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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é identificar e analisar quais foram as escolhas profissionais 

de alunos dos cursos de Ciências Biológicas, Química, Física e Matemática da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), que durante a graduação atuaram 

como bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), e 

compreender se tais escolhas foram influenciadas por sua participação no referido 

programa. Buscamos também encontrar evidências das influências do PIBID para a 

formação desses profissionais. Para tanto, trabalhamos com análises relacionadas à 

formação profissional, trabalho, identidade docente e escolhas profissionais, que nos 

deram respaldo para embasarmos as discussões da análise de dados. Os participantes da 

pesquisa foram alunos egressos dos cursos de Ciências Biológicas, Física, Química e 

Matemática dos campi de Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. Como instrumento 

de coleta de dados foram utilizados questionários online, enviados por e-mail para 

alunos que participaram do PIBID. O trabalho foi pautado numa proposta qualitativa e 

quantitativa com o objetivo de levantar dados e analisar o conteúdo extraído pelo 

instrumento utilizado. O referencial de análise e interpretação dos dados foi a análise de 

conteúdo de Bardin (1995) com a finalidade de discutir o conteúdo das comunicações 

de forma sistemática quanti e qualitativamente. Para tanto da nossa análise surgiram seis 

categorias: a primeira aponta o perfil pessoal e profissional dos participantes da 

pesquisa; a segunda discute a respeito da inserção do aluno no PIBID e como o 

programa influencia para sua formação docente; terceira narra a trajetória profissional 

do egresso e quais os passos nesse sentido após a conclusão da graduação; a quarta 

categoria aventa a trajetória dos egressos que não estão atuando na profissão, a categoria 

seguinte aborda as contribuições do PIBID para a permanência na profissão, enquanto a 

última categoria analisou os motivos dos egressos que não atuaram em sua área de 

formação. 

 

Palavras-chaves: Egressos, escolhas profissionais, formação de professores, iniciação à 

docência. 



ABSTRACT  

This dissertation aims to identify and analyse which were the career choices made by 

the Biological sciences, Chemistry, Physics and Mathematics students from the 

Southwest State University of Bahia after the completion of their graduation studies. 

The research subjects were filtered by focusing on the students who during their 

graduation were enrolled in the institutional scholarship program of teaching iniatiation 

in order to understand if their choices were somehow influenced by their participation 

on the program. The research also aimed to find  evidence of how this influence played 

out in their professional choices. To support our data analysis three concepts related to 

professional qualifications were taken into account: Work, Teaching identity and Career 

choices. An online survey sent by email was used to collect data from the research 

subjects. The research was based on a qualitative and quantitative approach aiming to 

collect quantitative data as well as as analyse the extracted content through the online 

survey. The framework of analysis and interpretation was the Bardin content analysis 

(1995) for the purpose of describing and discuss the data content in an objectively, 

sistematically, quantitatively and qualitatively approach. Six categories could be created 

from the data analysis: The personal and professional profile of the subjects, their 

insertion in the program and how they identified a form of support for their teaching 

formation, the narrative of their professional career and what were the steps in this sense 

after their graduation, the trajectory of the ones who are not working in their study field, 

the impressions from the program that contributed for their abiding to the profession 

and lastly the motives that drove some of them away from the teaching career. 

Keywords: Graduates, professional choices, teacher education, teacher initiation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Para iniciar gostaria de apresentar os motivos que desde a graduação me 

despertaram o interesse em investigar questões envolvendo a construção da identidade 

profissional articulada com a participação de alunos no Programa Institucional de 

Bolsas de incentivo à Docência-PIBID/UESB. Ao ingressar no curso de licenciatura, 

inicialmente por só ter condições de cursar uma graduação no período noturno, deparei-

me com inúmeros colegas que desenvolviam atividades de iniciação científica e em 

nossas rodas de conversa valorizavam mais o curso de biologia bacharelado do que sua 

própria licenciatura. Com isso percebi que muitos dos alunos que cursavam a 

licenciatura não se identificam com a profissão docente. Diante desta realidade, ao ver 

alguns graduandos se inscrevendo e ingressando das atividades do PIBID, comecei a 

suspeitar que a participação dos mesmos em tal programa era devido ao incentivo 

financeiro proporcionado por ele. 

 A partir dessa suspeita pensei em realizar meu trabalho de conclusão de curso 

com o objetivo de confirmá-la ou não. Este foi denominado: “As influências do PIBID 

na formação identitária dos licenciandos de ciências biológicas da UESB”. Ao ingressar 

no mestrado surgiu o interesse em dar continuidade ao trabalho, ainda olhando para 

egressos das licenciaturas participantes do PIBID, porém, com o foco em suas escolhas 

profissionais e com uma maior abrangência dos cursos e campi da UESB. Nesse 

sentido, a intitulamos: As escolhas profissionais de alunos egressos dos cursos de 

licenciatura em ciências biológicas, química, matemática e física participantes do 

PIBID-UESB”, com o objetivo de identificar e analisar as escolhas profissionais de 

egressos das licenciaturas de ciências biológicas, química, física e matemática da 

UESB, que durante a graduação atuaram como bolsistas do PIBID, buscando encontrar 

traços de influência da sua participação no PIBID em tais escolhas. 

Consideramos que a presente pesquisa traz consigo um expressivo potencial em 

indicar questões intrínsecas à formação inicial e a relação desta com o aluno 

participante do PIBID quando graduando. Torna-se possível, por meio da análise dos 

dados, identificar indícios das possíveis contribuições do programa para a formação 

inicial como também supostas limitações elencadas pelos bolsistas.  
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 A escolha pelo curso de graduação, os propósitos pelos quais os alunos optam 

por ingressar em determinado curso, são fatores que podem indicar o porquê de suas 

futuras escolhas profissionais. Alguns autores que discutem sobre aspectos relevantes na 

trajetória docente apontam que é importante olharmos para o valor que se dá à 

profissão, pois estes envolvem questões tanto pessoais e econômicas, quanto sociais que 

podem influenciar consideravelmente na escolha da profissão docente (VIEIRA, 1997; 

VALLE, 2003, 2006; BOTTI; MEZZAROBA, 2007). 

De acordo com Gonçalves (2000), as pesquisas têm apontado que a opção pela 

docência está relacionada a diversas razões, tanto no âmbito pessoal quanto no 

profissional e até mesmo às questões sociais que circundam a profissão do professor.  

Thurler e Perrenoud (2006) ratificam que estas compreendem aspectos intimamente 

pessoais e econômicos como vocação e necessidades financeiras. Valle (2006) ainda 

completa que tal escolha pode ser justificada pela falta de oportunidade de alcançar 

outros desejos profissionais por conta da falta de oferta.  

De acordo com Gatti (2009), os modos de escolha profissional e inserção no 

mercado de trabalho estão cada vez mais complexos e estes não são definidos 

unicamente pelas características pessoais, mas também pela influência do contexto 

histórico e sociocultural em que o jovem está inserido. Ainda segundo Gatti (2009), ao 

se falar em escolha profissional, deve-se considerar aspectos como: mudanças no 

mercado de trabalho, as representações sociais das carreiras, como status e salário, e 

também a relação pessoal com formação profissional exigida. 

Outra questão que precisa ser levada em consideração é a trajetória do aluno no 

curso de graduação que este escolheu por ingressar. Tudo isso provavelmente irá 

repercutir no caminho que o aluno egresso irá percorrer após concluir o curso de 

graduação. Para Cavaco (1990) essa trajetória profissional é influenciada por diversos 

motivos, muitos deles intrínsecos como o desenvolvimento biológico, social e 

psicológico do sujeito.  

O que foi acima citado pode contribuir para que uma escolha de curso que tenha 

sido tomada inicialmente de maneira totalmente consciente, no decorrer do curso possa 

trazer frustração ou indecisão para o aluno. Como também pode ocorrer de algumas 

escolhas que tenham sido feitas apenas por condições favoráveis disponíveis no 

momento de ingressar na graduação, com o passar do tempo se tornarem atrativas e 
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despertarem a afinidade, proporcionando identificação e motivação do aluno com o 

curso escolhido. 

 Trazendo para o contexto dos cursos de licenciatura, Oliveira (2014) nos diz 

que, cada vez mais estas são deixadas de lado na hora da escolha da profissão, e o 

reflexo dessa pouca procura da profissão docente é a falta de profissionais qualificados 

para atuarem na Educação Básica. 

Autores como Diniz Pereira (2001), Lapo e Bueno (2003) e Gatti (2009) 

discutem a respeito da situação atual de desprestígio dos cursos de licenciatura. Nesse 

contexto, somos levados a cogitar que a maioria dos discentes opta por estes cursos por 

motivos que inicialmente parecem se distanciar bastante de uma escolha consciente e 

convicta em querer tornar-se professor. Nesse sentido, presumimos que analisar o 

caminho percorrido pelos alunos das licenciaturas durante a graduação pode nos dar 

pistas que nos apontem como se dá a construção da identidade docente mesmo diante de 

tal desprestígio. Vale ressaltar também que a identidade também é construída diante da 

oposição e nem sempre esta se dará isoladamente (DINIZ PEREIRA, 2001). 

Uma forma de tentar aproximar o aluno do curso de licenciatura da sua profissão 

e minimizar a resistência que a maioria parece demonstrar é a inserção de políticas 

públicas de incentivo à docência. Algumas dessas políticas vêm alcançando com êxito 

seu objetivo de inserir o alunado na realidade escolar antes mesmo dos estágios 

supervisionados ou da concretização da carreira. 

Como exemplo de tais políticas, vale destacar o PIBID, que surgiu com o 

objetivo primordial de encurtar a distância entre universidade e escola. O Programa é 

uma iniciativa que busca levar aperfeiçoamento e valorização à formação de professores 

da educação básica por meio da concessão de bolsas a alunos dos cursos de licenciatura 

que vinculam-se ao programa em uma parceria entre as Instituições de Ensino Superior 

e as escolas de educação básica da rede pública. Sua missão é inserir os licenciandos no 

contexto das escolas públicas logo nos primeiros semestres da graduação para que 

realizem atividades didático-pedagógicas com o auxílio e orientação dos docentes das 

IES (Instituições de Ensino Superior) e das escolas (BRASIL, 2016). 
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Outras pesquisas também buscaram analisar as contribuições do PIBID para a 

formação inicial bem como os impactos destas para as escolhas profissionais de 

egressos dos cursos de licenciatura. Eis a seguir algumas delas. 

O trabalho de Oliveira (2014) buscou compreender os sentidos atribuídos por 

docentes egressos das licenciaturas da Universidade Federal de São João Del-Rei 

(UFSJ) às experiências vivenciadas como bolsistas da primeira edição do PIBID na 

UFSJ. Essa pesquisa obteve resultados que demonstraram que os egressos atribuíram a 

importância do Programa às oportunidades vivenciadas dentro dele, tanto para a 

formação quanto para a permanência no exercício da profissão. De acordo com o autor, 

o programa proporciona ao aluno bolsista a oportunidade de familiarizar-se com o 

contexto escolar oferecendo-lhe uma maior intimidade com esta realidade. Dessa forma 

ele tem a chance de repensar a ação pedagógica de modo que perceba que a realidade 

escolar e as particularidades do alunado devem estar em evidência no processo 

formativo de ensino-aprendizagem. O autor também considera que as experiências 

vivenciadas no PIBID são fundamentais para validar a escolha profissional do aluno, 

levando em consideração que a participação dele é uma forma de incentivá-los na 

escolha pela carreira docente. Para ele, o programa pode contribuir para melhoria do 

ensino das escolas públicas e desta forma alcançar os objetivos do Programa. 

 Outro trabalho realizado por Malaquias (2016) buscou analisar a contribuição do 

PIBID para a formação acadêmica e para a fixação como docente dos alunos egressos 

do curso de licenciatura em Química do IFRJ - campus Nilópolis. Os resultados da 

pesquisa mostraram que os egressos consideraram a participação no PIBID importante 

para a sua formação acadêmica, pois tiveram a oportunidade de conhecer e observar seu 

futuro ambiente de trabalho, verificando o comportamento dos alunos assim como as 

metodologias e estratégias usadas pelos educadores durante o desenvolvimento de suas 

atividades docente.  

Já a pesquisa realizada por Araújo (2015) teve como objetivo avaliar a 

repercussão do Programa na qualificação e formação de professores da rede pública 

para a educação básica. Seus resultados apontaram que este contribuiu para que a 

maioria dos egressos se sentisse mais confiantes em atuar na profissão e despertar 

afinidade pela carreira docente. 
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Com o intuito semelhante, de investigar as influências do PIBID na carreira de 

egressos, Barros (2016) buscou encontrar as contribuições do PIBID da Universidade 

Federal do ABC de egressos das áreas de física, química, biologia e matemática, que 

estivessem exercendo a profissão de professor ou cursando pós-graduação na área, 

analisando como eles consideram o Programa para a sua formação profissional. Os 

dados apontaram que o este proporcionou melhora na qualidade da formação inicial 

docente através do contato com a realidade escolar, o que possibilitou os egressos a 

terem autonomia para exercer sua atividade profissional de forma mais efetiva e 

participativa.  

Uma pesquisa realizada por Fernandes (2016) que teve como objetivo 

compreender como a formação inicial e as experiências em atividades desenvolvidas no 

PIBID-Filosofia afetam nas aspirações de carreira dos alunos egressos do curso de 

Filosofia. Constatou-se que, apesar de o PIBID oportunizar o contato inicial com a 

escola o Programa por si só não seria o suficiente para que os licenciandos fossem 

atraídos pela carreira de professor. A maioria dos participantes considera tal escolha por 

uma questão de vocação e não por influência direta do PIBID. 

Outra pesquisa realizada por Gonçalves (2016) também apresentou resultados 

satisfatórios quanto às contribuições do PIBID. A maioria dos egressos atribuiu grande 

importância ao Programa à sua inserção profissional proporcionado pela relação teoria e 

prática e integração entre universidade e escola. 

Martins (2014), ao pesquisar sobre aspectos da trajetória formativa e profissional 

de egressos do curso de licenciatura plena em educação física na UFES, obteve 

resultados indicativos de que o campo de atuação significativamente mais ocupado por 

esses egressos é a área da educação formal.  

Considerando a importância de tais pesquisas como meio de colaboração com os 

estudos na área da educação, a pergunta norteadora da presente pesquisa é: Quais as 

escolhas profissionais de alunos dos cursos de Ciências Biológicas, Química, Física e 

Matemática da UESB, que participaram do PIBID durante sua formação, egressos a 

partir do ano de 2010?  Cujo objetivo é identificar e analisar as escolhas profissionais de 

egressos das licenciaturas de Ciências Biológicas, Química, Física e Matemática da 

UESB, que durante a graduação atuaram como bolsistas do PIBID, buscando encontrar 
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traços de influência da sua participação no PIBID em tais escolhas e também em sua 

formação profissional. 
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CAPÍTULO 1 

A ESCOLHA PROFISSIONAL: FATORES DETERMINANTES 

Neste capítulo nos preocupamos em discutir as questões que participam do 

processo da escolha profissional, tais como: os desejos, motivações e possibilidades 

pelas quais os alunos pretendem e/ou ingressam nos diversos cursos de licenciatura.  

A escolha profissional geralmente é marcada por momentos de insegurança, 

indecisão e instabilidade.  A maioria dos jovens se sente assim, pois, encontram-se 

numa fase onde tudo é muito incerto e instável, principalmente quando se veem diante 

da responsabilidade de decidir sobre sua carreira profissional. 

De acordo com Dubar (2006) apud Gatti (2009), o que se percebe no contexto 

atual a respeito da noção de trabalho, é que este se encontra em completa modificação. 

Não importa qual seja o trabalho, este se converteu em uma razão para obter 

reconhecimento pessoal, momento de dúvidas e implicação social, o que resulta em um 

investimento de si cada vez mais intenso. 

Dessa forma, somos levados a refletir no que as pessoas levam em consideração 

ao escolher um trabalho ou uma profissão. Bueno e Enge (2004) sugerem que muitas 

vezes são motivos diversos como as circunstâncias e o acaso que levam a pessoa a 

chegar a uma determinada profissão, ou seja: nem sempre há de fato uma “escolha 

profissional” consciente.  Nesse sentido Chapani (2010) afirma que: 

As condições de recrutamento dos profissionais de educação estão em 

estreita relação com a sua formação, pois certamente este processo 

terá significados diferentes para aqueles que efetivamente buscam a 

docência ou aqueles que a abraçam por falta de alternativas, por isso, é 

necessário atentar para as qualificações prévias dos que se dirigem à 

profissão, suas motivações e expectativas, fatores que seguramente 

influenciam na identidade profissional, na permanência no magistério 

e na trajetória de formação (p.128). 

Na mesma direção Popkewitz (1995) apud Gatti (2009) nos esclarece que 

profissão é uma palavra de construção social que remete às questões socioeconômicas e 

culturais de um país em um dado momento, o que afeta as opções profissionais e torna 

relevante analisar a representação social das profissões. Sendo assim, Gatti (2009) 

considera que os impactos sociais de cada profissão, no que diz respeito a status e 

salários, são aspectos que sem dúvidas interferem nas escolhas das profissões em 

diferentes áreas. 
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Para compreendermos melhor esse processo complexo e particular que é o 

momento da escolha profissional, Gatti (2009) nos apresenta alguns fatores que 

participam diretamente desse processo. Ela afirma que: 

Assim, o projeto profissional é resultado de fatores extrínsecos e 

intrínsecos, que se combinam e interagem de diferentes formas, ou 

seja, o jovem, tendo em vista suas circunstâncias de vida, é envolvido 

por aspectos situacionais e de sua formação e outros, como as 

perspectivas de empregabilidade, renda, taxa de retorno, status 

associado à carreira ou vocação, bem como identificação, 

autoconceito, interesses, habilidades, maturidade, valores, traços de 

personalidade e expectativas em relação ao futuro (GATTI, 2009. p. 

10). 

 Portanto, podemos perceber que as escolhas profissionais para alguns autores a 

exemplo de Bueno e Enge (2004), na prática pode não acontecer de tão maneira tão 

delimitada e pragmática, já para outros como Gatti (2009) e Diniz Pereira (2001) tal 

escolha parece haver um encaminhamento mais direcionado até se alcançar esse status 

da escolha da profissão. 

 Nesse sentido, acreditamos que as perspectivas desses autores apontam para uma 

série de acontecimentos que o sujeito vivencia até se chegar de fato à escolha de uma 

profissão. As colocações sobre a possibilidade de existir a escolha profissional de forma 

mais direcionada e idealizada também nos parece muito eloquente. Mas, assim como 

Bueno e Enge (2004), admitimos que de fato isso possa sim ser definido ao acaso, 

diante das possibilidades, oportunidades e até mesmo da falta dessas. Sendo assim, no 

próximo subtópico iremos discutir as condições em que se encontram os cursos de 

licenciatura e a que de fato se deve a motivação ou desmotivação do aluno em optar por 

ingressar nos diversos cursos de formação de professores.  

1.1. A escolha pela licenciatura: uma opção atraente ou desestimulante? 

 Quando abordamos particularmente sobre a procura por um curso de licenciatura 

são inúmeros os motivos que justificam a atratividade ou o distanciamento para esta 

área de atuação. Quais seriam os pontos mais relevantes a se considerar quando o aluno 

opta por estes cursos?  

 Para iniciarmos, vale destacar o papel da identidade no processo da escolha 

profissional. Conforme Ciampa (2012, p.67) “as identidades, no seu conjunto, refletem 

a estrutura social ao mesmo tempo em que reagem sobre ela conservando-a ou 
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transformando”. É necessário atentarmo-nos para essas questões para que possamos 

compreender que os fatores sociais têm grande influência até mesmo no momento da 

escolha profissional. Ciampa (1994) e Marcelo (2009) ainda reforçam que a identidade 

evolui constantemente em seu processo de construção e recebe influência dos contextos 

sendo que estes atuam como colaboradores dessa construção.  

Ao analisarmos outros trabalhos que se debruçaram sobre a mesma temática, 

podemos perceber que há duas vertentes extremas que dão indícios do por que o aluno 

deseja ou não ingressar em um curso de licenciatura. Se por um lado alguns alunos 

expressam enorme desinteresse por estes cursos, os que optam demonstram estarem 

dispostos a enfrentar os desafios trazidos por ela. 

 Sobre a falta de atratividade pelas licenciaturas Freitas (2007) identificou que 

um dos aspectos que pode explicar tal desmotivação, incluem questões como a 

qualidade de ensino dos cursos de graduação, as condições salariais se comparado às 

excessivas jornadas de trabalho, como também o desprestígio social que a profissão 

carrega.  Estes motivos corroboram com o que Gatti nos mostra abaixo: 

O próprio jovem identifica que, numa sociedade em que as 

oportunidades no mercado de trabalho foram ampliadas, a atratividade 

da docência como possibilidade de estabilidade financeira e 

reconhecimento social vem diminuindo (GATTI, 2009, p.71). 

 Por outro lado, Malaquias (2016, p.29) compreende que, ao escolher a carreira 

docente o professor se esbarra com “conflitos e desafios dentro e fora do seu ambiente 

de trabalho”, no entanto, com o objetivo de vencer tais dificuldades “muitos professores 

não se opõem em mudar alguns dos seus hábitos, atitudes, ideias e comportamentos, por 

acreditarem que esse pode ser um caminho favorável para o sucesso profissional”. 

Nesse sentido, o que podemos perceber é que ao passo que alguns jovens 

declaram abertamente seu desinteresse em optar pela carreira de professor, os que 

decidem por ingressar na profissão, demonstram satisfação e contentamento, como nos 

mostra o trabalho de Valle (2006): 

As motivações para o ingresso no magistério evocadas pelos 

professores interrogados permanecem no campo dos valores altruístas 

e da realização pessoal, estando fortemente ancoradas na imagem de si 

e na experiência cotidiana, a saber: o dom e a vocação, o amor pelas 

crianças, o amor pelo outro, o amor (VALLE, 2006, p. 11). 
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 Levando em consideração que a escolha pela licenciatura apresenta dois 

extremos: um de completa satisfação e contentamento por parte dos alunos que decidem 

seguir a profissão de professor e outro de desmotivação e insatisfação em ingressar 

nessa área, Gatti (2009) alerta que: 

Desse modo, é importante que as discussões sobre a atratividade da 

carreira docente considerem as fortes contradições evidenciadas pelas 

pesquisas relativas ao “estar professor”, que oscilam entre satisfações 

e frustrações, entre opção e necessidade. Em que pese que, nessa 

carreira, os que nela estão tenham justificativas para tanto, quer de 

natureza pessoal (amor por esse trabalho, pelas crianças, horário 

conveniente), quer social (contribuir para o avanço social das 

comunidades), atualmente observa-se que a procura por ela vem 

diminuindo tendencialmente (GATTI, 2009, p.12). 

 Apesar de alguns dos motivos citados anteriormente nos sinalizar algumas 

evidências que podem justificar a diminuição da escolha pela profissão docente, de 

acordo com Kussuda (2016) “apenas esse fato não é suficiente para explicar a falta de 

docentes para lecionar na Educação Básica, pois, ainda existe uma grande quantidade de 

ingressantes nos cursos de licenciatura”.  

 Diante disso, consideramos importante analisar a inserção dos alunos nos cursos 

de licenciatura. No próximo subtópico buscaremos entender o andamento desta, como 

também tentar encontrar algumas justificativas que possam explicar os motivos pelos 

quais os jovens ainda se mostram desinteressados pelas vagas nas licenciaturas. 

1.2. O ingresso no curso de licenciatura: expectativa x realidade 

 Atualmente, o perfil dos alunos dos cursos de licenciatura em todo o Brasil 

parece se distanciar da proposta e dos objetivos destes. Pesquisas apontam que a grande 

parte desses alunos mesmo ingressando em um curso de formação de professores não se 

vê como tal. A exemplo do trabalho de Diniz Pereira (2001, p.80) constatou que “nem 

mesmo o próprio magistério é para muitos alunos dos cursos de licenciatura, uma 

alternativa sedutora ou um projeto de vida profissional”. Ao que parece, a maior parte 

desses alunos, mesmo matriculados em licenciaturas se mostram mais dispostos a 

participar de projetos de iniciação científica e não hesitam em se rotular como biólogo 

pesquisador, corroborando assim com Calazans (2002) que aborda os benefícios 

acadêmicos do discente participar  de iniciação científica, como por exemplo, a 

participação deles no processo de construção do conhecimento, bem como a promoção 

do aumento do desempenho do aluno. Essa formação fora do campo de trabalho, mesmo 
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que benéfica, distancia o graduando de sua identidade profissional, conforme Diniz-

Pereira (2001) discute:  

Consequentemente, é comum depararmo-nos com estudantes em 

momentos finais dos cursos de licenciatura em História, Geografia ou 

Biologia que se autodenominam historiadores, geógrafos ou biólogos, 

ao invés de professores das respectivas disciplinas. O fato de esses 

alunos não se reconhecerem como educadores ou “professores de”, 

elemento fortemente influenciado pela significação social do 

magistério e provavelmente pelo status das atividades relacionadas às 

atividades de ensino no campo acadêmico, parece ser uma 

característica bastante significativa na construção de uma determinada 

identidade profissional – seja ela docente ou não (DINIZ-PEREIRA, 

2001, p.59). 

O licenciando parece só entender claramente a que se destina o curso de 

licenciatura quando se depara com o estágio supervisionado, que Gisi et. al., (2009) 

mostra que: 

Entende-se o estágio como uma oportunidade de inserção numa 

realidade, no caso, escolas de educação básica, permitindo a 

confrontação do saber acadêmico com o saber da escola, permitindo 

aos estudantes apreender como se dão as relações de trabalho. O 

exercício de inserção e distanciamento, quando permeado de análises 

do processo vivenciado, prepara o futuro professor para a 

possibilidade de contribuir com a formação (p. 208). 

 É nesse momento que podemos considerar o estágio como um divisor de águas 

para alguns. O aluno que já ingressa no curso de forma consciente e decidida, 

provavelmente não encontrará problemas nesse contato inicial com a escola. Pelo 

contrário, para este aluno espera-se que este seja motivo de reafirmação, motivação e 

certeza de ter feito a escolha certa, o que é reforçado quando Gatti (2009, p.11) aborda 

dos motivos das escolhas profissionais: “no campo dos valores altruístas e da realização 

pessoal, estando fortemente ancoradas na imagem de si e na experiência cotidiana, a 

saber: o dom e a vocação[...]”. Já para o aluno que ingressa por motivos diferentes da 

afinidade ou desejo em ser professor, esse contato inicial com a escola será um 

momento de incerteza, podendo ser até mesmo de desmotivação para seguir na 

graduação. Sendo assim, acreditamos que o estágio seja um acontecimento primordial 

para a formação do aluno. Corroborando com o exposto acima Sthal vem ratificar a 

ideia ao nos dizer que: 

Algumas vezes os estudantes de licenciatura percebem somente com a 

prática do estágio curricular supervisionado o que significa exercer a 

profissão de professor, ou seja, vivenciam o papel de professor de uma 
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turma, com todas as responsabilidades que nela estão implicados 

como avaliar, planejar, participar de reuniões com pais, etc. Neste 

caso, apontamos duas possibilidades: a frustração com a escolha 

profissional ou o acordar para a profissão (STHAL, 2012, p.7).  

 Para o aluno que se depara com a realidade escolar e não consegue se encaixar 

nesse ambiente profissional ou percebe que não se identifica com aquela realidade, 

corre o risco de sentir-se completamente desmotivado para dar continuidade e concluir a 

graduação. Porém, na maioria das vezes, quando confrontado com esse problema de não 

aceitação da realidade profissional, por já estarem a poucos passos de concluir a 

graduação, o aluno prefere seguir mesmo desanimado e insatisfeito.  

Dessa forma, esse desapontamento pode ser um dos motivos que explique o 

desinteresse dos próprios licenciados em atuar na área da formação de professores. Essa 

conclusão de curso indesejada, porém, necessária (porque o aluno precisa do diploma de 

nível superior) faz com que ao final do curso o egresso acabe buscando outras áreas de 

atuação que não a da sua formação. 

Sendo assim os alunos que permanecessem nas licenciaturas, certamente já 

decididos em atuar na profissão docente, estariam mais engajados em sua formação 

inicial e possivelmente ao concluírem o nível superior optariam por desempenhar a 

atividade docente a qual sua licenciatura o proporcionou. 

No entanto, diante do quadro atual em que cada vez mais egressos das 

licenciaturas optam por atuar em áreas distintas (PALLAZO, MACHADO & 

PIMENTEL, 2013), seja por falta de oportunidade ou por desinteresse em atuar 

especificamente na educação, uma alternativa que parece pertinente são os 

investimentos do governo em programas de incentivo à docência como parte integrante 

dos cursos de licenciatura. No capítulo seguinte iremos discorrer sobre essas políticas, 

com o objetivo de entender como estas podem modificar ou ajudar os alunos durante 

sua formação inicial. 

1.3 Aspectos que circundam a permanência na carreira docente 

 Tendo discutido nos tópicos anteriores os aspectos que permeiam a escolha pela 

licenciatura e o ingresso nela, agora buscamos compreender e discutir acerca das 

questões que circundam a permanência na carreira docente. Superada a fase de escolha 
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da profissão, a construção desta através da conclusão da graduação, quais fatores têm 

influência para que o profissional permaneça na carreira? 

 Norteado pelas ideias de trabalhos de Sikes (1985) e Huberman (1989), Garcia 

(1999) discute sobre as fases da carreira docente que devido às particularidades de cada 

uma, algumas dessas acabam por ser minimizadas, prolongadas ou até mesmo 

inexistentes. Para Jesus (1995) apud Lapo e Bueno (2003) o estabelecimento dessas 

etapas justifica o porquê de os primeiros anos na carreira ser a fase de maior desistência 

por parte dos profissionais, conforme o autor nos mostra abaixo: 

Relativamente à etapa de carreira em que ocorre o abandono da 

profissão docente com maior frequência, considera-se que o período 

crítico são os dois primeiros anos de prática profissional, de acordo 

com os resultados obtidos em diversas investigações (Sweeney, 1991). 

Por exemplo, Mark e Anderson (1985) verificaram que pelo menos 

um terço dos professores abandonam a profissão docente nos 

primeiros quatro anos de prática profissional. Da mesma forma, 

Schlechty e Vance (1983) estimaram que cerca de um terço dos 

professores deixam o ensino durante os primeiros cinco anos e que 

15% o fazem durante o primeiro ano de experiência profissional 

(JESUS, 1995 apud LAPO;BUENO, 2003, p.72). 

 

 Apresentaremos agora de maneira breve as cinco fases definidas por Huberman 

(2000):  

A entrada na carreira: o autor a define como a fase correspondente aos dois ou 

três primeiros anos da profissão. Essa fase é caracterizada como uma um período de 

“sobrevivência” e “descoberta”.  A primeira é definida por ele como um “choque de 

realidade”, que o principiante se depara com os problemas do cotidiano escolar e os 

seus ideais. A segunda seria a fase do entusiasmo por estar fazendo parte do corpo 

escolar, a responsabilidade de assumir a posição de professor. 

A fase de estabilização. Para o autor essa é a fase em que o professor se depara 

com uma escolha subjetiva em que ele assume definitivamente o seu papel e descobre a 

sua identidade profissional. Para ele tais escolhas nem sempre são fáceis e levam a 

renúncias de outras possibilidades. Ele também a define como a fase da “libertação” e 

“emancipação” em que os professores alcançam um maior grau de liberdade para 

realizar suas prerrogativas. 
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A fase de diversificação. Nessa fase os professores estão mais aptos a 

experimentarem novas experiências pessoais, lançando mão de uma maior diversidade 

em sua prática em sala de aula. Nela os professores seriam os mais engajados e 

motivados nas equipes pedagógicas e sentem a necessidade de uma participação mais 

ativa nos projetos escolares. Para o autor eles estariam em busca de alternativas que os 

livrassem de cair na rotina. 

Serenidade e distanciamento afetivo. Essa fase é caracterizada por professores 

entre 45 e 55 anos. Eles se veem como pessoas que lamentam o período em que eram 

mais ativos em suas atividades, mas por outro lado apresentam serenidade perante a sala 

de aula. Suas vivências os tornaram menos vulneráveis ao cotidiano escolar e chegam a 

uma situação de se aceitarem como são e não mais se importar com a forma que os 

outros gostariam que eles fossem. Os professores que se encontram nessa fase 

encontram-se menos ambiciosos e num baixo nível de investimento. Por outro lado, sua 

confiança e serenidade, aumentam. Por sim, eles encontram-se mais distanciados e 

menos afetivos dos alunos pois com a diferença de faixa etária entre eles o dialogo 

torna-se mais difícil. 

Conservadorismo e lamentações. Nessa fase os professores se posicionam de 

forma adversa às mudanças, tanto dos alunos quanto dos professores mais atuais. O 

autor os define como “rezingões”, que se queixam da evolução dos alunos, dos seus 

colegas mais jovens, dentre outras reclamações. Para ele nessa fase os professores 

apresentam uma tendência a estarem mais resistentes às inovações e se mostram presos 

a uma nostalgia do passado.   

O desinvestimento. O autor trata dessa fase como a que os professores passam 

pelo processo de desinvestimento dos seus planos pessoais e institucionais. É a fase do 

desprendimento, fim da carreira, em que eles canalizam suas energias para outras 

atividades. 

Como podemos perceber, a trajetória docente passa por diversos momentos 

cruciais e decisivos para a permanência do professor nela. Dessa forma acreditamos que 

de fato a fase inicial é a mais instável e decisiva. Esse primeiro contato com a profissão 

certamente irá definir o que virá depois, pois é o momento em que o profissional se vê 

diante do que ele provavelmente fará durante anos de sua vida profissional.  
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CAPÍTULO 2 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À DOCÊNCIA 
 A inserção das políticas públicas de incentivo à docência surge devido à 

necessidade de melhoria na formação inicial de professores nas universidades. De 

acordo com Silva (2014), algumas destas políticas surgiram através de uma parceria da 

CAPES com o MEC que estabeleceu compromisso de viabilizar ações que comtemplem 

a formação inicial e continuada de profissionais da educação básica. 

É notório que a formação inicial acadêmica por si só não dá conta de alcançar as 

demandas inerentes a esse processo. Inclusive se olharmos os currículos estabelecidos 

pelas IES é possível refletirmos sobre a existências de lacunas para a formação 

completa do educando. Nesse sentido, o currículo deve ser construído para a formação 

completa do graduando, apresentando assim maior possibilidade de contribuir para a 

construção da carreira profissional. 

Ademais, Gatti et al. (2019) afirmam que o CNE, entre os anos de 2010 e 2019, 

preocupa-se com as condições dos cursos de formação inicial dos professores, bem 

como proposto no Plano Nacional de Educação 2014-2024 melhores condições para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos professores. 

Vale ressaltar, que apesar da importância das IES ao promover a formação 

inicial de professores, este como um todo é um processo contínuo e inacabado, que 

apenas se inicia nas licenciaturas e não se encerra no momento em que o aluno conclui a 

graduação. Ao se formar professor este precisa assumir a responsabilidade em dar 

continuidade a sua formação juntamente com a universidade que também é responsável 

em ofertar programas de formação continuada, contribuindo assim para a melhoria da 

formação docente. 

 É necessário destacar primordialmente como as IES estão intimamente 

recolhidas no processo de formação de professores, considerando que são elas que vão 

proporcionar formação em nível superior para que o aluno esteja habilitado a exercer 

sua profissão.  

No entanto, é inegável que as IES precisam estar munidas de subsídios 

suficientes para que possam exercer as suas funções. Sendo assim, é válido ressaltar 

também o papel da União, do Distrito Federal e dos Estados em cumprir com as suas 
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tarefas em prol de possibilitar que as universidades promovam formação de 

credibilidade.  

Acerca do papel das universidades e dos professores para a formação dos 

professores, Nóvoa também pontua que: 

É evidente que a Universidade tem um papel importante a 

desempenhar na formação de professores. Por razões de prestígio, de 

sustentação científica, de produção cultural. Mas a bagagem essencial 

de um professor adquire-se na escola, através da experiência e da 

reflexão sobre a experiência. Esta reflexão não surge do nada, por uma 

espécie de geração espontânea. Tem regras e métodos próprios 

(NÓVOA, 2003, p. 5). 

Novamente podemos perceber o conjunto de fatores que contribuem para uma 

formação de professores mais satisfatória. Outra forma de contribuição nessa vertente é 

a implementação de programas de incentivo à docência nas graduações voltadas para as 

licenciaturas. 

Visando ações com a finalidade de aproximar os licenciandos do seu futuro 

campo de trabalho e valorizar a profissão docente, o Ministério da Educação (MEC) 

implementou programas que auxiliam na formação inicial de professores (BRASIL, 

2011). 

 Com o intuito de estimular a valorização da carreira docente destacamos a 

integração do PIBID nas IES. Este é um programa de bolsas de fomento à docência 

desenvolvido pela CAPES que tem propostas como a de incentivar a formação docente, 

valorizar a formação do magistério buscando elevar a qualidade do ensino desses cursos 

com a vertente de promover a integração dos discentes da educação superior com a 

educação básica. Outra perspectiva no âmbito do programa é levar aos discentes a 

oportunidade de criar e participar de experiências da prática docente com caráter 

inovador e interdisciplinar que visem contribuir na minimização dos problemas 

percebidos no processo de ensino-aprendizagem. 

 Considerando o potencial que o programa apresenta no sentido de colaborar com 

a formação de professores, gostaríamos de apresentá-lo de forma mais detalhada e 

explicativa. Diante disso, no próximo subtópico iremos direcionar nossas discussões 

nesse sentido, para que fiquem claras tais propostas e como estas se mostram como uma 

possibilidade de melhoria e fomento à educação. 
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 2.1. PIBID: contribuições e desafios 

Dentre as políticas públicas que surgiram no cenário dos cursos de licenciatura 

com o objetivo de incentivar a docência entre alunos destes cursos, está o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência-PIBID.  Sobre a criação e 

implementação do programa Silva (2014) nos apresenta um pouco do contexto em que 

essa política surgiu: 

Podemos inserir a criação do PIBID especialmente no contexto das 

reformas educacionais iniciadas a partir de 1996, por ocasião da 

aprovação da LDB, já que, desde então, vários debates aconteceram 

no Brasil, à medida que as proposições da lei eram implementadas, no 

âmbito da educação brasileira. A busca pela concretização dos 

objetivos do PDE, entre outras medidas, fez nascer o PIBID (SILVA, 

2014, p. 49). 

Como forma de integrar os cursos de licenciatura e buscar minimizar o 

distanciamento da educação superior com a educação básica, o PIBID surge com 

propostas que objetivam contribuir para a formação inicial de professores. E ainda 

segundo a autora: 

Com objetivo de dar início ao processo de fomento à Iniciação à 

Docência de estudantes das instituições federais de educação superior 

e preparar a formação de docentes em nível superior, em cursos de 

licenciatura plena presencial, para atuar na Educação Básica pública 

(SILVA, 2014, p. 47). 

Essa articulação promovida pelo PIBID dá indícios de que além de aproximar o 

aluno com a realidade escolar, pode também proporcionar uma maior identificação do 

graduando com a sua futura formação. Os objetivos incorporados pelo PIBID, ligado ao 

papel das universidades, dentre outros fatores, tornam-se consideráveis aliados na busca 

de uma formação inicial de professores mais eficiente. É nesse sentido que caminham os 

objetivos citados a seguir: 

I) incentivar a formação de professores para a educação básica, 

apoiando os estudantes que optam pela carreira docente valorizar o 

magistério, contribuindo para a elevação da qualidade da escola 

pública; II) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à 

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das 

instituições de educação superior; III) inserir os licenciandos no 

cotidiano de escolas da rede pública de educação, promovendo a 

integração entre educação superior e educação básica; IV) 

proporcionar aos futuros professores participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar e que busquem a superação de problemas identificados 

no processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração o 
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desempenho da escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, 

Prova Brasil, SAEB, ENEM, entre outras; V) incentivar escolas 

públicas de educação básica, tornando-as protagonistas nos processos 

formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus 

professores como co-formadores dos futuros docentes (BRASIL, 

Portaria n. 72/2010). 

Para Silva (2017) na universidade que foi o cenário da pesquisa este tem como 

pressuposto norteador a pesquisa-ação conforme destaca:  

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 

(SILVA, 2017, p. 111). 

 Nesse sentido, o programa tem como práxis “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). 

Progredir a integração acadêmica com as unidades escolares, facilitando a 

interação entre teoria e prática docente é uma das formas de como o PIBID pode 

colaborar para melhoria da formação inicial de professores, é importante também que 

tanto as universidades quanto os alunos estejam empenhados em alcançar a 

concretização desses objetivos. Outro aspecto de grande relevância que devemos 

destacar é o viés da interdisciplinaridade trazido por projetos do programa.  

Pesquisadores como Fiorentini, Souza e Melo (1998) e Tardif (2002) sugerem 

que os cursos de formação inicial e continuada de professores algumas vezes se 

mostram ineficientes e insatisfatórios já que estes de forma individual não dão conta de 

garantir a permanência do aluno egresso em sua profissão. Nesse sentido, o PIBID pode 

ser um facilitador do incentivo à docência, estimulando os licenciandos ao exercício da 

carreira docente, contribuindo assim para a formação inicial de professores, através da 

articulação entre a educação superior, a escola e os sistemas de ensino (BRASIL, 2011). 

 Ainda assim, vale ressaltar que mesmo programas como o PIBID que trazem 

objetivos extremamente importantes como os acima citados, por si só está longe de 

solucionar as inúmeras limitações encontradas na formação inicial de professores. Se as 

IES não executarem as propostas do projeto de maneira original e eficaz, se os alunos 
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participantes não se colocarem dispostos e engajados em desenvolver as ações propostas 

com responsabilidade, mesmo diante de proposta tão promissora como as dos projetos 

do PIBID, sua implementação pode apresentar-se ineficiente e superficial. 

Atualmente tem surgido um número considerável de pesquisas que objetivam 

imergir no âmbito das discussões das políticas públicas de incentivo à docência. Esses 

trabalhos têm mostrado o reflexo da inserção de tais políticas nos cursos de formação de 

professores.  

Marquezan (2016) em sua tese de doutorado objetivou analisar as repercussões 

dos processos formativos de egressos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência de uma Universidade de Santa Maria-RS. Nessa pesquisa a autora buscou 

entender como esses egressos compreendiam as relações entre os saberes acadêmicos, 

escolares e as experiências vivenciadas no contexto do programa, bem como analisar se 

houve contribuição da relação universidade/escola para a formação deles, dentre outros 

aspectos. O estudo mostrou que o processo formativo dos egressos se entrelaçou com 

aspectos da aprendizagem docente, identidade docente e prática reflexiva, de forma que, 

segundo ela:  

O processo formativo docente configura-se em um processo 

organizado e sistemático, em que estão envolvidos tanto os sujeitos 

que estão estudando para atuar como professores, como aqueles que já 

exercem a docência. Ou seja, o processo formativo dos professores se 

inicia ainda durante o curso de licenciatura e se estende pela atuação 

docente, o que significa não mais afirmarmos que, somente após a 

conclusão do curso, o estudante estará “formado”, ou seja, apto a 

exercer a profissão do magistério (MARQUEZAN, 2016, p. 246). 

 Para a autora, aprender a ser professor envolve a perspectiva do processo e não 

acontece em um momento determinado na vida das pessoas, é algo contínuo e não 

linear. Para ela, não existe um único caminho para aprender a profissão docente devido 

à sua complexidade, mas considera que existem “possíveis caminhos” que podem 

conduzir a ele. Nesse sentido nos diz: 

 [...] o PIBID representa um dos “caminhos” que contribuem à 

aprendizagem docente, constituindo-se em um programa para 

formação inicial de professores, que proporciona aos estudantes 

percorrerem diferentes caminhos formativos ainda no curso de 

graduação para, assim, construírem e [re]construírem suas concepções 

sobre o que significa ser professor (MARQUEZAN, 2016, p. 247).  

Oliveira (2014) em um estudo com egressos de uma universidade objetivou 
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analisar os sentidos do PIBID em sua formação docente. A partir dessas análises o autor 

elenca inúmeras contribuições do programa na formação desses egressos, como também 

as limitações que estes identificaram. Abaixo apresentamos um trecho da sua pesquisa 

em que ele faz algumas considerações nesse sentido: 

 [...] apesar de o Programa ter oferecido grandes contribuições para a 

formação docente desses egressos, compreendemos que muito ainda 

pode ser feito. Acreditamos que se deve estreitar ainda mais a 

distância que existe entre universidade e escola, teoria e prática, e 

formação e atuação docente, não podendo deixar de ser considerada a 

questão da valorização da profissão docente. Como podemos ver os 

três pares destacados com essa pesquisa, são dimensões da clássica 

oposição entre teoria e prática: por um lado, universidade, teoria e 

formação e, por outro, escola, prática e atuação docente (OLIVEIRA, 

2014, p.109). 

Gonçalves e Morais (2014) também buscaram refletir sobre as contribuições do 

PIBID para formação inicial de professores e concluíram que as experiências 

vivenciadas pelos alunos participantes do programa apresentaram grande potencial em 

diminuir a distância entre os graduandos e a realidade escolar, levando a eles a 

oportunidade de atuarem como professores mesmo ainda estando na graduação. 

Wiebusch e Ramos (2012) investigaram sobre as repercussões do PIBID na 

formação inicial de professores e também puderam concluir que a participação em tal 

programa tem grande contribuição, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, pois 

possibilita a construção e produção de saberes que os auxiliarão em suas práticas 

docentes futuras. 

Gama et. al. (2014) analisou a importância do PIBID na formação de alunos de 

licenciatura em química de uma universidade e obteve resultados indicativos de que este 

proporcionou aos alunos um conhecimento prévio em sua atuação como futuro 

professor. Eles ainda atribuíram ao programa grande contribuição em suas formações. 

 As pesquisas com foco no PIBID também evidenciaram aspectos considerados 

como negativos pelos egressos. Fernandes (2016) ao buscar analisar as aspirações de 

egressos do PIBID constatou que o programa no contexto analisado apresentou 

limitações como falta de material didático e pouca participação do supervisor para 

orientar o aluno pibidiano. 
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Silva (2014) analisou egressos do PIBID que relataram que, para eles ainda 

existem limites nas parcerias entre a universidade e a escola e que é necessário uma 

maior integração entre as áreas de conhecimento e a promoção da interdisciplinaridade. 

A exemplo disso, a execução do programa na realidade dos cursos de 

licenciatura da UESB evidenciada no trabalho de Santos e Gonçalves (2016) foi o 

aumento da participação dos seus alunos em eventos científicos, com apresentação de 

trabalhos que foram parte dos resultados de suas experiências no programa. Além de 

produções de artigos e trabalhos de conclusão de curso e o aumento de alunos que 

despertaram maior interesse em ingressar no mestrado como forma de aprimoramento 

de sua formação inicial. Os autores atribuíram às experiências dos alunos com o PIBID 

um meio de impulsioná-los a almejar à formação continuada. 

 Mesmo diante de tantos resultados positivos durante a realização das atividades 

do PIBID, este passa por algumas ameaças quanto à sua permanência e manutenção, 

como nos mostra o fragmento da pesquisa de Santos e Gonçalves, que buscou mostrar a 

trajetória, os impactos e os desafios do PIBID-UESB: 

Alguns dispositivos legais foram elaborados nos últimos anos 

consolidando o PIBID como um programa de política pública 

permanente, sendo inclusive incorporado ao Plano Nacional de 

Educação 2014-2024 (BRASIL, 2013, 2014). Tais dispositivos e a 

forma como esse programa foi acolhido e executado pela UESB 

permitiria apostar em sua consolidação e em seu fortalecimento em 

nossa instituição. Entretanto, o PIBID passa atualmente por um 

momento de inflexão muito profunda, o que o cerca de sombras e 

dúvidas quanto ao seu futuro. O ajuste fiscal promovido pelo governo 

federal comprometeu o orçamento da CAPES, e as visões limitadas 

dos gestores da educação vem colocando em questionamento a 

efetividade desse programa (SANTOS; GONÇALVES, 2016, p.5). 

 Dessa forma, os autores temem que as ameaças de corte das bolsas de incentivo 

à docência por parte da CAPES, devido à adequação orçamentária ameacem as 

conquistas alcançadas até então pelo PIBID-UESB. Eles acreditam que novos caminhos 

serão construídos para não permitir que esse importante avanço esmoreça, “afinal somos 

uma rede e juntos estamos fortalecidos em prol da docência” (SANTOS; GONÇALVES, 

2016, p.6). 

 Tendo em vista todas as possibilidades de contribuições do programa, bem como 

suas possíveis limitações, destacamos o seu grande potencial em aliar-se às IES e às 
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escolas para somar experiências que venham a colaborar com a formação dos 

licenciandos. 

Dessa forma, as pesquisas nos mostram resultados que nos dá indícios que o 

PIBID se apresenta como importante mediador na tentativa de minimizar os entraves 

encontrados na formação inicial de professores, mas que é necessário dar atenção à sua 

execução voltando-se sempre para os seus objetivos com o intuito de colocá-los em 

prática e assim possa concretizá-los de maneira mais eficaz. 
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CAPÍTULO 3 

PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1. Abordagem e natureza da pesquisa: 

A pesquisa está inserida em duas abordagens: a qualitativa e a quantitativa. Para 

atender o objetivo principal da pesquisa utilizamos uma abordagem quantitativa e 

qualitativa; porém, os dados qualitativos podem ajudar a complementar as análises, de 

acordo com autores como Minayo e Sanches (1993), Marques (1997) e Güther (2006). 

Um deles ainda justifica o porquê de se utilizar a combinação entre as abordagens: 

Enquanto participante do processo de construção de conhecimento, 

idealmente, o pesquisador não deveria escolher entre um método ou 

outro, mas utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas 

que se adéquam à sua questão de pesquisa (GÜNTHER, 2006, p. 

207.). 

Caminhando no mesmo sentido de exemplificar as abordagens que embasaram a 

presente pesquisa, Minayo e Sanches (1993) buscaram em seu trabalho mostrar que 

tanto a abordagem quantitativa como a qualitativa pode caminhar em vias de 

complementariedade e não apenas de oposição uma a outra, cada uma com sua 

particularidade.  

A primeira atua em níveis da realidade, onde os dados se apresentam 

aos sentidos: “níveis ecológicos e morfológicos”, na linguagem de 

Gurvitch (1955). A segunda trabalha com valores, crenças, 

representações, hábitos, atitudes e opiniões (GURVITCH, 1955 apud 

MINAYO e SANCHES 1993, p.9). 

Ainda segundo os autores, as abordagens são de natureza diferente do ponto de vista 

metodológico, não há continuidade entre uma e outra, da mesma forma que não há 

contradição entre elas. A pesquisa quantitativa “atua em níveis da realidade, onde os 

dados se apresentam aos sentidos: “níveis ecológicos e morfológicos” Gurvitch (1955) 

apud Minayo e Sanches (1993). Já a pesquisa qualitativa “trabalha com valores, crenças, 

representações, hábitos, atitudes e opiniões”. A quantitativa tem como finalidade 

apresentar dados e indicadores observáveis de um número extenso de informações, 

classificando-os através de variáveis que os torne mais inteligíveis. A qualitativa 

adequa-se a aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e 

específicos de grupos mais ou menos delimitados...]”. Para os autores no âmbito da 

epistemologia nenhuma das abordagens é considerada mais científica que a outra e por 

isso um estudo norteado por qualquer uma das abordagens pode produzir questões que 
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necessitem que as duas sejam utilizadas de forma complementar para que tais questões 

sejam analisadas. 

Quanto à natureza da pesquisa a caracterizamos como um estudo descritivo e 

exploratório. De acordo com Gil (2008) uma pesquisa descritiva tem a finalidade de 

levantar opiniões, atitudes de crenças de uma determinada população, apresentando uma 

nova visão do problema inicial. As de caráter exploratório, ainda segundo Gil (2008, 

p.27) “têm como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias tendo 

em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses mais pesquisáveis para 

estudos posteriores”. 

 3.2. Contexto da pesquisa: 

A pesquisa teve como cenário a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-

UESB em seus três Campi: Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. O PIBID foi 

inserido nos campi da universidade a partir do ano de 2010 com o intuito 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, p.3 2013). 

Nosso trabalho teve como participantes os egressos dos cursos de licenciatura da UESB 

que quando graduandos realizaram atividades junto ao Programa. 

Os participantes da pesquisa são egressos dos cursos de Ciências Biológicas, 

Química, Física e Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia dos 

campi dos municípios de Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista, egressos a partir do 

ano de 2010 e que durante sua formação participaram do PIBID. Escolhemos 

desenvolver nossa pesquisa com tais cursos porque objetivamos alcançar as áreas que 

fazem parte do curso de mestrado do qual faço parte. Acreditamos que ao abranger tais 

áreas nosso trabalho pode contribuir significativamente para o programa. Além disso, ao 

reunirmos um maior número de cursos das licenciaturas da UESB ampliamos as 

possibilidades de contribuições nas pesquisas da área da educação. Com o intuito de 

entender como os egressos do PIBID avaliaram sua trajetória durante suas participações 

nesse programa surge uma grande expectativa de somarmos junto às pesquisas 

educacionais, uma vez que é de grande relevância entendermos se os objetivos do 

programa são efetivamente alcançados e principalmente se eles acrescentam 

experiências significativas para a carreira docente dos egressos. 
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Buscamos analisar os egressos desde o ano da inserção do programa à UESB 

(2010), até o ano de 2016 em que estes participantes já haviam concluído a graduação. 

Foi feito um levantamento do banco de dados dos alunos participantes do PIBID 

durante esse período, buscamos elencar apenas os dados dos alunos que cursaram as 

licenciaturas que se encaixavam no perfil da nossa pesquisa. Dessa forma filtramos 

apenas as fichas cadastrais dos alunos que se enquadravam nos cursos de nosso 

interesse. 

No PIBID-UESB há uma divisão do programa em subprojetos de acordo com 

cada área de formação e ainda existem linhas de ação que fazem parte do subprojeto 

interdisciplinar. Essas linhas ação abrangem 4 temas: Educação Especial, Educação de 

Jovens e Adultos, Educação Ambiental e Educação do campo. Como são áreas 

multidisciplinares estas foram distribuídos em um subprojeto específico que é o 

Interdisciplinar. Basicamente, o que diferencia o subprojeto das linhas de ação é a 

abrangência dos temas e disciplinas, o primeiro é mais genérico, agrupando um 

tema/disciplina como um todo (Subprojeto de biologia, química, física etc), o segundo 

busca dividir um tema genérico em uma área específica, porém multidisciplinar (ex: 

subprojeto multidisciplinar que se desmembra nas linhas de ação Educação especial, 

Educação de jovens e adultos, Educação ambiental e Educação do campo). 

Os subprojetos surgem a partir da proposta ampla do Programa Institucional de 

Bolsas de Incentivo à Docência, 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 

- EA, Educação Especial – EE, Educação de Jovens e Adultos - EJA) 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. 

Por exemplo, na UESB campus de Jequié a partir do ano de 2010 aos cursos de 

licenciatura foi integrado o Projeto Institucional Microrrede Ensino-Aprendizagem-

Formação: Ressignificando a Formação Inicial e Continuada de Professores que 

abrangeu os cursos de Biologia, Pedagogia, Letras, Matemática e Química, a partir de 
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2012 passou a integrar também o curso de Educação Física e Teatro e em 2014 alcançou 

ainda o curso de Dança. No total o Programa divide-se em 10 subprojetos que envolvem 

21 linhas de ações.  

Quadro 1. Subprojetos do campus de Jequié. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2019). 

No campus de Itapetinga o Projeto Institucional Microrrede Ensino-

Aprendizagem-Formação: Ressignificando a Formação Inicial e Continuada de 

Professores foi integrado à UESB no ano de 2012, fazendo parte dele os cursos de 

biologia, pedagogia e química,  em 2014 passou a abranger também o curso de Física, o 

projeto é dividido em 5 linhas de ações. Faz parte do subprojeto Interdisciplinar a linha 

de ação Educação de Jovens e Adultos-EJA. Abaixo a tabela com a divisão do programa 

em subprojetos. 

Quadro 2. Subprojetos do campus de Itapetinga. 

1. SUBPROJETO BIOLOGIA 

2. SUBPROJETO DE FÍSICA 

3. SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR 

4. SUBPROJETO PEDAGOGIA 

5. SUBPROJETO QUÍMICA 

 Fonte: a autora. 

1. INTERDISCIPLINAR FAPESB 

2. SUBPROJETO BIOLOGIA 

3. SUBPROJETO DE DANÇA 

4. SUBPROJETO EDUCAÇÃO FÍSICA 

5. SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR 

6. SUBPROJETO DE LETRAS 

8. SUBPROJETO PEDAGOGIA 

9. SUBPROJETO QUÍMICA 

10. SUBPROJETO TEATRO 
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Em Vitória da Conquista o programa está subdividido em 9 subprojetos, sendo 1 

deles o Interdisciplinar que é subdividido em 3 Linhas de ação: Interdisciplinar 

Letramento Português, Interdisciplinar Letramento Português II e Interdisciplinar 

Letramento Matemático. Abaixo tabela com os subprojetos que integram o campus: 

 Quadro 3. Distribuição dos subprojetos do campus de Vitória da Conquista. 

1. SUBPROJETO BIOLOGIA 

2. SUBPROJETO FÍSICA 

3. SUBPROJETO FILOSOFIA FAPESB 

4. SUBPROJETO GEOGRAFIA 

5. SUBPROJETO HISTÓRIA 

6. SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR 

7. SUBPROJETO LETRAS-INGLÊS 

8. SUBPROJETO LETRAS-

PORTUGUÊS 

9. SUBPROJETO MATEMÁTICA 

Fonte: a autora. 

Silva (2017) realizou uma pesquisa com o objetivo de analisar a influência do 

PIBID na constituição da identidade profissional dos licenciandos em Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e a autora nos explica um 

pouco mais acerca da organização dos subprojetos do PIBID na UESB: 

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 

(SILVA, 2017, p.55). 

 De acordo com Santos e Gonçalves (2016, p. 5) “A concepção do PIBID - 

UESB é atravessada por conceitos que buscam sobremaneira articular uma aproximação 

entre a teoria e a prática na formação docente”. Além disso, os autores elucidam que: 
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...o PIBID - UESB possibilita o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade na formação, e que desse modo, este programa 

se constitua como vetor de indução de ações e de uma cultura voltada 

para a interdisciplinaridade. Baseados nestes conceitos, quatro 

elementos representam as principais ações desenvolvidas nas escolas 

pelos bolsistas sob a orientação e condução dos supervisores e 

coordenadores, a saber: i) os estudos etnográficos; ii) o planejamento 

e a elaboração de materiais didáticos; iii) a monitoria didática; iv) a 

avaliação e o replanejamento (SANTOS; GONÇALVES, 2016, p.2). 

3.3. Constituição dos dados: 

 O levantamento de dados se deu por meio de uma única etapa realizada através 

do envio de questionário online aos alunos egressos das licenciaturas da UESB. 

Optamos por esta técnica como meio de levantamento de dados, pois de acordo com Gil 

(1998, p.128) esta nos possibilita alcançar um grande número de pessoas dispersas em 

uma área geográfica muito extensa devido a sua forma de envio eletrônico. 

A elaboração do questionário foi pensada e dividida em três eixos de orientação, 

sendo eles: “Eixo I: Apresentação pessoal e acadêmica”, no qual buscamos reunir 

questões que nos possibilitassem conhecer o perfil do egresso (nome, curso de 

graduação, ano de conclusão, etc); “Eixo II:  Sua participação no PIBID”, no qual 

reunimos questões para entender a trajetória do egresso no programa (tempo de duração, 

subprojeto, experiências marcantes, etc); “Eixo III: Sua atuação profissional”, aqui 

elaboramos  questões cruciais para o foco da nossa pesquisa, de forma que estas nos 

mostrassem as escolhas profissionais e as atividades nas quais os egressos estão 

inseridos . Os três eixos são divididos entre 12 questões, sendo que a última direciona o 

participante para outros blocos de perguntas de acordo com sua resposta (APÊNDICE, 

II). 

A maioria das questões é de cunho subjetivo para possibilitar ao participante ter 

abertura em discorrer sobre suas experiências, tanto no âmbito de sua participação no 

PIBID quando graduando, quanto na sua atuação profissional. As de cunho objetivo são 

questões que nos possibilitou quantificar alguns dados e também são norteadoras de 

questões subjetivas. 

 É importante ressaltar alguns aspectos a respeito do método escolhido para o 

levantamento de dados. Apesar de apresentar pontos negativos conforme nos aponta Gil 

(1999), a exemplo da impossibilidade de auxílio em esclarecer alguma dúvida do 

participante e a possibilidade de as pessoas não devolverem o questionário devidamente 
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preenchido e isto acarretar em uma diminuição da representatividade da amostra, vale 

ressaltar que segundo Suler (2004) apud Kussuda (2014) ainda que a utilização do 

questionário não garanta que o pesquisado apresente a verdade das respostas, o fato da 

subjetividade das questões os possibilita uma maior liberdade em apresentar fatos que 

numa entrevista presencial ele não se sentisse a vontade para expor, como também pode 

trazer um maior número de informações. 

 A seguir apresentamos uma tabela elaborada após levantamento do quantitativo 

de alunos participantes do PIBID nos 3 campis e nos cursos que abrangiam nossa 

pesquisa. 

Tabela 1. Número de alunos público alvo da pesquisa-Campi Jequié, Itapetinga e Vitória da 

Conquista. 

  Curso Ano Total de Egressos 

Itapetinga Biologia 2012-2016 34 

Física 2014-2016 8 

Química 2012-2016 35 

Jequié Biologia 2012-2016 57 

Matemática 2012-2016 52 

Química 2012-2016 47 

Vitória da 

Conquista 

Biologia 2012-2016 48 

Matemática 2012-2016 96 

Física 2012-2016 57 

Total 434 

Fonte: a autora 

 Apesar de a tabela constar um total de 434 alunos muitos dos cadastros desses 

alunos estavam incompletos, não possuindo e-mail ou estes apresentaram dados 

inválidos. Foram enviados aproximadamente 350 e-mails e obtivemos 37 respostas.  
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3.4. Análise dos dados 

 A análise e interpretação dos dados estão pautadas na análise de conteúdo que de 

acordo com Bardin (1995, p.19) “é uma técnica de investigação que tem por finalidade a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”. 

Ainda de acordo com Bardin (2002, p.28) “[...] a análise de conteúdo aparece como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” que de acordo com 

Kussuda (2014, p.65) “possui duas funções: enriquecer a leitura, possibilitando 

confirmar ou negar uma hipótese que pretendemos demonstrar e aumentar a percepção 

de algo que não estava claro”. 

 Bardin (1977) caracteriza o processo de análise de conteúdo em três fases: (I) 

pré-análise, (II) exploração do material e tratamento de dados, (III) inferências e 

interpretação. Concomitantemente, Minayo (2002) trata essas três fases importantes 

como: (I) organização do material que será analisado, (II) análise do material, (III) 

tratamento quantitativo do material. 

 Para guiar nossa análise de dados nos pautamos em seguir as fases anteriormente 

elencadas. Na primeira etapa fizemos o contato inicial com o material de análise, no 

caso da nossa pesquisa uma primeira leitura das respostas dos questionários online. 

Reunimos todas as respostas obtidas até o momento para uma leitura inicial que nos 

permitiu verificar se foram preenchidos na íntegra e se as respostas condiziam com as 

questões que nos propomos a verificar.  Na segunda fase foi elaborado uma tabela no 

programa Microsoft office excel® e feita a divisão das respostas por eixo e por egressos, 

enumerados com a letra E seguida do número da ordem das respostas do google 

forms®. Após a organização da tabela foram feitas releituras das respostas das questões 

de forma mais direcionada. Em seguida partimos para a elaboração das categorias com o 

objetivo de reunir as respostas com temas similares, diferentemente dos eixos que 

apresentam várias respostas para a mesma questão, as categorias têm o objetivo de 

reunir ideias harmônicas mesmo sendo questões pertencentes a eixos distintos. Nessa 

categorização reunimos o material de análise de maneira articulada com o nosso 

referencial teórico com o intuito de conseguirmos alcançar os objetivos propostos bem 

como responder à nossa pergunta de pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos através da análise das 

respostas do questionário online. Para direcionar nossa análise e interpretação de dados, 

reunimos temas extraídos das respostas dos participantes e a partir deles foram 

elaboradas 6 categorias que irão nortear nossas discussões. Abaixo segue o quadro com 

os títulos das categorias: 

Quadro 4. Lista das categorias elaboradas. 

Categorias elaboradas 

1- A licenciatura: as razões desta escolha  

2- O ingresso no PIBID: a trajetória,  as marcas e as limitações 

3- O caminho trilhado pelos egressos do PIBID-UESB 

4- Fatores determinantes para permanência ou não na profissão 

5- As contribuições do PIBID para a permanência na profissão. 

6- Analisando os motivos dos egressos que não atuaram em sua área de formação. 

Fonte: a autora. 

Inicialmente apresentamos as questões que fizeram parte do eixo I do nosso 

instrumento para constituição de dados e expor algumas informações a respeito dos 

participantes da pesquisa e a seguir as categorias que emergiram das informações 

obtidas a partir da análise de conteúdo realizada, inferindo significados para construir 

nossos dados. Abaixo o quadro apresenta as questões que fizeram parte desse eixo 

inicial de apresentação:  

 

Quadro 5- Perguntas elaboradas para o Eixo I. 

Eixo I: Apresentação pessoal e acadêmica 

1-      Nome: 

2-      Curso de graduação: 

3-      Ano de ingresso no curso de Licenciatura: 

4-      Ano de conclusão do curso de Licenciatura: 

5-      Quais motivos te levaram a optar pelo curso de licenciatura? 

Fonte: a autora. 

 

Os nomes dos participantes da pesquisa levantados pela Q.1 foram preservados e 

por isso mencionamos através da sigla E (de egressos) seguido da numeração da ordem 

das respostas. 
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 Na Q.2 buscamos saber qual graduação foi cursada pelos participantes e estas 

estão divididas entre 5 licenciaturas distribuídas nos três campis da UESB. Através da 

análise dos dados podemos observar que a maioria cursou Ciências Biológicas e 

Química, e obtivemos a seguinte distribuição conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1. Cursos de graduação dos alunos participantes, egressos das licenciaturas da 

UESB. 

 

Fonte: a autora 

Na categoria 1 denominada “A licenciatura: as razões desta escolha” buscamos 

entender os motivos associados a inserção dos alunos em um curso de licenciatura. 

Como a maioria dos motivos apresentados pelos egressos coincidiu, elaboramos temas 

para apresentá-los de maneira mais objetiva, inspirando-nos em Campos e Diniz (2001), 

conforme quadro abaixo:  

 

Quadro 6. Categoria 1 - A licenciatura: as razões desta escolha. 

Categoria Temas Exemplos de Respostas Total 

A licenciatura: as 

razões desta 

escolha 

 

Questões 

Circunstanciais 

Falta de opção (E9) 

Não optei pela licenciatura, 

optei pela Biologia,  

desconhecia a distinção 

entre bacharelado e 

licenciatura (E24) 
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A possibilidade de estudar e 

trabalhar, já que o curso é 

oferecido a noite (E30) 

Afinidade com a 

disciplina 

Afinidade com as 

disciplinas exatas, sendo a 

Química o único curso da 

área exata ofertado na 

minha cidade (E.12) 

 

Afinidade com a matéria de 

Biologia. (E.15) 

 

Sempre gostei de 

Matemática e os bons 

professores que tive 

influenciaram na escolha. 

(E.18) 

9 

Vocação 

Sempre gostei de brincar de 

ser professora, de explicar 

assuntos para meus colegas 

e dar banca. Até aí, eu 

achava que ser professora 

era uma "vocação" minha. 

(E23) 

12 

Mercado de Trabalho. 

Vontade de atuar na 

profissão e mercado de 

trabalho. (E02) 

A baixa a concorrência e as 

eventuais possibilidades do  

mercado de trabalho. (E26) 

5 

Fonte: a autora 
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Dentre os motivos citados pelos egressos participantes da pesquisa o que aparece 

com maior relevância (ver Gráfico 2) é a “vocação”, nesse sentido Gatti (2009, p. 41) 

também encontrou nos resultados da sua pesquisa evidências de que alguns alunos 

“enxergam a docência não como profissão, mas como sacerdócio, uma missão em 

resposta a uma vocação”. 

Ademais a maioria dos egressos (ver Gráfico 2) citou a vontade de ser professor, 

gostar do ambiente educacional, dentre outros. Conforme Dias e Engers (2005) citado 

por Folle (2008, p. 6) “a opção pela docência tem sido uma decisão acompanhada por 

motivos pessoais relativos à vida de cada um, de suas experiências e expectativas”. 

Alguns resultados sugerem que desde o ensino básico alguns desses egressos já se 

sentiam atraídos pelas disciplinas correspondentes ao curso e por isso optaram por 

estudar a área.  

Os demais motivos apresentam-se de maneira equiparada como mostrou o 

gráfico abaixo. 

 

Gráfico 2. Opção pela licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

Algumas respostas foram agrupadas em um único tema apresentada no gráfico 2 

como “questões circunstancias”, como por exemplo a falta de opção, que diante dos 

resultados podemos entender que o aluno optou pelo curso por não ter outro de sua 

preferência ou por ser o único no turno em que o aluno tinha disponibilidade para cursar 

uma universidade. Valle (2006) aponta que tal escolha pode ser justificada pela 

inviabilidade de realização de outro sonho profissional. 
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Outros apresentaram justificativas como não ter optado pela licenciatura, que 

apesar de ser uma justificativa totalmente contrária à pergunta (Quais motivos te 

levaram a optar pelo curso de licenciatura?), dois egressos a citaram. Os participantes 

não consideraram que ingressar no curso de licenciatura foi uma opção da parte deles. 

Diante disso retomamos à ideia de Bueno e Enge (2004) que nos diz que, os motivos 

que levam à escolha profissional são diversos, e as pessoas podem chegar a determinada 

profissão devido às circunstâncias ou até mesmo ao acaso e que nem sempre há de fato 

uma escolha consciente e planejada.  

E por fim aparece o tema “mercado de trabalho” o qual foi citado pelos 

participantes por acreditarem que a licenciatura tem maiores possibilidades nesse 

sentido, como também a escolha pela licenciatura como forma de “realização 

profissional” como a afinidade com a docência. Por outro lado, Gatti (2009, p.70) 

acredita que “[...] numa sociedade em que as oportunidades no mercado de trabalho 

foram ampliadas, a atratividade da docência como possibilidade de estabilidade 

financeira e reconhecimento social vem diminuindo”. Concomitante a isso Vale (2006) 

também percebeu que as motivações para ingressar na carreira docente “permanecem no 

campo dos valores altruístas e da realização pessoal, estando fortemente ancoradas na 

imagem de si e na experiência cotidiana [...]”. 

Diante dos resultados apresentados podemos perceber que inúmeros são os 

fatores que participam do processo de escolha da profissão, não diferente da opção por 

ingressar em um curso de licenciatura. Como nos mostra abaixo Gatti (2009): 

Assim, o projeto profissional é resultado de fatores extrínsecos e 

intrínsecos, que se combinam e interagem de diferentes formas, ou 

seja, o jovem, tendo em vista suas circunstâncias de vida, é envolvido 

por aspectos situacionais e de sua formação e outros, como as 

perspectivas de empregabilidade, renda, taxa de retorno, status 

associado à carreira ou vocação, bem como identificação, 

autoconceito, interesses, habilidades, maturidade, valores, traços de 

personalidade e expectativas em relação ao futuro (GATTI, 2009, 

p.10). 

 

Bueno e Enge (2004) sugerem que muitas vezes são motivos diversos como as 

circunstâncias e o acaso que levam a pessoa a chegar a uma determinada profissão, ou 

seja, nem sempre há de fato uma “escolha profissional” consciente. 

 Sem dúvidas, os motivos que levam cada aluno a optar por ingressar em um 

curso de licenciatura são individuais e contextuais mesmo quando estes coincidem e se 

repetem nas respostas dos participantes. Os dados apontam para dois universos de 
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escolha: um que se mostra totalmente consciente e altruísta; quando o aluno revela que 

escolheu o curso por vocação, paixão, afinidade, dentre outros. Ao elucidar essas 

justificativas podemos perceber que ele já tinha a licenciatura como seu objetivo 

profissional e nesse caso não houve nenhum fator alheio a sua vontade ou outro motivo 

que o tenha influenciado em sua decisão.  O outro universo seria o da escolha 

inconsciente ou circunstancial, em que o aluno ingressa na licenciatura por motivos que 

destoam de vocação ou afinidade. Nesse mesmo sentido, Bueno e Enge (2004) 

concordam que muitas vezes as escolhas são feitas de maneira inconsciente e sem 

pensar, ou até mesmo por aspectos contextuais, assim como nos mostra o quadro 6, 

como falta de opção, disponibilidade de horário, etc. 

Por fim, diante da análise dos dados do público alvo da nossa pesquisa, podemos 

constatar que para eles a opção por ingressar em um curso de licenciatura não se deu 

sempre de forma consciente e concreta, os dados apontam diversas razões para tal 

escolha. 

O segundo eixo do questionário apresentou questões acerca da participação do 

egresso no programa, conforme quadro abaixo:  

Quadro 7. Perguntas elaboradas para o Eixo II. 

Eixo II:  A participação do egresso no PIBID 

6- Durante a graduação por quanto tempo atuou no PIBID? Ano e mês de início e término da 

sua participação no programa. 

7-  Em qual subprojeto e/ou linha de ação você atuou no PIBID? 

8- O subprojeto do qual participou deixou marcas em sua formação que tenha te levado a 

refletir sobre sua carreira após formado? Conte-nos algumas dessas marcas. 

9-Você identificou limitações no PIBID? Fale um pouco sobre essas limitações 

Fonte: a autora. 

 

Da análise dos dados extraídos desse eixo emergiu a categoria 2: “O ingresso no 

PIBID: a trajetória, as marcas e as limitações” em que buscamos analisar um pouco do 

percurso da participação no projeto. Para isso elencamos alguns temas para agrupar os 

dados em comum conforme demonstrado no quadro 8. 
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Quadro 8. Categoria 2: O ingresso no PIBID: a trajetória, as marcas e as limitações. 

Categoria Temas Exemplos de Respostas Total 

Marcas do PIBID  

na formação dos 

egressos, 

Melhoria na didática 

e contato com a 

prática escolar. 

O projeto proporcionou 

melhor formação (dinâmicas 

e oficinas elaboradas) e 

contato direto com o 

cotidiano da escola. (E02) 

O subprojeto propunha 

metodologias diferentes 

para o ensino de Física e o 

uso de materiais alternativos 

para fazer experimentos. 

(E10) 

Realizávamos pequenas 

intervenções e essas práticas 

despertavam o interesse e a 

curiosidade nos alunos. 

Todos da escola queriam 

participar das atividades. 

Isso me fez querer atuar de 

forma diferente, buscando 

meios atualizados para 

contextualizar a Ciência e o 

cotidiano e mostrar aos 

alunos que estamos 

estudando conteúdos 

presentes em nosso dia a 

dia. (E30) 

19 

Confirmação da 

escolha profissional. 

Sim, aumentou meu 

interesse pela licenciatura. 

(E09) 

6 
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Só confirmou a minha 

escolha para a licenciatura. 

(E21) 

Com toda certeza. Foi e é a 

base da construção da minha 

carreira de educadora, deu 

norte para lidar com todos 

as coisas relacionadas a 

escola. (E31) 

Contribuição nos 

conhecimentos sobre 

pesquisa. 

O subprojeto foi de grande 

avanço e fez refletir sobre o 

que era antes do PIBID  e 

depois. O PIBID teve muito 

estimulo em planejamento 

de trabalhos e artigos 

publicados. Tive um grande 

aprendizado com o 

subprojeto levando até um 

ingresso no mestrado de 

formação de professores. 

(E21) 

Foi essencial para minha 

formação docente, momento 

mais significativo durante a 

formação inicial. Não 

apenas pela experiência no 

cotidiano escolar, o que já 

contribui muito, mas pelos 

momentos de estudo e 

produção de artigos e 

resumos, a formação pela 

pesquisa, também os 

4 
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planejamentos, participação 

em eventos de ensino da 

área, compartilhamento de 

experiências, vivência com 

profissionais de excelência 

na educação básica. A partir 

dessas experiências 

formativas fiz a escolha pelo 

mestrado em Educação, o 

qual curso atualmente, com 

o desejo de atuar na área de 

ensino, na educação básica e 

ensino superior. (E38) 

Reflexão sobre a 

carreira docente. 

A experiência no PIBID de 

uma maneira geral me 

permitiu refletir sobre 

lacunas que existem na 

nossa formação inicial, 

sobretudo nos cursos de 

formação de professores que 

ainda não formam 

profissionais capazes o 

suficiente para atuarem na 

sala de aula com os mais 

variados públicos. (E16) 

O PIBID me levou a refletir 

sobre a minha formação e a 

olhar a licenciatura e a 

possibilidade de ser 

professora com outros 

olhos, porque eu detestava a 

ideia de ser professora. 

7 
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(E25) 

 

A partir da análise das respostas que surgiram dessa categoria e seus respectivos 

temas, identificamos que os egressos atribuíram ao PIBID uma relevante participação na 

construção de sua formação. Os trechos das falas apontam para questões que 

corroboram com algumas características das fases da carreira docente abordadas por 

Huberman (2000) e que serão apresentadas posteriormente. 

 O primeiro tema agrupa as falas dos egressos que sinalizaram que o PIBID os 

levou a repensar sobre a didática no ensino, as experiências ampliaram a visão e 

mostraram possibilidades de trabalhar de maneira diversificada e atrativa os conteúdos 

em sala de aula. O segundo tema ressalta a importância dessa participação na construção   

da identidade profissional desses alunos. Os que já demonstravam afinidade com a 

docência puderam reafirmá-la e para outros despertou o gosto pela profissão. O terceiro 

tema agrupou respostas que ressaltaram a contribuição das experiências vivenciadas no 

PIBID na construção de conhecimentos e da pesquisa científica. E um último tema 

reuniu trechos em que os egressos identificaram no programa uma oportunidade de 

refletirem sobre a sua formação na carreira docente. 

Ao analisarmos a participação do egresso no PIBID, como este a considera e 

quais as contribuições para à sua formação, nos deparamos com diversos relatos de 

marcas que os egressos carregam em sua bagagem acadêmica, em especial 

proporcionada pelos subprojetos específicos em que cada um esteve inserido durante 

sua participação.  

Apresentamos no quadro 8 alguns trechos que vêm elucidar a contribuição do 

PIBID de maneira geral e especificamente dos subprojetos. As análises dos dados 

apontam para o potencial do PIBID em colaborar com essa formação e a especificidade 

dos subprojetos induz que a divisão é mais eficiente. Sabemos que o programa é voltado 

para o incentivo à docência, no entanto é válido ressaltar e valorizar a forma com que o 

programa é organizado, pois não se trata apenas de um incentivo genérico a todos os 

cursos de licenciatura, mas sim a cada curso de licenciatura, ou seja, o programa 

desmembra os subprojetos por áreas disciplinares e ao mesmo tempo não se desvincula 

da sua proposta essencial que é dialogar com a interdisciplinaridade ao integrar linhas 

de ações que dialogam com todas as áreas (a exemplo das linhas EE, EA, EJA). Dessa 
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forma essa divisão incentiva o trabalho através de metodologias diferenciadas e 

estabelece “espaços específicos em suas reuniões para trocas de experiência, discussões 

e aprendizados diversos” (SILVA, 2017, p.101).  

Ainda para discutirmos a segunda categoria “O ingresso no PIBID: a trajetória, 

as marcas e as limitações”, buscamos saber se os egressos perceberam limitações no 

programa durante a participação em suas atividades (ver quadro 8). As respostas 

apontaram que um dos motivos mais recorrentes para esse questionamento foi a “falta 

de material” e “falta de tempo”, para alguns dos participantes isso limitou muito a 

realização das atividades.  

 Conforme o exposto pelos alunos ao que parece, pelo menos na UESB a questão 

da falta de material se mostrou como algo significativo para que as atividades 

ocorressem de maneira mais satisfatória.  E19 relata que: “Por vezes, o trabalho no 

PIBID era limitado por conta de questões burocráticas relacionadas com recursos entre 

outros fatores”. 

Nesse sentido, Araújo (2015, p.82) em sua pesquisa que buscou investigar as 

perspectivas de egressos do PIBID também concluiu que “algumas atividades 

pibidianas deixam de ser concretizadas devido à falta de flexibilidade da gestão escolar, 

outras por limitações de recursos”. 

Os egressos também apontaram outros motivos que consideram limitações do 

programa, um dos participantes (E15) evidencia que em sua opinião o PIBID “não 

incentiva a permanência na profissão” o que vai totalmente num sentido contrário ao 

objetivo central do programa.  

Dessa forma conseguimos ver que apesar de apresentar limitações expostas 

pelos egressos, o PIBID deixou marcas positivas na formação de seus egressos e muitas 

dessas marcas serviram como impulsionadoras na construção da identidade profissional 

desses alunos. 

Da análise dos dados dessa categoria gostaríamos de destacar similaridades dos 

dados analisados com as ideias de Huberman (2000) a respeito das fases da carreira 

docente. A primeira que seria a entrada na carreira em que acontece o choque de 

realidade. Ao colocar o aluno em contato com a realidade escolar o PIBID antecipa essa 

experiência e é justamente nela que o aluno se deparar com a realidade por trás da sua 
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futura profissão. Encontramos também dados que apontam para a segunda fase definida 

por Huberman como fase de estabilização. Mesmo ainda na condição de aluno 

licenciando, os participantes do PIBID apontaram para informações que traz 

semelhanças com as características da segunda fase da carreira proposta pelo autor. 

Nela o “professor” vê a profissão como uma escolha subjetiva em que ele descobre sua 

identidade profissional. 

Dados da análise da categoria 2 nos remetem à terceira fase que Huberman 

considerou como “fase da diversificação”. Os trechos obtidos de um dos temas dessa 

categoria corroboram com os aspectos elencados pelo autor para descrever essa fase que 

seria o gosto por vivenciar novas experiências e diversificar a prática. Os dados 

apontam o entusiasmo dos egressos ao descobrirem novas didáticas e possibilidades de  

ampliarem sua prática escolar a partir dos conhecimentos obtidos nas atividades do 

programa. 

Sendo assim é válido ressaltar a importância da participação de alunos em 

experiências que os levam para seu futuro campo de atuação antes mesmo de 

ingressarem na carreira ou de vivenciarem os estágios da grade curricular. Entretanto, 

Silva e Cruz (2018) refletem que nada adianta uma prática sem reflexão, sem teoria e 

tão pouco sem política, apenas executando o planejamento. Programas como o PIBID 

têm grande potencial em ofertar momentos prévios à prática profissional e que são 

cruciais para a formação da identidade dos licenciandos. 

A terceira categoria “O caminho trilhado pelos egressos do PIBID-UESB” foi 

elaborada através da análise das respostas obtidas do Eixo III do nosso questionário e 

buscamos levantar informações a respeito da atuação profissional dos participantes, com 

o objetivo de chegarmos ao foco central da nossa pesquisa que é analisar as escolhas 

profissionais destes egressos. A tabela abaixo apresenta as questões que nortearam a 

categoria III: 

Quadro 9- Perguntas elaboradas para o Eixo III. 

Eixo III: Atuação profissional dos egressos 

10- Após se formar você prestou concurso público? 

11-  Prestou alguma prova para tentar ingressar na pós-

graduação 

 (mestrado/doutorado)? Quais? 

12-  Atuou em sala de aula como professor? 
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SIM 

12.A-  Quanto tempo atuou no ensino?  

12.B-  Quais disciplinas você ministra(ou)? 

NÃO 

12.A- Porquê não atuou  como professor? 

SE AINDA ATUA 

12.C- Quais as maiores motivações para continuar na carreira 

docente?  

12.D- Os aprendizados sobre a docência adquiridos com sua 

participação no PIBID , foram fatores determinantes na sua 

permanência na profissão? Explique sua resposta. 

SE NÃO ATUA MAIS 

12.E - Que motivos o levaram a atuar em outras atividades que 

não o magistério da disciplina de sua formação na Educação 

Básica? 

12.F- Que tipo de atividade alternativa você está exercendo? 

Quais os fatores determinantes para atuar em outras áreas?? 

 

Fonte: a autora. 

 

Quadro 10- Categoria 3: O caminho trilhado pelos egressos do PIBID-UESB. 

 

Categoria Temas Exemplos de Respostas Total 

O caminho trilhado 

pelos egressos do 

PIBID-UESB 

 

 

 

Pós graduação. 

Dedicação exclusiva ao 

mestrado. (E13) 

Pois entrei logo no 

Mestrado (E16). 

Por causa do mestrado 

(E17). 

3 

Falta de oportunidade 

no mercado de 

trabalho. 

 

Falta de 

oportunidade/emprego. 

(E03) 

Por falta de oportunidade. 

(E05) 

Porque não me deram 

oportunidade. Não tenho 

conhecidos influentes para 

me indicar. (E09) 

Não encontrei 

oportunidades na área. 

6 
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(E28) 

Falta de oportunidade. (E29) 

Não consegui nenhuma 

oportunidade de trabalho no 

meu município, no primeiro 

ano de formada, no segundo 

consegui aprovação no 

mestrado da UFBA e não 

tive disponibilidade de 

tempo durante o primeiro 

ano de curso. Assim, não 

atuei, mas com muito anseio 

para exercer a docência. 

(E38) 

Outros motivos 

 

Atuei como professor 

quando estava estudando na 

graduação, após isso o 

estágio do CIEE não aceita 

alunos formados. (E32) 

Dava apenas reforço 

escolar. Dar aula tomaria 

muito tempo.(E37) 

 

2 

 

Fonte: a autora. 

 

Para investigarmos o caminho dos egressos, inicialmente nos interessou saber se 

após se formar o egresso prestou algum concurso público também. Abaixo 

apresentamos o gráfico com os resultados obtidos:  

Gráfico 3. Porcentagem dos alunos que prestaram concurso público após se formarem. 
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Fonte: a autora. 

O gráfico sinaliza que a maioria dos alunos (54%) após se formar prestou 

concursos para a área da educação e outra parte prestou concursos tanto na área de 

educação como fora da área. Os dados apontam que embora os egressos se mostrem 

interessados em atuar na área eles também abraçam outras oportunidades fora da sua 

área de atuação. 

Buscamos saber também se o egresso tinha interesse em ingressar em curso de 

pós-graduação após se formar. O gráfico abaixo nos revela que até o momento a maioria 

dos egressos prestou prova para o ingresso e alguns deles estão cursando mestrado em 

sua área. 

Gráfico 4. Porcentagem dos alunos que prestaram prova para pós-graduação. 

SIM/Educação 
54% 

NÃO 
32% 

SIM/ambos 
14% 

Concurso Público/área 
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 Fonte: a autora. 

Posteriormente buscamos saber se o egresso após se formar atuou como 

professor, por quanto tempo e a disciplina de atuação. Os resultados apontaram que a 

maioria dos participantes disseram ter atuado como professor após se formarem, como 

mostra o gráfico abaixo: 

Gráfico 5. Porcentagem dos alunos que atuaram como professor após formados. 

 

Fonte: a autora. 

Ao participante que respondeu que “Não atuou como professor”, buscamos saber 

o motivo da não atuação e obtivemos dois temas: “falta de oportunidade” e “dedicação 

ao mestrado”. 

NÃO 
18% 

SIM 
82% 

Prestou prova de pós-graduação? 

SIM 
76% 

NÃO 
24% 

Atuou como professor após se 
formar? 
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Em seguida buscamos saber se o egresso continua atuando como professor e dos 

26 alunos que atuaram na profissão após conclusão de curso 16 continuam atuando e 10 

não estão atuando no momento conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 6. Porcentagem dos alunos que ainda estão atuando como professor. 

 

Fonte: a autora. 

 

A análise dos dados aponta que para todas as perguntas elaboradas para esse 

eixo os resultados trazem respostas positivas da atuação dos participantes em atividades 

na área da educação (concursos na área, pós graduação, atuação como professor, etc.).  

Ao analisarmos a categoria 3 também podemos perceber que a maioria dos 

alunos que responderam não estarem atuando em sua área justificou a falta de 

oportunidade como a principal razão para isso. Tais respostas nos fizeram refletir sobre 

alguns aspectos que autores como Vieira (1997), Valle (2003, 2006), Botti e Mezzaroba 

(2007) consideram relevantes na trajetória docente, como o as questões sociais e 

econômicas que estão por trás da carreira escolhida. Esses fatores podem influenciar 

não só ao escolher uma profissão como até mesmo o porquê de permanecer ou não nela. 

Quando a maioria dos alunos citaram a falta de oportunidade como o principal motivo 

para não estarem atuando em suas áreas nos faz questionar se essa justificativa não 

estaria relacionada ao desprestígio da carreira de professor citada por Freitas (2007). 

Não só a desvalorização associada à carreira, como também a forma que o próprio 

egresso enxerga a sua profissão, o que poderia levá-lo a uma desmotivação em buscar 

SIM 
62% 

NÃO 
38% 

Ainda atua como professor? 
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ingressar no mercado de trabalho e dessa forma justificar tal inércia como falta de 

oportunidade. 

Elaboramos a categoria 4 “Fatores determinantes para permanência ou não na 

profissão”. Ao analisarmos as respostas encontramos três temas principais conforme 

dispostos no quadro 11. 

Quadro 11. Categoria 4: Fatores determinantes para permanência ou não na profissão. 

Categoria Temas Exemplos de Respostas Total 

Fatores 

determinantes para 

permanência ou não 

na profissão  

 

 

Vocação 

 

O amor pela área, a vontade 

de contribuir para o 

reconhecimento do 

professor como profissional 

e os detalhes (negativos e 

positivos) percebidos a cada 

aula. a capacidade de  

contribuir com a formação 

de cada discente  através da  

perfeita imperfeição que é a 

ciências/biologia, de modo a  

contribuir para a formação 

de sujeitos mais críticos e 

empoderados. (E04) 

Creio que primeiro a 

motivação pessoal, de gostar 

do faço, e depois meus  

alunos, dos quais tenho tido 

um ótimo retorno e carinho. 

(E24) 

 

5 

Contribuição para o 

ensino. 

 

Motivar os alunos a estudar, 

mostrando à eles que a 

educação pode mudar suas 

vidas. (E08) 

A esperança de que existem 

alunos que almejam um 

futuro promissor e 

acreditam no meu trabalho 

e, a esperança de que o meu 

trabalho pode fazer a 

diferença na vida de muitas 

9 
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pessoas. (E19) 

Ver a progressão dos alunos 

e a satisfação deles em 

participar das aulas de 

Ciências (E30) 

O prazer de lecionar e 

contribuir para formação de 

alguém, e principalmente o 

retorno positivo que a 

maioria dos alunos ainda 

oferecem. (E31) 

Flexibilidade de 

horário. 

Flexibilidade de horário 

(E08) 

1 

 

 Como podemos ver no quadro 11 a maior parte das respostas (60%) caminham 

para os aspectos mostrados pelo estudo de Valle (2006) citado por Gatti (2009,p.11) 

como “o dom e a vocação, o amor pelas crianças, o amor pelo outro, o amor pela 

profissão, o amor pelo saber e a necessidade de conquistar logo certa autonomia 

financeira”. 

 Outro aspecto que aparece nas respostas dos participantes e que também 

corrobora com o estudo de Valle (2006, p.184) é o “O desejo de desempenhar um papel 

na educação”, resultados da sua pesquisa também apontam nesse sentido do prestígio 

social da profissão como nos mostra Gatti (2009): 

[...] os professores [...] na sua maioria, se veem como “agente de 

transformação social” e procuram orientar-se segundo algumas 

circunstâncias conjunturais, que combinam valores de natureza 

intrínseca (claramente privilegiados nas lógicas de integração e de 

profissionalização) com valores exógenos, estes relacionados 

sobretudo com o dever comunitário, o valor social (GATTI, 2009, 

p.11). 

 

 Os dados analisados nos levam a acreditar que as questões altruístas como dom e 

vocação Gatti (2009), afinidade com a área e gosto pela profissão têm expressiva 

relevância para que o aluno egresso da licenciatura permaneça na profissão. 

Ao analisarmos os fatores determinantes na permanência dos egressos na 

profissão, os dados mostraram que a maioria dos participantes considera haver 

contribuições do PIBID para a sua permanência na profissão. Por um lado, alguns 

egressos elucidam a importância de sua participação no programa, o contato prévio com 

a escola, a afirmação da profissão para que estes quisessem permanecer nela, por outro 
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lado alguns alunos se mostraram já decididos em atuar na área antes mesmo das 

experiências vivenciadas no programa porque já apresentavam gosto pela profissão 

docente e os que inicialmente não tinham tanta afinidade, após sua participação no 

PIBID puderam enxergar melhor sua profissão. 

 Diante disso podemos perceber que o PIBID atua como um importante 

colaborador no processo de formação dos alunos de licenciatura da UESB e que essa 

contribuição vai além do processo de formação em que o aluno está inserido quando 

participa do programa, já que a maioria respondeu positivamente a essa questão.  

O que mais chama atenção na análise dos dados nessa categoria é o tema 

“contribuição para o ensino” como motivador para que o aluno permaneça na profissão. 

As respostas nos mostram uma responsabilidade assumida por parte dos egressos em 

ajudar outros alunos através do ensino, eles se enxergam como agentes transformadores 

ao usar o conhecimento adquirido para agregar saberes e leva-los a outras pessoas. 

 As respostas apontam que os participantes que não estão no mestrado ou 

doutorado, estão exercendo atividades alternativas como “atendente de loja” (E05), 

“artesanato” (E09), “funcionário público” (E37) etc. e justificaram tal atuação devido à 

necessidade de garantir uma renda.  

O fato da maioria dos 37 participantes da pesquisa estarem engajados em dar 

continuidade à sua formação é um resultado muito motivador para a nossa pesquisa. 

Mesmo os que não se encaixam nessa situação ainda assim prestaram seleção para 

ingressar em uma pós-graduação (como mostrado em gráficos anteriores). Identificamos 

também 1 participante que relatou estar buscando uma estabilidade financeira para 

posteriormente ter condições de melhorar sua capacitação profissional, ao responder a 

Q.12-E (Que motivos o levaram a atuar em outras atividades que não o magistério da 

disciplina de sua formação na Educação Básica?)  

Sendo assim, podemos inferir que as respostas parciais apontam que os egressos 

parecem estar atentos em continuar a caminhada iniciada na graduação. Mesmo os que 

precisaram atuar em outras atividades nos dão indícios de que carregam a preocupação 

em futuramente buscar se inserir  novamente no campo educacional. 

 Diante dos resultados obtidos a partir das análises dos dados podemos revelar 

que ao contrário do que algumas pesquisas indicam, como a de Freitas (2007), o 

desprestígio social que carrega a profissão de professor, é um dos motivos pela 

desmotivação de alunos para ingressar nos cursos de licenciatura, com os nossos 
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participantes tal escolha desde o princípio se deu muito mais por questões de afinidade e 

paixão pela profissão do que por falta de opção, por exemplo, (conforme dados 

mostrados em gráficos anteriores).  

Como podemos perceber a análise dos dados dos questionários dos nossos 37 

egressos participantes da pesquisa nos permite inferir que de acordo com Valle, 2006, p. 

11 “[...] as motivações para o ingresso no magistério evocadas pelos professores 

interrogados permanecem no campo dos valores altruístas e da realização pessoal [...]”. 

Consideramos, portanto esses dados relevantes para fomentar novas reflexões sobre o 

desprestígio social que a profissão ainda apresenta (FREITAS, 2007). 

Nesse sentido nosso trabalho corrobora também com Malaquias (2016) que nos 

diz que apesar das dificuldades encontradas pelos professores durante a carreira, estes se 

mostram dispostos a driblarem tais conflitos por acreditarem ser algo importante para o 

sucesso da sua carreira.  

Quanto à contribuição do PIBID na formação desses egressos e na permanência 

da carreira devemos considerá-lo como um relevante aliado nesse processo. Sendo 

assim concordamos com Wiebusch e Ramos (2012) e reiteramos que o programa 

carrega grande potencial em somar tanto na vida pessoal quanto profissional dos 

participantes, pois este permite que o aluno alcance a construção e produção de saberes 

que possivelmente irá auxiliá-los em sua prática profissional. 

Por fim, gostaríamos de ressaltar que nossa pesquisa juntamente com várias 

outras que têm buscado analisar os limites e possibilidades do PIBID a partir da 

percepção de egressos (GAMA et. al., 2014); (Gonçalves e Morais, 2014; Martins, 

2014; Oliveira, 2014; Silva, 2014; Araújo, 2015;  Barros, 2016;  Fernandes, 2016; 

Malaquias, 2016; Silva, 2017) têm apontado resultados satisfatórios, tanto de aspectos 

positivos como negativos, sendo possível a identificação de problemas e o êxito do 

programa . Estes resultados se apresentam como indicadores que podem contribuir na 

minimização dos pontos negativos e na amplitude dos positivos, visando com isso 

fortificar ainda mais a ação do programa e gerar contribuições ainda mais significantes 

para os cursos de formação de professores. 

Nossos dados corroboram com esses trabalhos ao também apontarem os pontos 

positivos e negativos do PIBID, mas cabe ressaltar que a maior parte dos participantes 
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valorizaram bastante os resultados alcançados por cada um após vivenciarem o 

programa.  

Assim como Valle (2006), concordamos que fatores como vocação e afinidade 

contribuem bastante nas decisões dos alunos tanto em ingressar numa licenciatura, 

como a tendência que esse aluno carrega em batalhar para dar continuidade na 

profissão. Para os alunos que já reconheciam essa vocação para a docência certamente a 

participação no PIBID só confirmou ou reforçou esse sentimento.  

Na categoria 5 denominada “As contribuições do PIBID para a permanência na 

profissão” buscamos entender de uma forma mais específica como as experiências 

vivenciadas pelos egressos que participaram do PIBID pode ter somado à sua formação, 

bem como na sua atuação no mercado de trabalho após formados. A partir das respostas 

obtidas foram criados temas para reunir respostas semelhantes, conforme mostra quadro 

abaixo:  

Quadro 12. Categoria 5- As contribuições do PIBID para a permanência na profissão. 

Categoria Temas Exemplos de Respostas 

As contribuições do 

PIBID para a 

permanência na 

profissão. 

 

 

Confirmação da 

escolha profissional. 

Após contato com o PIBID, 

tive a certeza de ter feito a 

escolha certa - Novo olhar 

sobre a prática. (E02) 

No PIBID as oficinas 

desenvolvidas, as 

metodologias utilizadas e o 

estudo do papel da escola 

foram significativos.  (E18) 

Formação identitária. 

 

Sem dúvida, o contato 

prévio com a rede básica de 

ensino (não oferecido pelo 

curso) foi essencial para a 

formação da minha 

identidade profissional. 

(E04) 

O Pibid funcionou como um 

divisor de águas, me dando 

a experiência adequada para 

ter conhecimento do que é 

ser e estar nessa profissão, 
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desfazendo minha visão de 

senso comum (E24). 

Aproximação com a 

realidade escolar 

 

O PIBID me aproximou da 

escola me levou a conhecer 

a realidade da vida escolar. 

(E08) 

Sim, o PIBID tem muita 

importância nesse processo 

de formação, porque nós 

aproxima dos alunos, da 

escola, da  sala de aula e 

principalmente  com a 

profissão. (E27) 

Foi determinante, pois a 

vivência de sala de aula 

durante os dois anos de 

PIBID, mais os estágios de 

docência me oportunizou a 

estar um passo a frente dos 

meus colegas que não 

passaram pelo PIBID. Saí 

da graduação com uma 

experiência muito maior do 

que se não fizesse o PIBID. 

(E33) 

Outros 

 

Ajudou bastante a agregar 

outras experiências á minha 

experiência profissional. 

(E01) 

Sim, pois uma das 

motivações do PIBID para a 

minha permanência na 

profissão é que enquanto 

existir um aluno que se 

interesse e precise do meu 

trabalho eu estarei lá para 

ajudá-lo. Outra motivação 

foi a curiosidade na 

pesquisa na carreira 

docente. (E19)  
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Fonte: a autora. 

 A categoria 5 foi elaborada com o intuito de ajudarmos a analisar os dados 

obtidos de algumas perguntas do Eixo III. Buscamos descobrir se os aprendizados sobre 

a docência adquiridos com a participação no PIBID, foram fatores determinantes para a 

permanência do aluno egresso na profissão. A maioria dos participantes respondeu 

positivamente ao nosso questionamento, conforme gráfico abaixo: 

 Gráfico 7. Porcentagem dos alunos que consideraram os aprendizados adquiridos no 

PIBID como fatores determinantes para sua permanência na profissão. 

 

Fonte: a autora. 

Após analisarmos as respostas dos alunos buscamos reunir temas para agregar as 

ideias em comum (ver quadro 12). Dessa categoria emergiram 4 temas: 1- Confirmação 

da escolha profissional: nesse tema agregamos respostas em que os alunos explicitaram 

que os aprendizados adquiridos em sua participação no programa foram fundamentais 

para que eles reafirmassem suas escolhas profissionais. As respostas atreladas a esse 

tema nos mostraram que alguns alunos passaram a enxergar a sua prática sob uma nova 

perspectiva, o que foi justificado pelos conhecimentos adquiridos durante sua vivência 

com os ensinamentos proporcionados pelo programa. O E18 ressaltou a contribuição 

dos aprendizados proporcionados pelo PIBID para que mudasse o seu olhar com a 

matemática, ele que inicialmente dizia apenas querer aprender passou a ver a 

SIM 
75% 

NÃO 
25% 

Os aprendizados sobre a docência adquiridos com sua 
participação no PIBID, foram fatores determinantes na 

sua permanência na profissão? 



 
 

63 

possibilidade de ensinar a matéria após adquirir conhecimentos didáticos e dinâmicas 

para trabalhar em sala de aula.  

2- Formação identitária: esse tema foi elaborado para embasar respostas em que alguns 

egressos falaram sobre a importância de suas experiências no PIBID para a construção 

da sua identidade profissional. E24 nos conta que o programa foi crucial para que ele 

enxergasse a realidade da profissão, mostrando os limites e possibilidades que ela 

carrega. As ideais agregadas a esse tema corroboram com as de Ciampa (2012) sobre o 

processo de construção identitárias, em que o contexto em que a pessoa está inserida 

reflete com grande influência sob suas escolhas. Para os alunos que nos deram as 

respostas que embasaram esse tema a participação no PIBID ao proporcionar o contato 

prévio com a realidade escolar foi fator decisivo para a construção de suas identidades 

profissionais. 

3- Aproximação com a realidade escolar: esse tema reuniu dados obtidos das respostas 

dos alunos que ressaltaram a importância de suas participações no PIBID e o contato 

direto com o dia a dia das escolas. Esse foi o motivo mais citado pelos participantes da 

pesquisa. Eles justificam tal importância pelo fato de terem iniciado suas atividades no 

programa antes mesmo do estágio da graduação. O contato com a escola, os alunos e as 

práticas pedagógicas sem dúvidas foram uma das principais contribuições do PIBID 

para a formação acadêmica dos participantes da nossa pesquisa, o que é respaldado por 

Brito (2016) que aborda como objetivo claro do PIBID, e de outros programas de 

iniciação à docência, o de antecipar o vínculo dos licenciandos com a sala de aula, 

empregando mecanismos para aproximar a docência do futuro professor, criando uma 

conexão e maior dedicação do graduando.  

4- Outros: elaboramos o quarto e último tema de maneira mais genérica para trazer 

algumas respostas que não se enquadravam nos demais. Um dos alunos citou que sua 

participação no PIBID possibilitou agregar conhecimentos e experiências a partir dos 

ensinamentos adquiridos com no programa. Outro falou sobre o a possibilidade de 

ajudar alunos e o interesse pela pesquisa que foi adquirido a partir das vivências do 

PIBID. Esse tema mesmo que abrangente nos possibilitou ver como os egressos 

sentiram as marcas do PIBID em suas vidas de maneira individual e singular. Apesar de 

a maioria das respostas coincidirem, nossos dados também nos apontam respostas mais 
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individualizadas e que também nos sinaliza o quanto os participantes da nossa pesquisa 

enxergaram o PIBID como um colaborador para a formação deles. 

Por fim, na categoria 6 buscamos entender os motivos pelos quais os egressos 

participantes da nossa pesquisa não atuaram em sua área após formados. Ao nos 

debruçarmos sobre as respostas dos questionários elaboramos temas para agregar as 

respostas que coincidiram a respeito desses motivos, conforme tabela abaixo: 

Quadro 13- Categoria 6: Analisando os motivos dos egressos que não atuaram em sua área de 

formação.  

 

Categoria Temas Exemplos de Respostas Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os 

motivos dos 

egressos que não 

atuaram em sua 

área de 

formação.  

 

 

Necessidades financeiras. 

A necessidade de ter uma 

renda e a dificuldade em 

ser contratada por escolas 

particulares, já que a 

maioria exige experiência 

comprovada em carteira. 

(E03) 

Para me estabilizar 

financeiramente e com 

isso investir em 

concursos e mestrados 

futuros. (E05) 

 

3 

Limitações do mercado de 

trabalho 

Sinceramente devido a 

grande limitação de 

mercado de trabalho. 

(E20) 

Falta de oportunidades na 

área de minha formação. 

(E26) 

Na escola em que 

prestava serviço estava 

faltando professor na 

disciplina educação 

física, e não tinha vagas 

na disciplina Biologia . 

4 
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(E36) 

Dedicação a pós-graduação. A bolsa do mestrado. 

Para que eu fosse bolsista 

se fazia necessário 

romper o vínculo 

empregatício. (E06) 

Atualmente faço 

mestrado em Física e não 

trabalho (não tem como 

trabalhar!) (E10) 

Nenhuma, só estou 

fazendo mestrado. (E11) 

Dedicação exclusiva ao 

mestrado. (E13) 

Entrei no mestrado. (E16) 

Prioridade no estudo do 

mestrado. (E17) 

Dedicação exclusiva ao 

doutorado. (E21) 

6 

  

 Fonte: a autora. 

Essa categoria foi elaborada para nos ajudar a analisar uma pergunta do Eixo III 

do nosso questionário. Os participantes foram convidados a nos contar sobre os motivos 

que os levaram a atuar em outras atividades que não o magistério da sua disciplina de 

formação. O gráfico abaixo nos mostra em porcentagem a divisão desses motivos: 

Gráfico 8. Porcentagem dos alunos que atuaram em outras áreas diversas do magistério. 
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 Fonte: a autora. 

Conforme mostrou o gráfico 8, das respostas dos participantes da pesquisa 

podemos extrair 3 temas para analisarmos os motivos apresentados por eles. 1-

Necessidades financeiras: a menor parte das respostas apontou o fator financeiro como 

um dos motivos para que o aluno atuasse em outras áreas diversas ao magistério, os 

alunos disseram ter que buscar uma fonte de renda e não viram na profissão essa 

possibilidade. 2- Limitações do mercado de trabalho: para o segundo motivo os alunos 

justificaram a profissão como limitada para o mercado de trabalho, bem como citaram a 

falta de oportunidade em atuar na área. 3- Dedicação a pós-graduação: a maioria dos 

participantes justificaram sua não atuação no magistério a dedicação a pós graduação 

(mestrado e doutorado). Eles citaram o motivo da bolsa financeira e da dedicação 

exclusiva dedicada aos cursos de pós-graduação como o principal motivo para não 

atuarem no magistério. 

Ainda com o intuito de analisar o caminho trilhado pelo egresso do PIBID, 

buscamos descobrir quais as justificativas dos alunos que disseram não atuar mais como 

professor. As respostas apontam que a maioria dos 37 egressos participantes da pesquisa 

justificou a sua atuação em outras atividades, pois ingressaram no mestrado ou por 

precisar se estabilizar financeiramente, ainda assim sem abandonar plano de ingressar 

em cursos de pós-graduação. Esses dados nos permitem ressaltar que até mesmo os 

egressos que não estão atuando no magistério indicam ter interesse em dar continuidade 

no exercício da profissão. 

Necessidades 
financeiras 

23% 

Mercado de 
trabalho 

31% 

Dedicação a 
pós-

graduação 
46% 

Que motivos o levaram a atuar em outras atividades 
que não o magistério da disciplina de sua formação na 

Educação Básica? 
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 Os dados apontam que os motivos apresentados pelos participantes para 

justificarem o porquê de não estarem atuando coincidem em grande parte com os 

motivos atrelados à escolha pelos cursos de licenciatura. Autores como Vieira (1997), 

Valle (2003, 2006), Botti e Mezzaaroba (2007) ressaltam que é importante avaliar o 

valor que o aluno dá a profissão e eles carregam questões pessoais e econômicas. Para 

eles tais questões também podem influenciar com grande relevância nas escolhas 

profissinais desses alunos, como optar ou não em seguir na carreira docente. Da mesma 

forma, percebemos grande semelhança entre os motivos pelos quais os alunos optam 

pela licenciatura e os motivos que os levaram a atuar em áreas alheias ao magistério. 

 Nesse mesmo sentido Gonçalves (2000) e Thurler e Perrenoud (2006) apontam 

que a opção pela docência está diretamente atrelada a aspectos pessoais e econômicos, 

como vocação e necessidades financeiras. Valle (2006) ainda acrescenta fatores como 

falta de oportunidade de alcançar outras realizações profissionais. Ao confrontarmos 

nossos dados com os dos autores podemos perceber a semelhança dos motivos 

apresentados pelos alunos, o que nos leva a perceber uma forte ligação entre escolha 

pelo curso e os caminhos que esses alunos seguem após concluírem a graduação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por considerarmos o PIBID como um programa de grande potencial para 

proporcionar crescimento pessoal e profissional aos alunos, buscamos entender quais as 

escolhas profissionais do público alvo da nossa pesquisa bem como indícios de 

influências de sua participação no PIBID em seu processo de formação durante a 

graduação e no exercício profissional.  

O foco principal do presente trabalho foi descobrir os motivos que estiveram por 

trás das escolhas profissionais dos participantes da nossa pesquisa, bem como se estes 

impactaram na sua formação acadêmica, especificamente no que se refere a sua 

participação no PIBID.  

Dessa análise encontramos inúmeras nuances dos motivos pelos quais os 

egressos fizeram suas escolhas profissionais. Podemos perceber que tais escolhas nem 

sempre se dão por vontade própria e que as atividades exercidas pelos egressos sofrem 

grande impacto do contexto social em que estão inseridos. Muitas respostas apontaram 

para questões circunstanciais, como por exemplo, a necessidade em encontrar 

estabilidade financeira. Esse motivo levou alguns dos participantes a buscarem outros 

ramos diversos da sua formação para que pudessem ter um retorno financeiro mais 

imediato. 

Sendo assim percebemos que mesmo os egressos que não estão atuando na área 

da educação não descartam a profissão e demonstram interesse em dar continuidade nos 

estudos ou na carreira posteriormente. Inclusive o fato de não atuarem como professores 

nem sempre é por uma escolha dele, mas sim por questões que envolvem o contexto 

social de cada um. 

Um ponto bastante positivo que nossos resultados apontaram foi que a maioria 

dos participantes deu continuidade aos estudos na área de educação, ingressando em 

cursos de pós-graduação. 

Quanto às influências do PIBID para a formação e para os primeiros anos de 

trabalho docente a maioria apontou inúmeras contribuições. Os relatos nos mostram que 

muitos alunos disseram ter reforçado sua escolha profissional após sua participação no 

programa. Tais contribuições parecem ter sido fundamentais para que os alunos que 
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responderam que o PIBID influenciou em sua formação terem cursado a pós-graduação 

após saírem da graduação. Vale destacar também que mesmo os alunos que estão 

atuando em áreas diversas da educação afirmam que a participação no programa 

contribuiu de maneira significativa para sua profissão. 

Outro ponto que importa reforçar é a semelhança que encontramos nos motivos 

que um aluno se apega para escolher um curso de licenciatura e os motivos que eles 

citaram para permanecer ou não na profissão. Os que citaram questões circunstanciais 

para ingressar no curso apresentam uma maior tendência a estarem atuando em outras 

áreas. Já os que citam vocação e afinidade tem grande chance de dar continuidade nos 

estudos na área e atuarem na profissão de professor. 

Diante do exposto conseguimos perceber que o processo de formação 

universitária (pelo menos no âmbito das licenciaturas) está longe de ser uma trilha 

definida bastando apenas que seja seguida corretamente para se alcançar um objetivo.  

A análise dos dados da nossa pesquisa permite inferir que a trajetória dos licenciandos 

desses cursos passa por diversos fatores que vão fazendo parte do processo da 

construção da identidade profissional. Dentre eles é válido enfatizar o paradoxo da 

teoria com a prática. Diferente de outras profissões em que colocar a teoria em prática é 

algo que gera muito entusiasmo nos alunos, nas licenciaturas esse é um momento de 

muita insegurança e incertezas.  

Sendo assim, cabe ressaltar a importância da inserção de programas de incentivo 

à docência, já que estes levam o aluno a uma aproximação antecipada com o seu campo 

de atuação. Como constatado na presente pesquisa que as experiências vivenciadas 

pelos participantes do PIBID foram fundamentais no processo de construção da 

identidade profissional, concluímos que o quanto antes o aluno for inserido na prática 

escolar mais chance ele terá de refletir sobre sua escolha profissional e estará mais apto 

para seguir nela. 

A presente pesquisa permitiu gerar questionamentos a respeito do desinteresse 

dos alunos em ingressar nos cursos de licenciatura. Conforme apontam os dados de 

outros estudos trazidos pelo nosso trabalho, os alunos que demonstram o ingresso no 

curso de licenciatura por vocação ou afinidade parecem apresentar uma maior 

disposição para enfrentar os entraves encontrados na realidade escolar. Uma maior 

preocupação seria com os alunos que ingressam por falta de opção, indisponibilidade de 
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horários ou baixa concorrência por exemplo. Como fazer essa realidade mudar para 

esses alunos? Faz-se necessário resolver essas questões no começo de sua formação. Por 

isso é preocupante que esses alunos só vivenciem a prática profissional nos estágios que 

acontecem na fase final dos cursos.  

Sendo assim, uma das formas de direcionar esses alunos para uma afirmação ou 

recusa de sua escolha profissional é proporcionar-lhes uma formação em que a teoria e a 

prática estejam juntas em todas as etapas de sua formação. Com isso reafirma-se a 

importância da inserção de políticas públicas que proporcione aos alunos um contato 

cada vez mais prévio com o seu campo de atuação profissional. Objetivando com isso 

uma formação docente mais efetiva e satisfatória, evitando assim a inserção de 

profissionais desmotivados e insatisfeitos com a profissão docente. 
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APÊNDICE I 

TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado Senhor (a): 

Eu, Liz Batista Mendonça, juntamente com o Prof. Dr. Moisés Nascimento Soares, estou 

realizando uma pesquisa cujo título provisório é “UMA INVESTIGAÇÃO DAS ESCOLHAS 

PROFISSIONAIS DE ALUNOS EGRESSOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, QUÍMICA, MATEMÁTICA E FÍSICA PARTICIPANTES DO 

PIBID-UESB”. Gostaríamos de lhe convidar a participar como colaborador voluntário (a) deste 

estudo.  

Esta pesquisa tem como objetivo identificar e analisar as escolhas profissionais de egressos das 

licenciaturas de ciências biológicas, química, física e matemática da UESB, que durante a 

graduação atuaram como bolsistas do PIBID. Buscando encontrar traços de influência da sua 

participação no PIBID em tais escolhas. Acreditamos que ela seja de grande relevância para o 

entendimento de como políticas públicas de incentivo à docência participam da formação 

universitária dos egressos, quais contribuições elas são capazes de trazer e de que maneira 

podem impactar a formação inicial desses alunos. 

Esta investigação apresenta grande potencial para analisar as possíveis contribuições do 

Programa Institucional de Incentivo à docência-PIBID, pois pode ser capaz de avaliar a 

capacidade do programa em alcançar seus objetivos propostos levando em consideração  que a 

pesquisa objetiva entender como o PIBID age no processo de formação de alunos egressos de 

licenciatura e quais reflexos deixa no aluno após formado.  Acreditamos também que pesquisas 

nesse âmbito podem ajudar a evidenciar a importância da inserção e permanência do PIBID nas 

universidades. 

Considerando os riscos possíveis de toda pesquisa, no nosso caso, reconhecemos a possibilidade 

de se propor uma análise que pode redundar em interpretações equivocadas das compreensões 

dos sujeitos, conduzindo a conclusões mal realizadas e que poderiam levar a juízos infundados 

sobre as visões e compreensões dos sujeitos partícipes da pesquisa.  

Esta pesquisa pretende aplicar um questionário online, que serão enviados via e-mail, para 

egressos dos cursos de licenciatura em ciências e matemática da UESB Jequié, Itapetinga e 

Vitória da Conquista, com o objetivo de obter informações a respeito das escolhas profissionais 

destes alunos. Acreditamos que ela seja importante, pois contribuirá para entendermos os 

impactos da formação inicial nas futuras escolhas de egressos e quais fatores são relevantes para 

tais escolhas.  
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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 os  pesquisadores 

responsáveis, Liz B. Mendonça no telefone (73) 98848 4544 ou no e-mail: 

lizbmendonca@gmail.com e com o Prof. Dr. Moisés Nascimento Soares, no telefone: (73) 

9168-0691 ou por email: moiseshs@yahoo.com.br.  

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 “UMA INVESTIGAÇÃO DAS ESCOLHAS PROFISSIONAIS DE 

ALUNOS EGRESSOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 

QUÍMICA, MATEMÁTICA E FÍSICA PARTICIPANTES DO PIBID-UESB”. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelos(as)pesquisadores  Liz Batista Mendonça  e 

Moisés Nascimento Soares e 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 do sujeito: ____________________________________  

 

 

 

 

 

mailto:lizbmendonca@gmail.com
mailto:moiseshs@yahoo.com.br
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APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

Título da pesquisa: Uma investigação das escolhas profissionais de alunos egressos 

dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Química, Matemática e Física 

participantes do PIBID-UESB. 

Pergunta de pesquisa: Quais as escolhas profissionais de alunos dos cursos de 

Ciências Biológicas, Química, Física e Matemática da UESB, que participaram do 

PIBID durante sua formação, egressos a partir do ano de 2010?  

Objetivo da pesquisa: Identificar e analisar as escolhas profissionais de egressos das 

licenciaturas de ciências biológicas, química, física e matemática da UESB, que durante 

a graduação atuaram como bolsistas do PIBID. Buscando encontrar traços de influência 

da sua participação no PIBID em tais escolhas. 
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Eixo I: Apresentação pessoal e acadêmica 

1- Nome: 

2- Curso de graduação: 

3- Ano de ingresso no curso de Licenciatura: 

4- Ano de conclusão do curso de Licenciatura: 

5- Quais motivos te levaram a optar pelo curso de licenciatura? 

Eixo II: Sua participação no PIBID 

6- Durante a graduação por quanto tempo atuou no PIBID? Ano e mês de início 

e término da sua participação no programa. 

7- Em qual subprojeto e/ou linha de ação você atuou no PIBID? 

8- O subprojeto do qual participou deixou marcas em sua formação que tenha te 

levado a refletir sobre sua carreira após formado? Conte-nos algumas dessas 

marcas. 

9- Você identificou limitações no PIBID? Fale um pouco sobre essas limitações. 

 

Eixo III: Sua atuação profissional  

10- Após se formar você prestou algum concurso público? Qual/quais? 

11- Prestou alguma prova para tentar ingressar na pós-graduação 

(mestrado/doutorado)? Quais? 

12- Atuou em sala de aula como professor? Após formado. 

SIM NÃO 
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12.A-  Quanto tempo atuou no 

ensino?  

12.B-  Quais disciplinas você 

ministra(ou)? 

12.A- Porque não atuou  como 

professor? 

SE AINDA ATUA 

12.C- Quais as maiores motivações 

para continuar na carreira docente?  

12.D- Os aprendizados sobre a 

docência adquiridos com sua 

participação no PIBID , foram fatores 

determinantes na sua permanência na 

profissão? Explique sua resposta. 

SE NÃO ATUA MAIS 

12.E - Que motivos o levaram a atuar 

em outras atividades que não o 

magistério da disciplina de sua 

formação na Educação Básica? 

12.F- Que tipo de atividade alternativa 

você está exercendo?  


