como sociedade, se 

concretizando como ser coletivo e distanciando qualquer ideia de que 

desenvolvemos nossa identidade como ser individual. Concretizamo-nos professores 

a partir de cada momento que vivemos e assim nos tornando participes de uma 

totalidade, do mesmo modo que essa totalidade da qual participo nos determina 

como parte de um grupo (professores) (CIAMPA, 2011). 
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4.4.2  A interação com a escola: aprendizados, significados no espaço escolar 

 

A escola é um dos espaços de interação existente no PIBID, no qual os 

licenciandos estarão atuando e tendo a oportunidade de colocar em prática todos os 

aprendizados construídos no curso de formação, no PIBID e em outros espaços.   

O Grupo Discursivo H reúne unidades que relatam os aprendizados e 

significados atribuídos à interação com o ambiente escolar, diferentes daqueles que já 

foram apresentados anteriormente nas demais categorias. Ele traz ainda uma 

perspectiva do quanto à interação com este espaço no período formativo do 

licenciando se faz rica, necessária e importante. 

A convivência e interação segundo os licenciandos proporciona o 

conhecimento de novas e diferentes realidades e culturas, além de trazerem novas 

reflexões sobre o papel da escola e sua importância para a sociedade ou para uma 

comunidade específica. A interação com a escola colabora ainda para que os 

licenciandos sintam-se agora não apenas como aluno, mas sim como um profissional 

dando seus primeiros passos.  

As unidades que compõe o Grupo Discursivo G relatam, também, que por 

meio da interação com a escola, os licenciandos conseguem conhecer e aprender 

aspectos, técnicos, burocráticos, organizacionais do espaço escolar e da profissão 

docente, bem como também conseguem observar aspectos relacionados ao convívio 

entre os profissionais, incluída ética, união e colaboração entre outros.  

 
[...] então a escola ela trouxe isso, essa ideia de que o professor é importante 
dentro da escola, é importante dentro da sala de aula, independente da 
localidade onde ela esteja, certo que algumas localidades elas necessitam mais 
daquela instituição. Então a escola ela trouxe isso para o meu entendimento 
como professor, (Entrevista 3/ unidade de análise D3.17) 
 
[...] eu aprendi principalmente no colégio que eu estava, porque o respeito e a 
amizade entre aspas, [...] essa questão do professor fugir daquele estigma ele 
é um ser intocável que eu estou ali só para trabalho, e só profissional e tal, 
romper mesmo essa questão estigmatizada, entender que o professor faz parte 
daquele componente que ele faz que ele pode interagir tanto com a escola, 
quanto com a comunidade. (Entrevista 10/ unidade de análise D10.10 )  
 
Aprendi aquela questão de verificar as dificuldades, e tentar articular a 
minha aula para um superdotado e para aquele que não sabe quase nada, 
porque aquele que não sabe quase nada é muito relativo [...] eu acredito que 
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você ser professor é saber identificar esses pontos porque faz diferença sim na 
formação de qualquer pessoa. Então eu acredito que essa situação é uma das 
primeiras, se não a primeira, a segunda... é porque nós professores somos 
investigadores. (Entrevista 12/unidade de análise D12.8 ) 

 

As unidades de análise D 3.17, D 10.10 e D 12.8 demonstram como a 

aproximação com escola colaborou para que os futuros docentes pudessem perceber 

a importância do professor para a escola e como a relação e a interação com a 

comunidade escolar e com a comunidade geral é significativa dentro do espaço 

escolar. Por fim, a unidade D 12.8 revela que os aprendizados advindos da interação 

com a escola também estão relacionados à superação das dificuldades identificadas e 

articulação de metodologias que alcancem a todos, contribuindo assim, para que os 

professores exerçam um senso de investigação capaz de identificar dificuldades e 

buscar possíveis soluções para elas. 

A experiência na escola proporciona formação, construção e desconstrução de 

conceitos, demonstrando que a identidade docente se constitui como interação entre 

a pessoa e suas experiências individuais e coletivas, e que é construída e transmitida 

pelos diversos grupos dos quais fazemos parte (CIAMPA, 1994; MARCELO, 2009).  

Os saberes que os professores vão adquirindo são “[...] especializados e 

estruturados por múltiplas relações do professor e dos sujeitos com quem interage 

nos contextos de trabalho [...]” (FARIAS, 2009)  assim a escola é um dos espaços 

formativos do professor que vai fornecer conhecimentos a partir dos quais o 

professor vai edificando sua identidade. 
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4.5 O PIBID-UESB colaborando para interpretações, reinterpretações e 

transformações 

 

A identidade está sempre em movimento e trata-se de um fenômeno 

relacional que acontece nos terrenos subjetivos e objetivos e torna-se, portanto, um 

processo evolutivo de interpretação e reinterpretação (MARCELO, 2009). Por essa 

razão, nesta categoria discutiremos as mudanças relatadas pelos nossos entrevistados 

em relação à visão do ser professor e também mudanças pessoais e comportamentais 

em relação à prática como futuro professor. 

 

4.5.1 O ver e o ser professor: Interpretações, reinterpretações e transformações 

 

Nesta subcategoria apresentamos, de acordo com os relatos dos licenciandos, 

como a proposta do PIBID-UESB conseguiu mexer com a visão do ser professor, uma 

vez que os mesmos vivenciaram por meio do programa experiências que 

proporcionaram aprendizados que os ajudaram a conhecer na prática a profissão que 

irão exercer, e que poderão ser utilizados no futuro.  

Nas unidades do Grupo Discursivo V, os licenciandos analisaram e listaram 

como era a visão do ser professor antes do programa e o que mudou após a 

participação no PIBID-UESB. A grande maioria dos entrevistados demonstraram ter 

uma visão da profissão de professor muito ligada a um senso comum que acredita 

que a profissão de professor é dispendiosa e muito sofrida, antes de ingressar no 

PIBID, outros afirmam que tinham aversão à sala de aula, pois os depoimentos dos 

professores ao longo da trajetória escolar dos entrevistados refletiram de forma 

negativa em relação à visão da profissão de professor, os discursos dentro de salas de 

aula das problemáticas, dos desgastes  e entre outras coisas. Tudo isso foi 

determinante para que os licenciandos já ingressassem com resistências pré 

estabelecidas.  

Os reflexos da desvalorização da profissão existiam e continuam existindo 

para a maioria dos entrevistados, pois estes hoje tem a compreensão do papel que o 

professor possui socialmente e devido às circunstâncias não consideram que estejam 
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sendo reconhecidos pelo trabalho que executam.  

Outra visão do ser professor está direcionada para a didática e metodologias a 

serem utilizadas. Muitos tinham a ideia de que dar aula é um ato restrito a sala de 

aula, que o conteudismo é a fonte na qual os professores deveriam se inspirar. Esses 

conceitos foram desconstruídos após as várias vivências no PIBID e em outros 

contextos. Observamos essas questões em algumas unidades listadas logo abaixo 

(unidades de análise D 1.11, E1.2, E 4.3, D 8.1). 

 

Olha, antes minha visão era assim (risos) de ser aquela coisa sofrida assim, 
sabe? Sei lá como é que eu posso te dizer... que assim até então eu só via o 
lado ruim da educação, entendeu!? Então para mim era uma profissão 
sofrida, que o professor tava ali em sala de aula porque não tinha outro jeito, 
ele tinha que estar ali porque ele dependia daquilo ali pra ele viver, 
entendeu!? [...] (Entrevista 1/ unidade de análise D1.11) 
 
Como eu te falei antes eu não me via como professora, não me via em sala de 
aula, tinha uma verdadeira aversão a sala de aula, por que assim eu vinha de 
uma formação escolar que os professores reclamavam muito da sala de aula, 
da profissão, e por que a profissão é muito cansativa e muito problemática, 
que a profissão isso que a profissão aquilo... e que eu to ficando doente por 
causa da sala de aula eu ouvia muito isso [...] As vezes nem era porque tava 
doente era por que ele não queria ta na sala de aula, (Entrevista1 /unidade de 
análise E 1.2) 

 
Eu tinha uma imagem desvalorizada, mas eu permaneço até hoje com a 
mesma visão, porque eu acho que não há profissão se não houver professor e 
hoje eu imagino, eu vejo o professor com mais importância, muito mais 
importância [...] se não houver professores não há nenhum desses 
profissionais e antes eu pelo menos não via desta forma. (Entrevistado 4/ 
unidade análise E4.3) 
 
A visão que tinha da licenciatura mudou totalmente, como eu falei eu tinha 
uma visão de professor muito conteudista de passar conteúdo, e hoje em dia 
eu vejo que professor não é só isso tem outras questões também que envolvem 
o professor e a forma de passar conteúdo pode ser várias formas, eu tinha 
uma ideia ridícula que é a questão que aula para ser aula tem que ser em sala 
fechada em quatro paredes, aluno sentado de preferência aluno quieto, e 
quando você vai para sala a primeira vez que você vê todo mundo quieto 
olhando para você, que ninguém diz nada, ai você fala, gente! e agora eu faço 
o que? Não é isso que eu quero, eu acho que essas duas visões foram muito 
quebradas, a questão do ser conteudista, e do ambiente sala, eu acho que 
foram coisas muito quebradas para mim, principalmente, no PIBID 
(Entrevista 8/ unidade de análise D 8.1) 

 

Nas falas dos nossos licenciandos, percebemos significados atribuídos à 



 
 

129 

profissão de professor que vão sendo repassados ao longo dos anos, mas também 

percebemos a revisão desses significados após a vivência no PIBID-UESB.  

Observamos ainda a reafirmação das práticas consagradas culturalmente e 

que permanecem significativas. Os licenciandos fazem surgir do confronto entre as 

teorias e as práticas, um momento de construção, no qual são autores e atores, 

situando-se no mundo como profissionais (FARIAS, 2009;  MARCELO, 2009; 

CIAMPA, 2011).  

Toda transformação traz mudanças que podem ser evidentes ou não, além da 

visão do ser professor ter sido modificada, para a grande maioria dos entrevistados, 

outras transformações foram listadas pelo Grupo Discursivo V, evidenciando que o 

PIBID-UESB contribui não só para a mudança da visão do ser professor, mas como 

também para a transformação de outros aspectos e pensamentos antes existentes em 

relação à profissão de professor.  

Foram listadas mudanças relacionadas à autonomia e ao empoderamento em 

relação ao ensino. Com isso, os licenciandos foram conseguindo obter mais confiança 

em suas ações e mais segurança em relação a sua profissão ao ponto de conquistarem 

para si a identidade profissional docente.  

Outros afirmam que seus discursos sobre a educação, sobre o ensino, sobre o 

ser professor foram modificados e melhorados. Porém, alguns ressaltam que o PIBID 

não foi a única fonte para as modificações pessoais e profissionais e citam mais uma 

vez os vários contextos pelos quais transitam e que já foram mencionados por nós em 

momentos anteriores (unidades de análise E 6.1,  E 4.1, E 7.1, E 7.2). 

 
O que mudou foi... A palavra realmente é autonomia, é um empoderamento 
em relação à educação a profissão de professor que realmente eu não tinha, 
hoje eu falo, eu entendo as questões, e tomei para mim mesmo me reconheci, 
uma autonomia maior como professora. (Entrevista 6/ unidade de análise 
E6.1) 
 
Eu acredito que eu amadureci muito, também como pessoa, não só como uma 
profissional, justamente na questão do olhar; de olhar com outro olhar aquilo 
que eu vou fazer, a questão humana, a questão de melhorar diante das 
dificuldades, sempre tive esta dificuldade de me relacionar com pessoas, 
sempre tive essa dificuldade e melhorei muito nesta questão depois de 
participar do PIBID. (Entrevista 4/ unidade de análise E4.1) 
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[...] se você pensar a três anos atrás que é o tempo que durou o programa, se 
eu pegar três anos atrás, o que eu falava sobre educação, o que eu falava sobre 
aprendizado, o que eu falava sobre escola com certeza mudou muita coisa, o 
que eu falava de Educação Ambiental... Então eu não tinha domínio do que 
eu ia falar, a gente nunca chega ao domínio completo das coisas, mas a gente 
está sempre tentando, eu acredito que eu tenha melhorado muito enquanto 
essa questão. (Entrevista7/unidade de análise E7.1) [...], não vou dedicar isso 
exclusivamente ao PIBID tá, o estágio eu acredito que foi uma experiência 
muito valida, as aulas e tal, o amadurecimento, o discurso com os colegas, 
com os professores, colegas meus o aprendizado, a percepção do que é o 
professor ele teria surgido muito mais dessa coletividade de fatores, não só do 
PIBID, o PIBID ele contribuiu certo, com algumas coisas mas não foi o 
PIBID que mudou minha visão do que é um professor foi o convívio com 
outros fatores também. Então eu acredito que tenha sido mais essa questão do 
professor como fator crítico, fator social, [...] Só que a propriedade do 
discurso era uma coisa que eu não tinha agora talvez eu tenha melhorado um 
pouco. [...](Entrevista7/unidade de análise E7.2) 

 

 
Inicialmente, percebemos que nossos entrevistados deixaram de fazer a 

reposição de uma identidade pressuposta (cristalizada em momentos anteriores), se 

movimentando no processo de interpretação e reinterpretação, sendo metamorfose, 

fazendo-se outro para então retornar a si mesmo (outro-outro) (CIAMPA, 1994, 

MARCELO, 2009).  

É importante observarmos que nossos participes se esforçam para não repor à 

identidade pressuposta, buscando assim superar a produção de uma identidade 

quase esgota como produto final de um processo.  

Ao invés de pensarem a identidade como um dado, os licenciandos optaram 

por entender a identidade e alimentá-la como um processo contínuo (dando-se) que 

tem como base transformar-se e refletir. 

A identidade profissional é, então, fruto da interpretação e reinterpretação da 

docência. Esse exercício colabora pra que o sujeito chegue ao entendimento do que 

está sendo e do que gostaria de ser e por meio dele pode se estabelecer um processo 

emancipatório, que envolve refletir sobre condições em que está se dando sua 

existência, sua atuação, seu reconhecimento, bem como refletir sobre possibilidades e 

desejos de mudança e transformação (CIAMPA, 2006). 
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4.5.2 Ser e estar na profissão: professor que quero ser, onde quero ensinar e o 

compromisso que devo ter 

 

Iremos analisar nesta subcategoria, as perspectivas que os bolsistas possuem 

em relação a exercer a profissão, caso escolham permanecer na docência. Aqui 

traçaremos uma análise sobre as expectativas relacionadas de ser e estar na profissão 

para esses licenciandos.  

As unidades de análise que compõem o Grupo K relatam o desejo de ser 

professor e permanecer na profissão mesmo que haja problemas recorrentes. Os 

bolsistas apontam ainda que tipo de professor que desejam ser a partir do que foi 

aprendido no PIBID e o compromisso que desejam ter, além de sinalizarem o nível 

de ensino em que desejam atuar.  

Alguns dos licenciandos entrevistados relatam que querem certamente ser 

professores dinâmicos e interativos, buscando modificar a própria visão do ser 

professor, diminuindo o distanciamento entre o discente e docente (unidade de 

análise D 8.14).  

Outra reflexão sobre o professor que se deseja ser, revela a constituição de um 

senso de responsabilidade e compromisso, ou seja, revela a vontade de ser um 

professor mais responsável e atento as suas atividades e também com as 

especificidades da realidade em que atuarão (unidade de análise D 9.4 e D 6.14) 

 
Eu penso em ser uma professora mais dinâmica, a questão do interagir com o 
aluno, de trazer novidades, [...], mas tentar interagir com o aluno no sentido 
de o aluno participar, mesmo que seja uma aula expositiva [...] não sei o 
termo que eu posso usar mais eu quero ser diferente, do que eu tinha de visão 
de professor... (Entrevista 8 /unidade de análise D 8.14) 

 
Eu não posso chegar para te e cobrar uma coisa que eu deixo a desejar, se eu 
quero que eles realmente estudem, que impulsionem eu tenho que realmente 
mostrar, demonstrar que eu sou assim. Então isso que me faz pensar nesse 
compromisso nessa responsabilidade. Ser um professor mais...comprometido, 
mais responsável (Entrevista 9 /unidade de análise D9.4) 

 
Seria um professor que usaria a especificidade, da comunidade, da escola para 
poder trabalhar de forma mais especifica (Entrevista 6 /unidade de análise D 
6.14) 

 

Em relação ao nível de ensino que se deseja atuar os entrevistados citaram 
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todos os níveis de ensino: fundamental, médio, técnico e superior. Esses níveis são 

eleitos pelos licenciandos a partir da afinidade de cada um e das possibilidades que 

cada nível proporciona (unidades de análise E 4.7, E 3.13, E 13.8).  

Salientamos que o PIBID é direcionado para incentivar os licenciandos a 

atuarem no Ensino Básico, mas o programa também vem colaborando para que os 

futuros docentes vislumbrem outros níveis de ensino, continuando assim na 

profissão docente e atuando nos níveis que lhes são mais atrativos.  

A problemática que pode estar se instalando e que percebemos em nossas 

entrevistas é que ao conhecer a realidade das escolas de Ensino Básico, muitos 

licenciandos têm direcionado seus objetivos para o Ensino Superior, visando se 

tornar professor universitário. Estes, por sua vez, também analisam o longo caminho 

até se tornar docente do nível superior considerando que poderão permanecer 

apenas no Ensino Básico. 

 
É, em qualquer um dos três, eu almejo ensinar no ensino superior, mas se for 
para eu terminar a graduação e tiver que ensinar no médio ou no 
fundamental eu quero. (Entrevista 4/unidade de análise E4.7) 
 

Eu acho que eu gostaria de atuar no nível técnico. (Entrevista 3 / unidade de 
análise E3.13) 
 
Claro que o ensino superior é um sonho, mas claro que vai demorar muito 
mais, mas em Biologia eu acho que o ensino médio traz mais possibilidades 
para o professor, que o ensino fundamental que o professor de ensino 
fundamental que está muito mais preso e ainda tem que ensinar física, 
química...e já no ensino médio o professor tem uma gama de possibilidades, 
não que eu não vá esta realizado no  ensino fundamental, mas no ensino de 
Biologia o ensino médio é mais atrativo. (Entrevista 13/unidade de análise 
13.8) 

 

Apesar da resistência em ser professor de alguns licenciandos, há outros que 

adquiriram vontade de atuar na profissão e que afirmaram sua identificação 

profissional após a vivência no PIBID. Alguns dos nossos entrevistados afirmam que 

é este o caminho que desejam seguir, que poderão até mesmo seguir outra profissão, 

mas que já se veem como professores (unidade de análise E10.11,  E 5.7).  

A unidade de análise E 9.5 relata o processo de reconhecer-se professor e ser 

reconhecido como tal. O entrevistado revela a satisfação de entender e se perceber, 

tornando-se professora assim como também revela a emoção de começar a ser 
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reconhecida e identificada pela profissão escolhida, ou seja, ser reconhecida pela ação 

e pela atividade que desenvolve, alcançando assim suas expectativas pessoais e 

também coletivas (família, amigos, sociedade...). 

 
Com certeza é a primeira profissão que me vem à cabeça é ser professor, se 
acontecer de seguir outro caminho eu vou, mas não tenho problema nenhum 
em seguir a carreira docente, nenhum mesmo, na verdade eu já falo de mim 
como professora, que é isso que eu vou fazer, já me reconheço (Entrevista 
10/unidade de análise E10/11) 
 
Com certeza, eu quero ser professora (Entrevista 5/ unidade de análise E 5.7) 
 
. [...] eu deixei de ser (nome do entrevistado) e virei professora, quando eles 
me chamavam professora...aquilo me dava uma felicidade. Porque aqui fora 
eu sou (nome) entendeu e chegou lá os alunos: -ei professora vai começar que 
horas, ei professsor...isso me dava uma alegria tão grande, no dia  que acabou 
o minicurso eu cheguei na sala e falei: - gente eu estou tão feliz! Ai o pessoal: 
- foi o que esta namorando? Eu falei: -não, Estou mais feliz ainda. As 
meninas: -foi pedida em casamento? Falei: não! -Ganhou na loteria então? 
Não! Eu deixei de ser (nome) virei professora. Eu contei isso pra ******* 
(professora) para meu pai, para minha tia, para o grupo da família, gente eu 
deixei de ser (nome) e virei professora, eu achei isso tão lindo, tão legal. 
(Entrevista 9/ unidade de análise E 9.5) 

 

Os licenciandos vêm desenvolvendo suas próprias respostas ao contexto 

PIBID-UESB, elaborando planos futuros nos quais a experiência no PIBID e a 

profissão de professor ganham significados expressivos e determinando que 

caminho esses planos e os próprios licenciandos trilharão. 

 Outra questão que é muito expressiva é a descoberta pelas afinidades com os 

níveis de ensino que poderão atuar. Esta descoberta está muito relacionada a 

aspectos pessoais, mas também ao contexto educacional vivenciado pelos 

licenciandos, assim eles analisam as experiências pessoais e coletivas para mensurar 

suas afinidades e fazer escolhas.  

Por fim, os licenciando demonstram consciência do compromisso que deve ser 

assumido no trabalho docente. Esses podem ser considerados indicativos da 

constituição da identidade docente, já que Marcelo (2009) afirma que a identidade 

colabora na percepção que o indivíduo tem sobre sua capacidade de realizar com 

sucesso determinada atividade, no impulso interno que irá levá-lo a realizar suas 

tarefas e, como consequência, colabora para o compromisso e satisfação inspirados 

por aspectos de cunho cognitivo, sociais e particulares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao considerarmos o PIBID como elemento formador e um espaço em 

potencial para desenvolver a identidade profissional docente, objetivamos analisar 

como o PIBID influencia na constituição da identidade profissional dos licenciandos 

em Ciências Biológicas participantes do programa.  

Por meio das entrevistas realizadas alcançamos os objetivos específicos desta 

pesquisa, sendo possível identificar e caracterizar possíveis transformações 

identitárias do processo formativo associado à proposta e também analisar quais são 

as tensões, resistências, conflitos e contribuições emergentes desse processo e 

oriundos da proposta, relacionando-os com a transformação e/ou constituição da 

identidade profissional dos licenciandos. Foi possível reunir dados que nos ajudaram 

a compreender as influências sobre as escolhas feitas na hora de buscar uma 

profissão. 

No desenvolver do estudo, percebemos que os licenciandos estão ativos no 

processo de construção da identidade e buscam a autoafirmação, assim como 

também buscam uma afirmação em meio a coletividade da qual fazem parte. 

 As considerações, falas e depoimentos dos licenciandos evidenciam o 

processo complexo da construção da identidade, assim como o papel e a influência 

do PIBID-UESB nesta construção. Percebemos, além disso, que essa construção é 

baseada em relações que esses licenciando vão estabelecendo (família, amigos, 

subprojetos, escola, professores). 

Os dados obtidos nos permitiram conhecer a origem das escolhas pela 

profissão e pelo PIBID, nos possibilitando entender que a escolha profissional desses 

licenciandos é geralmente baseada em influências diversas, que vão desde a 

preferência pessoal pela área das Ciências Biológicas até as influências familiares e 

socioeconômicas. 

Assim, também reafirmamos o que os autores com os quais trabalhamos nesta 

pesquisa discutem. A tomada de decisão dos licenciandos é um momento que pede 

reflexão, análise de contexto e a busca de elementos que garantam sua permanência 

no curso de formação. Assim os licenciandos vão se situando em meio aos contextos 

e vão sendo constituídos por esses, como também, vão sendo constituídos pelos 
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processos e resultados das suas escolhas.  

Compreendemos que o PIBID-UESB faz parte das escolhas e da trajetória dos 

entrevistados, que anseiam por novas experiências formativas e buscam novos 

grupos para fazer parte, ou simplesmente ser e sentir-se parte do grupo em que 

escolheu estar.  

O PIBID tem em si uma motivação financeira que atrai muitos estudantes, a 

bolsa, visto a necessidade de manter-se no Ensino Superior, mas não trata-se somente 

disso, ela atualmente oportuniza aos licenciandos vivenciarem a profissão antes dos 

estágios supervisionados, que geralmente deixam para aproximar teoria e prática nos 

anos finais de formação.  

Neste caso, os licenciandos visam vivenciar a profissão, amadurecer e 

desenvolver certa segurança em relação a profissão que desempenharão. 

Considerando estes aspectos podemos afirmar que as escolhas dos licenciandos 

entrevistados são feitas em função de suas preferências pessoais, de sua identidade 

primária e dos demais personagens e contextos com os quais se envolvem ao longo 

da vida. 

Conseguimos identificar ainda os diferentes impactos e marcas vivenciados e 

causados pelos dilemas, conflitos e inquietações que os licenciandos têm enfrentado e 

assim foi possível fazer um panorama de um terreno conflituoso que muitas vezes 

fica suprimido em nossas investigações. Percebemos que cada momento vivenciado 

resulta em um repertório de experiências que irão orientar o pensar e o agir dos 

futuros professores.  

Preocupa-nos como vem sendo caracterizado o primeiro contato com o 

universo escolar. Na narrativa de todos os entrevistados, o primeiro contato teve um 

teor negativo, tenso e extremamente marcante. Podemos afirmar que não é a 

profissão em si que tem assustado os nossos licenciandos, mas sim o contexto em que 

ela vem acontecendo. Pois a docência, hoje, se dá em meio a ambientes precários, 

discentes com personalidades e comportamentos difíceis, remuneração pouco 

expressiva e pouco reconhecimento da profissão diante do importante papel que essa 

desenvolve. Essas são problemáticas que têm impactado os licenciandos, que por sua 

vez, vão acumulando essas experiências e reconfigurando suas identidades, assim 
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como estruturando uma visão sobre a atuação dos professores. Entendemos que 

todos os conflitos vivenciados afetam significativamente a constituição identidade 

profissional docente.  

Particularmente, me identifico com as inquietações dos nossos entrevistados, 

pois, sendo parte desde mesmo programa anos atrás, enfrentei e ainda enfrento os 

mesmos conflitos para constituir e consolidar minha identidade profissional docente. 

Continuo me perguntando: o que posso fazer frente a todas essas questões, 

para não me abater e continuar nutrindo minha identidade, sem que esta se torne um 

mito, uma identidade pressuposta, que para continuar a fazer parte dos profissionais 

docentes terá que se blindar contra mudanças e transformações? Todos esses 

problemas extrapolam minhas responsabilidades como professora e são, na verdade, 

um questão governamental, estrutural e organizacional que depende em si de outros 

personagens.   

Espero que as marcas, os conflitos e todas as inquietações se tornem para os 

nossos entrevistados uma oportunidade de reflexão para o desenvolvimento da 

identidade profissional, como tem sido para mim até então. 

Assim, em consonância com os referenciais escolhidos concordo que a 

identidade é uma construção, é metamorfose, é transformação que se dá em meio aos 

conflitos e tensões e não há separação entre identidade pessoal e profissional, pois 

elas estão imbricadas.  

Tenho que reconhecer que a construção histórica e social e o quadro atual da 

educação oscilam entre valorização e desvalorização do profissional docente, e assim 

vem influenciando de forma negativa a construção da identidade e a procura pelas 

licenciaturas. 

Ressaltamos nesta pesquisa que, assim como no universo escolar, o PIBID é 

um espaço no qual os elementos motivadores e desmotivadores existem. Apesar dos 

elementos motivadores o PIBID também apresenta problemáticas, trata-se de uma 

experiência realística que envolve lados positivos e negativos do universo docente.  

O que fica evidente é que os cursos de formação assim como PIBID precisam 

apresentar dinâmicas formativas que criem possibilidades e meios para que os 

futuros professores consigam desenvolver identidades docentes emancipadas, para 
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que não tenhamos docentes com identidades mito e nem que se sentencie a uma 

profissão com a qual não se identificam, e nem sustentem a reposição e má 

infinidade sem expectativas para se metamorfosear e superar os problemas do 

contexto. 

O que percebemos e podemos afirmar em nossa pesquisa é que o PIBID em si 

já tem estimulado e proporcionado por meio das suas ações e proposta, dispositivos 

que favorecem a constituição da identidade profissional, o que precisa ser revisto 

e/ou talvez melhorado no programa é a fidelidade entre propostas e ações 

desenvolvidas. As demais problemáticas relatadas não dizem respeito 

necessariamente ao programa, pois essas problemáticas são, assim como afirmei 

anteriormente, de responsabilidade de outros personagens responsáveis pelo 

desenvolvimento educacional (governantes, secretárias, ministérios, familiares...).  

Nos cursos de formação, o que precisa ser revisto é a dinâmica desses cursos 

tomando a princípio, como exemplo, os dispositivos já desenvolvidos na dinâmica do 

PIBID que vem dando certo.  

Mas, certamente, concordamos que o PIBID é um espaço significativo, que 

oportuniza reflexão sobre a profissão docente e assim colabora na constituição da 

identidade docente, proporcionando um espaço que nutre transformações 

(metamorfoses), comprometimento, reflexão e perspectivas diversas. 

As contribuições mencionadas pelos nossos licenciandos relacionadas ao 

PIBID são diversas, e assim o programa tem estimulado os seus partícipes a seguir 

carreira docente, mas ainda devemos destacar que o programa não é uma solução 

para os problemas que a profissão docente enfrenta. Atualmente,  o PIBID é uma 

ferramenta e um auxilio importante na formação de professores e tem ajudado a 

sanar algumas lacunas dos cursos de formação. Entretanto, este não substitui o 

estágio que também representa uma parte significativa da formação profissional e 

também colabora para a constituição da identidade profissional. Ambos os espaços 

proporcionam saberes e conhecimentos que iluminam essa constituição.  

Entre as contribuições, podemos afirmar que o PIBID-UESB tem colaborado 

para o desenvolvimento de questões didáticas, senso de responsabilidade e 

compromisso com a profissão, além de maturidade para exercer a docência. Os 
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princípios e pressupostos da proposta têm sido sutilmente incorporados para o 

futuro e práticas didáticas. As diferentes linhas de ação e subprojeto também têm 

colaborado com aspectos mais específicos para a formação docente dos licenciandos, 

complementando assim a formação em aspectos que os currículos não conseguem 

contemplar.  

Podemos afirmar ainda, a partir dos dados, que as interações dentro do espaço 

PIBID também têm contribuído para a formação e constituição da identidade 

profissional docente, as interações têm ensinado e ajudado os futuros professores a 

configurarem aspectos das suas identidades.  

O estreitamento da relação com professores mais experientes tem criado um 

repertório de conhecimentos e aprendizados para os futuros professores, 

potencializando o processo de transformação, de identificação e de configuração da 

identidade profissional emergente. Os professores que auxiliam no processo 

formativo refletem suas identidades em seus discentes, assim juntos aprendem e 

individualmente concretizam e incorporam traços identitários que cada indivíduo 

reestruturará de acordo com aspectos da identidade individual e coletiva que possui.  

O PIBID-UESB com sua proposta e dinâmica proporciona oportunidade de 

interpretações e reinterpretações pessoais e sobre a profissão de professor. O 

programa estimula a revisão de significados, conceitos e de práticas docentes, 

proporcionando assim autonomia e empoderamento para fazer escolhas e 

transformações. 

De acordo com nossos referenciais, e por meio deles afirmo que as entrevistas 

nos permitiram verificar a potencialidade do programa para o desenvolvimento da 

identidade profissional docente e identificar como e quais elementos do programa 

têm possibilitado essa construção, sendo notável a percepção de quanto a dinâmica 

para a constituição de uma identidade é complexa, pessoal e coletiva.  

Ao mesmo tempo, que percebemos a força que uma identidade docente possui 

para prosseguir remando em mares revoltos, percebemos as muitas fragilidades a 

que está suscetível, uma vez que não a construímos sozinhos nem tão pouco em 

terreno de belas planícies, já que o espaço objetivo e o subjetivo onde a construímos 

são terrenos de relevos bem variados. 
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Em nenhum momento foi nossa intenção propor aqui modelos de construção 

ou reconstrução de identidades, para isso, precisaríamos concentrar muitos esforços 

e ainda assim não conseguiríamos a receita perfeita, pois estamos lidando com 

humanidade, com seres que são singulares e que possuem em si identidades 

primárias pessoais que os orientam. 

 Foi sim, nossa intenção contribuir para (re) pensar a formação, o PIBID, e 

conhecer as contribuições desse para a identidade dos futuros professores. Portanto, 

nossos dados, categorias, subcategorias tiveram elementos conclusivos para 

compreender esses aspectos, fazer novas inferências e criar novas questões a serem 

debatidas.   

Assim deixamos algumas questões a serem analisadas posteriormente: O que 

os cursos de formação têm feito para colaborar na constituição da identidade 

docente? Os cursos de formação reservam algum espaço para dialogar questões da 

identidade docente? Os licenciandos egressos do PIBID seguem na profissão 

docente? De que maneira o programa influencia na identidade dos outros 

profissionais participantes do programa (supervisores e coordenadores)? O que 

precisa ser reformulado na proposta do PIBID?  

Talvez analise tais questões e busque repostas para elas, mas se assim não for, 

quero convidá-los a pesquisarem e discutirem essas questões, ou que busquem pelas 

respostas das questões que sugiram a partir de tudo que foi aqui discutido.  
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ANEXO A  
TCLE- Termo de consentimento livre esclarecido 

 

 
[ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

Eu, LuzitaneaAraujo Silva, responsável pela pesquisa cujo título provisório é “O 

PIBID-UESB E A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONALDOS LICENCIANDOS 

E PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA”.Solicito seu consentimento em participar 

como voluntário deste nosso estudo. Esta pesquisa pretende entrevistar os Licenciandos e 

Docentes (supervisores) em Ciências Biológicas participantes do Programa de Iniciação a 

Docência-PIBID Microrrede: Ensino-Aprendizagem-Formação com objetivo de analisar os 

processos e aspectos da proposta do PIBID-Uesb, Microrrede-Ensino-Aprendizagem-

Formação e como estes tem contribuído para a constituição da identidade profissional dos 

supervisores e licenciandos em Ciências Biológicas participantes do programa. Acreditamos 

que ela seja importante, pois contribuirá para reflexões e considerações a respeito de 

repensar, certos aspectos do processo formativo e como ele está para a constituição da 

identidade docente; identidade esta tão importante para que a sociedade disponha de 

professores mais reflexivos, autônomos e investigadores da sua própria prática. A pesquisa 

contribuirá ainda para o fortalecimento da interação escola-universidade, já que por ela 

podemos vislumbrar as fecundas relações obtidas pelos saberes e conhecimentos 

compartilhados entre docentes experientes e futuros professores.  Repensar e investigar a 

formação inicial e contínua em qualquer um dos aspectos a elas relacionados, tem se 

revelado importante nos últimos anos para que a educação supere seus problemas e atenda 

as novas demandas sociais. 

Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão.  

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com um dos 

pesquisadores responsáveis,LuzitaneaAraujo Silva, por telefone: (73) 8146-2853ou por e-

mail: lu.araujo23@hotmail.com e/ou Moisés Nascimento Soares, por e-mail: 

moiseshs@yahoo.com.br. 

mailto:lu.araujo23@hotmail.com
mailto:moiseshs@yahoo.com.br
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 Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (CEP / UESB), telefone (73) 3528-9727 ou pelo e-

mail:cepuesb.jq@gmail.com.  

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________, RG:____________________ 

CPF:________________________________________ n.º de prontuário/ n.º de matrícula 

______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

provisoriamente intitulado“PIBID-UESB E A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE 

PROFISSIONALDOS LICENCIANDOS E PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA”. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador LuzitaneaAraujo Silva sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade e que o caráter confidencial e a 

privacidade dos participantes serão garantidos. 

 

Local e data:__________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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ANEXO B 
Termo de autorização de uso de imagem e depoimento.  

 

 

 
[ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

Eu ____________________________, CPF ____________, RG_______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem 

e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, o pesquisador(a) Luzitanea Araujo Silva do projeto 

de pesquisa intitulado O PIBID-UESB E A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE 

PROFISSIONALDOS LICENCIANDOS E PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA a 

realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer 

ônus financeiros a nenhuma das partes 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 

favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está 

previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei 

N.°10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo 

Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Jequié - BA, ____ de ________________ de2016 

 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                   Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE A 
Roteiro de entrevista- Licenciandos 

 

 

 

Eixo I: Apresentação 

1.  Nome: 

Idade: 2.  

3.  Curso: 

4.  Semestre que esta cursando: 

5.  Você já atua ou já atuou como professor? 

Se sim, há quanto tempo.  

(Como foi essa experiência de atuação para você pensar no que significa ser professor?) 

Eixo II: A opção pela Licenciatura 

6.  Por que optou pela formação em licenciatura? E em especial em Ciências Biológicas?  

(Quais influências, possíveis motivações) 

7.  Você se identifica com sua futura profissão?  

(ou seja identificar-se professor/ 

Caso não, por que não?) 

Quando você começou de fato a identificar-se com sua futura atividade profissional? 

Eixo III: Trajetória na licenciatura.  

8.   

Quais momentos que mais te marcaram em sua trajetória pra formação de professor na 

licenciatura? Por quê? 

(no que diz respeito à formação para professor –futuro professor-) 

  

Eixo IV: A escolha pelo PIBID: visão e vontade pela docência  

9.  Porque você resolveu participar do PIBID? 

(Quais influências, possíveis motivações) 

10.  De qual subprojeto você participa? 

 

(por que escolheu este subprojeto?/ já participou de outro subprojeto?) 

11.  Como você avalia que a Proposta do subprojeto Ed. Ambiental, Especial, do campo...   

mexeu com sua a sua: 

1. Vontade de ser professor? 

 

12.  Considerando aEA,EC, EE, EJA,BIO, como ela te ajudou a pensar no tipo de professor 

de Ciências e Biologia que você quer ser? 

 

Obs: contextualizar uma situação para melhor entendimento.  

 

Quais ações... atividadeste ajudaram a ter essa visão? 

 

13.  O que você aprendeu sobre ser professor nas interações diversas dentro do PIBID? 

 

- Supervisor          bolsistas 

- Bolsista           escola 

- Bolsista          coordenador 
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- Supervisor          coordenador 

 

Eixo V: PIBID e suas contribuições. 

14.  Quais elementos de mudança em si você reconhece depois de sua trajetória de formação 

no PIBID? 

 
Qual a imagem /crença do sentido de ser professor de Ciências e Biologia que você tinha 
antes de entrar no PIBID?/ Que visão de professor você tinha antes e tem agora pós 

PIBID. 

15.  Você considera que o PIBID (proposta, aspectos, processos, vivências) contribui para 

compromisso com a sua futura profissão docente? 

 

Você se sente depois de ter passado pelo Pibidvocê acredita que ele contribuiu pra você: 

a) ser mais compromissado com a docência? 

 

16.  Quais tensões, resistências e conflitos (Quais inquietações) emergiram da proposta, da 

vivência e do processo de formação no PIBID,  

 

Os conflitos....e tal te ajudaram a se afirmar como futuro professor ou não. 

No PIBIDoque te desmotivou em relação a profissão docente... 

(...) e no que influenciaram seu pensar e agir na prática enquanto futuro professor de 

Ciêncas e Biologia.) 

17.  Depois da participação no PIBID é desejo seu atuar como professor de que nível de 

ensino? 
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Roteiros elaborados a partir dos princípios da entrevista reflexiva.  

Objetivando: 

De forma geral: 

Analisar os aspectos da proposta do PIBID-Uesb, microrrede Ensino-Aprendizagem-Formação e como estes tem influenciado na constituição da 

identidade profissional dos professores supervisores e licenciandos em Ciências Biológicas participantes do programa. 

Especificadamente: 

• Identificar e caracterizar possíveis transformações identitárias emergentes doprocesso formativo associado à proposta que vem sendo 

implementada.  

• Avaliar tensões, resistências e conflitos emergentes do processo formativo, oriundos da proposta ou constituição da identidade 

profissional dos supervisores e licenciandos.  

 

Roteiro (Licenciandos em Ciências Biológicas) 

Eixo I: Apresentação Objetivos 

18.  Nome: 

Idade: 

De acordo com Ciampa (2011), um nome nos identifica e com ele nos 

identificamos; o nome é a primeira tentativa de identificar-se; ou seja, 

recorre-se a um substantivo que nomeia para indicar sua identidade.   

 

-Estabelecer contato inicial, 

efetuar apresentação mútua,  

 

- Obter uma descrição da 

19.  

20.  Curso: 

21.  Semestre que esta cursando: 

APÊNDICE B 
Roteiro de entrevista- Licenciandos – Eixos pré-definidos 
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22.  Você já atua ou já atuou como 

professor? 

Se sim, há quanto tempo.  

(Como foi essa experiência de 

atuação para você pensar no 

que significa ser professor?) 

Mas esta claro que o nome não é identidade, é uma representação dela, 

sendo assim passamos a nos apresentar de outras formas (pela atividade, 

pela família, por outras características). 

 

“...o indivíduo não é mais apenas substantivo (nome) ela agora é o que 

faz, pois para falar de da identidade recorre a atividade, deixando assim 

de ser substantivo (nome) e passando a ser verbo (agir, fazer, trabalhar) 

podemos dizer que pelo trabalho.”  (CIAMPA, 2011) 

 

origem, composição, idades e 

atividade. 

Eixo II: A opção pela Licenciatura Objetivo  

23.  Por que optou pela formação em 

licenciatura? E em especial em 

Ciências Biológicas?  

(Quais influências, possíveis 

motivações) 

Cada esforço em descrever sua identidade revela que sua existência é a 

encarnação de um momento histórico (da história), sendo assim sua 

identidade será uma história personificada.  

 

A escolha pelo curso de formação já é uma identificação, pois há uma 

tendência de auto-seleção dos candidatos que não só reproduzem uma 

política de formação, como contribuem para o desenvolvimento da 

mesma. (CIAMPA, 2011) 

 

Marcelo (2009) além de ser uma realidade que evolui pessoal e 

coletivamente ela é uma construção de si mesmo profissional que pode 

ser influenciada pela escola, pelas reformas e pelos contextos políticos. 

 

Conhecer e compreenderopção 

pela licenciatura, e quando 

ocorreu (desde o princípio, 

metade do curso, a parti do 

Pibid) 

24.  Você se identifica com sua 

futura profissão?  

(ou seja identificar-se professor/ 

Caso não, por quê não?)Quando 

você começou de fato a 

identificar-se com sua futura 

atividade profissional? 

Verificar se a há identificação 

por parte do licenciando com a 

futura profissão ou não e 

quando isso passou a ocorrer.  

(desde o princípio, metade do 

curso, a partir do Pibid, a 

partir do estágio) 

Eixo III: Trajetória na licenciatura.   

25.  Fale-me um pouco de sua 

trajetória no curso de 

licenciatura? 

(no que diz respeito a formação 

para professor –futuro 

A identidade docente é uma construção que tem contribuição de diversos 

fatores; e os elementos identitários da docência são: a história de vida, a 

formação, e o significado que cada professor confere a sua atividade. 

(FARIAS, 2009) 

 

Conhecer aspectos do 

processo formativo do 

entrevistado. 

 

 



 
 

155 

professor-) Constante 1 (Marcelo): Milhares de horas como alunos não são 

gratuitas: a socialização prévia 

 

Podemos afirmar, sem risco de nos equivocarmos, que a docência é a 

única das profissões em que os futuros profissionais se veem expostos a 

um maior período de observação não dirigida em relação às funções e 

tarefas que desempenharão no futuro. 

 

A identidade docente vai se configurando assim, de forma paulatina e 

pouco reflexiva através do que poderíamos denominar aprendizagem 

informal e mediante a observação em futuros professores que vão 

recebendo modelos docentes com os quais se vão identificando pouco a 

pouco, e em cuja identificação influem mais os aspectos emocionais que 

os racionais. 

 

   

 

 

 

Eixo IV: A escolha pelo PIBID: visão e vontade pela docência  Objetivos  

26.  Porque você resolveu participar 

do PIBID? 

(Quais influências, possíveis 

motivações) 

"...minha existência como indivíduo é um momento de minha 

concretização  (o que me torna parte  daquela totalidade) em que sou 

negado (como totalidade) sendo determinado (como parte). (Ciampa, 

1994).  

Compreender quais 

motivações, influências e 

interesses em ingressar no 

programa.  

27.  De qual subprojeto você 

participa? 

 

(por que escolheu este 

subprojeto?/ já participou de 

outro subprojeto?) 

Os modelos de formação promovem o desenvolvimento de distintas 

identidades profissionais.  

(política de identidade/ identidade política). 

-Identificar a qual subprojeto o 

entrevistado esta vinculado.  

-Identificar possíveis traços 

desses subprojetos na fala do 

entrevistado. 

28.  Como você avalia que a 

Proposta do PIBID-UESB 

mexeu com sua a sua: 

2. Vontade de ser 

 

Os professores se diferenciam entre si em função da importância que 

dão a essas características que dão a essas características, desenvolvendo 

sua própria resposta ao contexto.  (MARCELO, 2009) 

-Compreender possíveis 

contribuições do PIBID-UESB 

em relação à vontade e visão 

de ser professor 
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professor? 

3. Visão de ser professor? 

 

Uma identidade concretiza uma política, da corpo a uma ideologia. 

(CIAMPA, 2001 

 

 

Processo evolutivo de interpretação e reinterpretação; identidade se 

constrói e se transmite. (MARCELO, 2009) 

 

Constante 5 (Marcelo): Aprede-se a ensinar ensinando: o valor do 

conhecimento. “Por outro lado, no Conhecimento na prática a ênfase da 

pesquisa sobre aprender a ensinar foi a busca do conhecimento na ação. 

Considerou-se que aquilo que os professores conhecem está implícito na 

prática, na reflexão sobre a prática, na pesquisa prática e na narrativa 

dessa prática.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Investigar contribuições das 

relações interpessoais 

estabelecidas no programa. 

 

 

29.  Qual atividade desenvolvida no 

seu subprojeto você mais se 

identificou? 

(por que?) 

30.  Como você avalia que a 

vivência com os demais atores 

do PIBID mexeu com sua visão 

da docência? 

- Supervisor          bolsistas 

- Bolsista           escola 

- Bolsista          coordenador 

- Supervisor          coordenador 

 

Para Marcelo (2009) a identidade docente se constitui como interação 

entre a pessoa e suas experiências individuais e coletivas, afirmando que 

a identidade se constrói e se transmite. 

 

A identidade é constituída pelos diversos grupos do qual faço parte, 

sendo assim minha identidade reflete no outro e a do outro reflete na 

minha identidade. (CIAMPA 1994) 

 

Identidade envolve pessoa e contexto (MARCELO, 2009) 

Eixo V: PIBID e suas contribuições.  

31.  Você considera que sua 

participação no PIBID foi 

significativa para a sua 

formação docente? Se sim de 

Cada indivíduo encarna as relações sociais, configurando uma 

identidade pessoal, uma história de vida, um projeto de vida. (CIAMPA, 

1994) No conjunto as identidades constituem a sociedade, ao mesmo 

tempo que são constituídas, cada uma por ela. 

- Compreender a perspectiva 

do entrevistado em relação as 

contribuições para sua 

formação. 
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que forma?  Se não porque não?  

 
(Qual a imagem /crença do 

sentido de ser professor de 

Ciências e Biologia que você 

tinha antes de entrar no PIBID? 

 

Quais elementos de mudança 

em si você reconhece depois de 

sua trajetória de formação no 

PIBID.) 

 

É necessário vermos o indivíduo não mais isolado, como coisa imediata, 

mas sim como relação. 

 

Constante 2: as crenças sobre ensino dirigem a prática profissional. 

“os aspirantes a professores não são “vasos vazios” quando chegam a 

uma instituição de formação inicial docente. Já têm ideias e crenças 

fortemente estabelecidas sobre o que é ensinar e aprender.” 

 

 

32.  Você considera que o PIBID 

(proposta, aspectos, processos, 

vivências) contribui 

paramotivação e compromisso 

com a sua futura profissão 

docente?  

 

(o que te motivou? O que te 

desmotivou em relação a 

profissão docente [contato com 

alhnos, a realidade da 

escola....]) 

A identidade não é estável inerente ou fixa, ela é um fenômeno 

relacional que acontece em um terreno subjetivo. Processo evolutivo de 

interpretação e reinterpretação; identidade se constrói e se transmite. 

(MARCELO, 2009) 

 

Deixar de repor uma identidade pressuposta (cristalizada em momentos 

anteriores) é ser movimento, ser processo, ou utilizando uma palavra 

mais sugestiva, ainda que polêmica ser metamorfose, fazendo-se outro 

para então retornar a si mesmo (outro-outro) (CIAMPA, 1994) 

 

Constante 7: Os alunos e a motivação Professional: A motivação para 

ensinar e para continuar ensinando é uma motivação intrínseca, 

fortemente ligada à satisfação de conseguir que os alunos aprendam, 

desenvolvam capacidades, evoluam, cresçam. 

- Analisar se o programa é 

indicado como elemento 

motivador ou não para a futura 

profissão e ainda verificar se 

esse colabora para um „maior‟ 

compromisso destes futuros 

professores com esta 

profissão.  

 

-avaliar tensões, resistências... 

emergentes do processo 

formativo (Pibid) 

 

 

 

 

 

 

33.  Quais tensões, resistências e 

conflitos (Quais inquietações) 

emergiram da proposta, da 

vivência e do processo de 

“O desafio, então, posto aos cursos deformação inicial é o de colaborar 

no processo de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno 

ao seu ver-se como professor. Isto é, de construir a sua identidade de 

professor.” PIMENTA (1997, p.7) 
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formação no PIBID 

 

(Como elas contribuiram para 

negação ou afirmação dos 

entrevistados enquanto sujeitos) 

(...) e que influenciaram seu 

pensar e agir na prática 

enquanto futuro professor de 

Ciências e Biologia.) 

 

Tensões que surgem das relações entre Ensino/pesquisa e da 

desarticulação Formação Acadêmica e realidade prática. (DINIZ-

PEREIRA E AMARAL, 2010) 

 

 

 

 

 

- Compreender a influencia do 

PIBID no desejo de ser ou não 

professor e quais as aspirações 

de atuação para o futuro. 

34.  Depois da participação no 

PIBID È desejo seu atuar como 

professor? (se sim porque/ se 

não porque?) De que nível de 

ensino? 

Marcelo (2009, s.p) afirma que “A identidade profissional contribui para 

a percepção de auto eficácia, motivação, compromisso e satisfação dos 

trabalhos docentes, e é um fator importante para que se tornem bons 

professores. A identidade é influenciada por aspectos pessoais, sociais e 

cognitivos. 

 

Constante 8: carreira docente: aquele que sai da sala de aula não 

volta: A carreira docente é entendida como um trajeto individual, pouco 

ligado ao desenvolvimento de atividades coletivas, e cujos resultados 

fazem com que o crescimento na carreira geralmente produza um 

afastamento da sala de aula. 

 

 


