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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo analisar as influências que podem ter 
marcado a formação da identidade de alunos e egressos do Programa de Pós-
Graduação em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP) e 
compreender sentidos formativos que os indivíduos atribuem a essas 
experiências. Os referenciais teóricos que fundamentaram a discussão da 
identidade estão ancorados dentro do campo da Psicologia Social e da 
Sociologia, em diálogo com alguns autores do campo da formação de 
professores que discutem a identidade docente, para isso, nos fundamentamos 
em teóricos como Stuart Hall, Antônio Ciampa e Maurice Tardif. A abordagem 
da pesquisa é de cunho qualitativo. Os dados foram coletados por meio de 
entrevistas reflexivas realizadas com 4 alunos e 2 egressos do PPG-ECFP, 
totalizando 6 colaboradores. Os resultados da investigação, que emergiram a 
partir do trabalho com a análise de conteúdo, foram agrupadas em 3 categorias:  
(1) - Antes da graduação: A identidade docente é uma escolha? (2) - Durante a 
Graduação: Das quebras, utopias, certezas e incertezas  (3) -  Depois da 
Graduação: Sonhos, adaptação, competividade e qualificação. Essas categorias, 
mediante as concepções de identidade dentro do campo da Psicologia Social e 
da Sociologia, permitiram construir uma análise espaço-temporal, trazendo 
ponderações sobre as ideologias da identidade e as compreensões da formação 
do sujeito como um processo de socialização, nos quais os entrevistados 
evidenciam os significados das influências (pessoas, espaços e relações) que ao 
longo do tempo  marcaram suas identidade rumo ao constante processo de 
metamorfose no tocante a sua profissionalização. Assim, o estudo traz 
discussões que versam sobre os labirintos da formação identitária do professor 
e aponta algumas das principais influências e direções que condicionam as 
diferentes dimensões de sua identidade em uma perspectiva pessoal, social e 
profissional.  

Palavras – Chave: Espaços formativos; Formação de Professores; identidade docente; 
Psicologia Social; Sociologia. 
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(Master). 2020. 142f - Graduate Program in Science Education and Teacher 

Training, State University of Southwest Bahia, Jequié, 2020. 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze the influences that may have marked the 
formation of the identity of students and graduates of the Graduate Program in 
Science Education and Teacher Training (PPG-ECFP) and to understand the 
formative meanings that individuals attribute to these experiences . The 
theoretical frameworks that supported the discussion of identity are anchored 
within the field of Social Psychology and Sociology, in dialogue with some 
authors in the field of teacher education who discuss teacher identity, for this 
we rely on theorists such as Stuart Hall, Antônio Ciampa and Maurice Tardif. 
The research approach is qualitative. Data were collected through reflective 
interviews with 4 students and 2 graduates of the PPG-ECFP, totaling 6 
employees. The results of the investigation, which emerged from work with 
content analysis, were grouped into 3 categories: (1) - Before graduation: Is 
teacher identity a choice? (2) - During Graduation: Breaks, utopias, certainties 
and uncertainties (3) - After Graduation: Dreams, adaptation, competitiveness 
and qualification. These categories, through the conceptions of Social 
Psychology and Sociology, construct a spatio-temporal analysis, reflecting on 
the ideologies of identity and the comprehension of the subject's formation as a 
socialization process, in which the interviewees show the meanings of 
influences ( people, spaces and relationships) that over time marked their 
identity towards the constant process of metamorphosis with regard to their 
professionalization. Thus, the study brings discussions that deal with the 
labyrinths of the teacher's identity formation and points out some of the main 
influences and directions that condition the different dimensions of his identity 
in a personal, social and professional perspective. 

Key - words: Formative spaces; Teacher training; teaching identity; Social 
Psychology; Sociology. 
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INTRODUÇÃO 

 Professor: uma palavra que nos remete a um mundo de significados, 

uma missão, uma profissão, um ser. E como este ser é formado? Essa indagação 

nos leva ao entrelaçamento entre a pesquisa em educação, tocada fortemente 

por questões do campo da psicologia social e da sociologia e por teorias acerca 

das temáticas identidade e formação de professores.  

Como apontam os escritos de Selma Garrido Pimenta e Maria Socorro 

Lucena Lima, as concepções sobre identidade levam a significações diferentes a 

depender do campo de estudo em que a temática está sendo abordada. Dessa 

forma, no presente estudo, nos debruçamos sobre a temática por meio do 

campo da psicologia social e da sociologia, visto que, na pesquisa valorizamos 

os preceitos das experiências, as relações sociais e suas influências sobre o 

indivíduo (FLEMING, 1966). 

A concepção sociológica nos direciona ao estudo das relações entre as 

pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que 

formam a sociedade, por outro lado, a psicologia social dedica-se a estudar 

como os diferentes estímulos externos vividos em sociedade podem interferir 

no pensamento e, consequentemente, no comportamento da pessoa (FLEMING, 

1966; HALL, 2006). Assim, estabeleceremos relações entre esses campos de 

estudos sobre a perspectiva da construção da identidade do indivíduo, nos 

apoiando em dois autores: Stuart Hall, para a compreensão sociológica, e 

Antônio da Costa Ciampa, para a compreensão da identidade no campo da  

psicologia social.     
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As pesquisas sobre identidade têm sido consideradas como um tema 

recorrente dentro do campo de estudo da formação de professores. Em 

trabalhos mais antigos, como o de André e Romanowski (1997), é pontuado que 

a temática foi considerada a menos discutida dentro da área de estudo, já em 

trabalhos da última década como o de Pimenta e Lima (2010),Eibel (2016) e 

Falcão (2016), vêm mostrando a potencialização do interesse dos educadores 

sobre essa linha de estudo.  

Esses autores pontuam que para compreender e discutir a profissão e 

profissionalização docente é necessário um embasamento sobre a identidade 

docente. 

Nessas concepções, trazemos nossas ideias diretamente para o campo da 

formação de professores. E, nesse sentido, refletimos sobre a complexidade da 

formação da identidade docente, a qual vai muito além do cumprimento das 

disciplinas estudas em sala de aula. É preciso transcender.  

Portanto, coadunamos com os ideais de Lelis (2010) e entendemos que a 

formação do professor não é dada de forma objetiva e linear, havendo a 

necessidade do aprendizado de conteúdos, teorias, metodologias, temáticas 

transversais e a vivência da prática docente, os quais serão regidos por um 

marco principal que é a significação que o “ser professor” tem para cada 

indivíduo. Para a vivência dessa amplitude de experiências, são necessários 

espaços formativos (CALDEIRA, 2000).  

Consideramos que nesses espaços há integração de vias formativas 

necessárias à qualificação do licenciando enquanto futuro professor, 

principalmente no que se refere ao toque que esses cenários de formação dão 

nas diferentes dimensões da identidade. Ou seja, com as experiências 

adquiridas nessas vias o licenciando irá constantemente se ressignificar e 

metamorfosear sua identidade pessoal, profissional e social, pois a 

heterogeneidade de atividades e relações do ambiente possibilitam tais 

mudanças (BRANDO;CALDEIRA, 2000).  
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Na revisão de literatura encontramos diversos trabalhos que destacam a 

relevância de alguns espaços, como o Centro Acadêmico (CA), o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), os Grupos de Pesquisas, 

o Estágio Supervisionado, entre outros, que nas licenciaturas, vêm contribuindo 

na formação e qualificação dos novos professores (SOUZA, 2015; CANAN,2012; 

BICA,2012; SOARES, 2009).  

Dessa maneira, vislumbramos a universidade como um grande polo 

formativo, que envolve e nutre em seu corpo diversos espaços de formação, e 

estes, em suas características, contribuem significativamente nas diferentes 

dimensões da identidade do indivíduo. 

No entanto, esse pressuposto nos levou a pensar além dos muros da 

universidade, para além da graduação e dos espaços institucionalizados, 

refletindo sobre a história de vida do professor no contexto da formação de sua 

identidade enquanto ser social. 

São latentes, em nossas ideias, reflexões sobre os espaços, interações, 

perspectivas pessoais, sociais e profissionais e como eles motivam o indivíduo a 

escolher, permanecer e seguir na carreira docente. 

Nessa concepção, os escritos de Maurice Tardif, Antônio Ciampa e Stuart 

Hall nos levaram a considerar que o professor é professor, mas também é um 

ser humano, constituído em um processo de metamorfose que envolve um 

trilhar multidirecional e fluido.   

Brando e Caldeira (2000) destacam que esse processo rumo ao ”ser” 

professor envolve uma constante de construção, desconstrução e reconstrução 

da identidade do indivíduo.    

Dessa maneira, na pesquisa, nas nossas ideias e concepções, ao 

utilizarmos o termo “ser”, nos referimos à identidade como resultante de um 

processo em construção, mas sempre inacabado do indivíduo, aflorando a ideia 

do constantemente “tornar-se “professor. 
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Portanto, consideramos que essa identidade move-se como um 

organismo vivo, envolvendo um processo evolutivo de uma identidade que não 

se possui, mas é desenvolvida ao longo da vida e das experiências reflexivas 

extraídas do contexto. 

Com essa teorização tecida, a pesquisa tem como questionamento central 

analisar: quais são as influências que podem ter marcado a formação da 

identidade de alunos e egressos do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP) e compreender quais os 

sentidos formativos  que os indivíduos atribuem a essas experiências? 

As ideias que inspiraram esta pesquisa são decorrentes das lacunas 

deixadas em nosso trabalho anterior, intitulado “As contribuições de diferentes 

espaços de formação na constituição da identidade docente de licenciandos de 

Ciências Biológicas ”, no qual, como objeto de estudo, tomamos a identidade 

docente como tema. No entanto, notamos, diante dos resultados, que vozes de 

outras identidades dos licenciandos ecoavam em todo seu percurso formativo, 

atribuindo sentidos e significados a sua formação, ligados a aspectos  pessoais, 

sociais e profissionais.  

Agora, na presente proposta de estudo, optamos por uma abordagem  

mais fluida, abrindo espaço para que nossos entrevistados atribuíssem 

significados diante de suas experiências antes, durante e depois da graduação  

no tocante à formação das suas identidades. 

Para responder ao questionamento central, optamos por fragmentar o 

processo da construção identitária em momentos que denominamos 

“marcações temporais”: o antes da graduação, o durante a graduação e o depois 

da graduação. 

Com a ideia levantada na pesquisa, não queremos dizer que o indivíduo 

é constituído por partes, mas frisar que ao longo de sua trajetória formativa, 

diferentes espaços, diferentes relações e experiências vão marcar o indivíduo 

tanto nos aspectos pessoais, profissionais quanto em relação as suas concepções 

sociais.       
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Assim, por meio da trajetória de vida de 6 professores, a presente 

pesquisa teve por objetivo analisar  as influências que podem ter marcado a 

formação da identidade de alunos e egressos do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP) e compreender 

os sentidos formativos  que os indivíduos atribuem a essas experiências. 
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APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS TEÓRICOS 

Diante da complexidade do estudo realizado, tentamos fazer um amplo 

levantamento de teóricos e teorias que circundam nossa temática central e nosso 

campo de pesquisa. Assim desenhamos e organizamos o nosso trabalho e 

nossas ideias em dois capítulos teóricos.  

No primeiro capitulo debatemos e fazemos um reconhecimento de 

campo envolvendo as produções e produtos de trabalhos realizados com a 

temática da identidade em suas diferentes perspectivas: pessoal, profissional e 

social.  Anteriormente, ainda aludimos ao leitor sobre o campo de pesquisa que 

defendemos aqui no estudo. Para isso, por meio de teóricos como Antônio 

Ciampa e Stuart Hall, trazemos considerações sobre o campo da Psicologia 

Social e da Sociologia, nos quais nos apoiamos para compreender o termo 

“Identidade”.  

Levando nossa temática para as proximidades mais específicas do nosso 

objeto de estudo, mergulhamos diretamente no campo da formação de 

professores, mobilizando referenciais como Maurice Tardif,Selma Garrido 

Pimenta e  Maria Socorro Lucena Lima,  entre outros. 

Assim, no primeiro capítulo nos preocupamos com questões centrais que 

informem ao leitor sobre quais são as considerações existentes na modernidade 

sobre a temática identidade. Quais aspectos e vertentes teóricas e históricas 

levaram às diferentes significações desse conceito? O que diz a Psicologia Social 

e a Sociologia sobre o assunto?   
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No segundo capítulo, nos debruçamos mais sobre a perspectiva de 

entrelaçamento entre a temática identidade e o campo da formação de 

professores. Dessa maneira, os questionamentos presentes no capítulo são: Qual 

a relevância de se discutir a temática identidade na formação docente? O que se 

tem produzido a respeito da temática identidade no campo da formação de 

professores? Como é “construída” a identidade docente? 

Em suma, o objetivo desses dois capítulos é aproximar o leitor no mundo 

do nosso objeto de estudo para  nas análises dos dados desta pesquisa termos 

um embasamento teórico que será mobilizado conjuntamente com as 

narrativas. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIDADE(S) 

 

1.1 – Relações entre a Psicologia Social e a Sociologia: concepções sobre a 

categoria identidade 

Como previamente considerado, as conceituações relacionadas à identidade 

levam a significações diferentes a partir do campo de estudo em que estão 

sendo abordadas.  Dessa forma, nos debruçamos sobre o tema por meio do 

campo da Psicologia Social e da Sociologia. Aqui neste trabalho valorizamos os 

preceitos das experiências, relações sociais e suas influências sob o indivíduo 

(FLEMING, 1966; PIMENTA; LIMA,2009) 

Essa necessidade de localizar o campo de estudo é reforçada pelas leituras 

do trabalho de Faria e Souza (2011), que buscaram compreender como o 

conceito de identidade tem sido apropriado nas pesquisas sobre formação de 

professores e sua contribuição para a compreensão do processo de constituição 

de identidade docente. Em suas tessituras os autores declaram que um dos 

principais equívocos dos trabalhos sobre identidade é que os pesquisadores não 

se alicerçam em bases conceituais e teóricas para dialogar sobre a temática, 

pontuando que as pesquisas acabam arquitetando  suas discussões  mediadas 

por um senso comum alienado, promovendo uma carência de dados 

consistentes na análise sobre o tema. 

Os referidos autores destacam que estudos fundamentais para a discussão 

do tema identidade têm sido produzidos no campo da psicologia e da 
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sociologia, sendo necessária a fundamentação em teóricos do campo para se 

discutir de forma plausível e consistente a temática.   

A Psicologia Social e a Sociologia possuem como interesse as relações 

subjetivas, interligadas ao coletivo, e as representações sociais desse coletivo 

como grupos, comunidades, as relações sociais, relações de gêneros, relações 

entre pais e filhos, nos campos familiares, a comunicação, pela mídia, a 

exclusão, e os mais variados comportamentos políticos, as relações comunitárias 

e institucionais. 

Referente aos aspectos históricos, o campo da psicologia social é 

considerado como uma ciência jovem. De acordo com Mayer (2014), os 

primeiros experimentos nesse campo de estudo são datados de pouco mais de 

um século (1898), e seus textos iniciais surgiram em torno de 1900. No entanto, 

apenas a partir da década de 1930 a Psicologia Social assumiu sua forma atual, e 

somente após a Segunda Guerra Mundial começou a tomar as características 

que a caracterizam na sociedade atual. 

De acordo com Mayer(2004), a psicologia social se caracteriza como o 

estudo científico de como as pessoas pensam, influenciam e se relacionam entre 

si.  

Partindo dessa perspectiva, aqui, contemplamos algumas ideias desses 

dois campos, defendendo a concepção da identidade nas configurações de dois 

autores principais, sendo eles Antônio Ciampa (Psicologia Social)e Stuart Hall 

(Sociologia ). 

Para Hall (2006), as questões relacionadas à identidade vêm sendo 

amplamente debatidas na teoria social. Os escritos do autor jamaicano relatam 

que o estudo do indivíduo e seus processos mentais se tornaram, no mundo 

globalizado, objeto de estudo privilegiado no campo da psicologia. 

No entanto, a preocupação da sociologia em interpretar um modo de 

como ocorre a manifestação do "eu" em diferentes situações sociais e como o 

conflito dessas situações manifestam diferentes papéis sociais na identidade do 

"eu" se tornaram o alvo de interesse de teóricos na sociedade contemporânea. 
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Podemos considerar que as duas ciências compartilham para estudo um 

objeto: o ser humano. Assim, por meio da mutualidade e do compartilhamento 

de interesses nas áreas, Antônio Ciampa acrescenta que para se estudar as 

questões que envolvem a identidade do indivíduo não é possível se dissociar do 

estudo da sociedade, considerando que o indivíduo é, por natureza, um ser 

social, psicológico e histórico.  

Para Fleming(1966), a psicologia social dedica-se a estudar como os 

diferentes estímulos externos vividos em sociedade podem interferir no 

pensamento e, consequentemente, no comportamento da pessoa.  

Nessa perspectiva, a sociologia, de acordo com Mendonça (2000), 

empenha-se mais nas interpretações das realidades sociais, nas relações e 

comportamentos que os indivíduos estabelecem entre si, focalizando as 

questões de grupos, cultura e suas influências sobre os sujeitos.    

Nesses dois campos, os estudos sobre identidade  são  amplamente 

debatidos, levando representações de teóricos como Antônio Ciampa da 

Psicologia social e do Stuart Hall que traz uma compreensão mais sociológica 

para o estudo da temática.   

Antônio da Costa Ciampa formou-se em 1968 pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). O autor é tido como precursor dos estudos 

sobre identidade como categoria dentro da Psicologia Social. Na mesma 

universidade, concluiu o mestrado em 1977 e o doutorado, também em 

Psicologia Social, em 1986 - quando iniciou sua carreira no magistério superior 

na mesma PUC, onde permanece até hoje como professor associado. 

Em uma das suas principais obras “A estória do Severino e a História da 

Severina: Um ensaio de Psicologia Social” o autor compreende de maneira 

idiossincrática o ser humano, ponderando a respeito das conformações 

metamórficas e dinâmicas da identidade humana.   

Para Ciampa (2001), é interessante pensar sobre o significado que as relações 

sociais exercem nas concepções de identidade, defendendo que ao interpretá-la 

se compreende a relação entre o sujeito e a sociedade.  



    
  

25 
 

Assim, para o autor a identidade pode ser conceituada como metamorfose, 

sendo esta um processo permanente de formação e transformação do indivíduo, 

que se dá dentro de condições materiais e históricas, tendo em vista que o 

indivíduo, mediante o seu contexto social e a vivência de diferentes papéis, 

continuadamente vai se metamorfoseando de acordo com as condições 

históricas e sociais a que está sendo submetido.   

Dessa forma, define: “Identidade é movimento, é desenvolvimento. 

Identidade é metamorfose” (CIAMPA, 1984, p.74). 

Na sua obra, Ciampa utiliza aportes discursivos para demonstrar como o 

sujeito se constituía na relação com a sociedade, contra argumentando que essa 

constituição não era dada apenas como decorrência dos processos biológicos, 

como outros trabalhos da sua época discutiam. Assim, sua pesquisa postulava 

teorias sobre a profunda relação entre sujeito e sociedade na formação da 

identidade.  

Nessa concepção interacionista e sociológica, acrescentamos algumas 

considerações tecidas por  Stuart Hall. De acordo com o autor, para refletir 

sobre essas concepções sobre o sujeito na modernidade, torna-se necessário 

compreender dois eventos. O primeiro é a ideologia da biologia darwiniana. 

Nessa concepção, se pensa que o sujeito humano foi "biologizado", o que, para 

Hall (2006), consiste em pensar que a razão do sujeito possui/possuía uma base 

na natureza e mente um fundamento no desenvolvimento físico do cérebro 

humano.  

Hall contrapõe-se a essa ideia e nos lembra de Ciampa, que também 

refuta essa concepção biologizada da formação da identidade.  

Nesse sentido, abrimos um parêntese para as concepções dos escritos de 

Lene (2017). Para essa autora cada organismo humano possui características 

particulares e distintas. Segundo ela, por mais que exista  igualdade  no 

material genético de gêmeos univitelinos, as primeiras interações dos 

organismos desses indivíduos com o meio externo acontecem de formas 
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diferentes, e diante desse evento ( interação com  ar, luminosidade, gravidade 

etc) já se é dado o início para diferenciação em seus organismos. 

Assim, entende-se que ninguém é igual a ninguém. Cada indivíduo, 

enquanto humano e ser social possui suas particularidades e divergências. 

De acordo com Hall (2006), o segundo evento está relacionado ao 

surgimento das ciências sociais. Agora o entendimento sobre o indivíduo é 

pensado de forma mais crítica. O sujeito passa a ser analisado em uma 

perspectiva subjetiva, considerando os aspectos identitários na perspectiva 

individual e social, como uma construção histórica e sociológica, atentando-se a 

aspectos como a subjetividade do indivíduo, suas histórias, experiências, 

relações e etc.  

As teorias de Hall (2006) destacam que a identidade do indivíduo na 

sociedade moderna encontra-se em crise, devido às fragmentações das 

paisagens culturais, de classe , gênero, sexualidade, etnia, raça etc; que outrora 

forneciam  para os indivíduos (sujeitos integrados) localizações concretas. 

Essas rupturas na localização (deslocamento ou descontração do sujeito 

do seu mundo social e do seu "eu") deram espaço para o surgimento de novas 

identidades e novas concepções para se pensar o que é identidade. 

 Como a identidade é constituída? Quais as suas formas? Para Hall, isso 

acabou colaborando  para uma  "crise da identidade"  do indivíduo moderno. 

Assim como Stuart Hall, entendemos a complexidade que envolve as questões 

voltadas para identidade e as ideias que defendemos e debatemos são 

provisórias e estão abertas a contestação. 

Ainda, os escritos de Hall (2006) acrescentam teorias sobre os 

paradigmas identitários do sujeito, considerando três concepções de sujeito: 

a)Sujeito do iluminismo  

b)Sujeito sociológico e 

c)Sujeito pós-moderno 

Nessa primeira representação (do sujeito do iluminismo), as 

compreensões sobre indivíduo estavam relacionadas  a um “eu” inato e 
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inalterável, dotado da capacidade de razão, consciência e ação. Nessa 

concepção, acreditava-se que a identidade humana era fundamentada na 

existência de um núcleo interior que nascia e se desenvolvia com o sujeito. Ao 

longo da vida e das experiências que o indivíduo era exposto, ele permanecia 

essencialmente o mesmo, contínuo e idêntico (HALL, 2006 ). 

  Na segunda representação (o sujeito sociológico), Hall (2006, p. 11) 

descreve: 

A noção do sujeito sociológico refletia a crescente complexidade 
do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior 
do sujeito  não era autônomo e auto-suficiente, mas era 
formado na relação com outras pessoas importantes para ele, 
que mediavam para o sujeito valores, sentidos e símbolos – a 
cultura- dos mundos que ele/ela habitava. 

 De acordo com Hall (2006 p.11), na representação da identidade na 

perspectiva sociológica o indivíduo ainda possui o núcleo interior, o “eu real” 

mas este é ressignificado constantemente por meio de diálogos com os mundos 

culturais “exteriores” e as identidade que esses mundos oferecem.  

 Hall (2006,p.11) acrescenta que:  

A identidade, nessa concepção sociológica preenche o espaço 
entre o interior e o exterior – entre o mundo pessoal e o mundo 
público. O fato que projetamos a nós próprios nessas 
identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus 
significados e valores, tornando-os parte de nós. 

Dessa maneira, essa abrangência do sujeito sociológico atribuídas 

algumas outras predições ligam em partes à caracterização da última 

concepção. 

Quanto a última representação (o sujeito pós-moderno), o indivíduo 

mediante as suas interações sociais, suas experiências e histórias, constitui sua 

identidade por meio de uma celebração móvel e contínua, envolvendo 

constantes processos de  construções, desconstruções e reconstruções do “eu” 

interno . 

Stuart Hall pontua que, nessa concepção, existe uma variação de 

identidade(s) que continuadamente se contradizem e se empurram em direções 

opostas. Essas identidades não são unificadas ao redor de um “eu” coerente e 



    
  

28 
 

são permeadas por nossas identificações com o “eu exterior”   e se ressignificam 

em constante metamorfose. 

Nessas diferentes identidades e continuidades de mudanças 

(metamorfose) a nossa identidade é representativamente uma totalidade. “Uma 

totalidade contraditória, múltipla e mutável, no entanto una.” (CIAMPA, 1984, 

p.61). 

Assim, identidade, nessa concepção é um termo atribuído a um processo 

multidirecional, fluido e relacional do “eu” com a sociedade, referindo-se à 

ideia de uma identidade que não se possui, mas que se desenvolve ao longo do 

tempo e das experiências a que o indivíduo é constantemente exposto 

(SANTOS; SOARES, 2017).     

Expressamos alguns posicionamentos e diálogos com as literaturas sobre 

concepções e estudos sobre identidade. Salientamos que elencamos essas 

discussões em três subtópicos i- Identidade pessoal, ii – identidade profissional 

e iii- identidade social.  

Atribuímos essa fragmentação das dimensões identitárias no intuito de 

melhor discuti-las. Porém, defendemos que essas dimensões representam parte 

de uma identidade que pode ser analisada, interpretada e estudada de 

diferentes formas. Essas dimensões são ressignificadas (construídas, 

desconstruídas e reconstruídas) diante dos contextos, das histórias e das 

relações a que os sujeitos são expostos, estando constantemente em diálogo e 

sendo guiadas pelas significações próprias atribuídas por cada indivíduo ao 

longo da vida. 

Assim, objetivamos, nos itens seguintes, discutir essas diferentes 

dimensões partindo do entendimento e da compreensão holística 

representacional da identidade do indivíduo.    

1.2 - Identidade pessoal 

No campo da psicologia, os estudos sobre identidade geralmente são 

abordados pela Psicologia Analítica do Eu e pela Psicologia Cognitiva, as quais 
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partilham a afirmação que a identidade é o resultado da socialização garantida 

pela individualização (JACQUES,1998). 

Jacques (1998, pág.159) destaca que “A importância conferida ao estudo 

da identidade foi variável ao longo da trajetória do conhecimento humano, 

acompanhando a relevância atribuída à individualidade e às expressões do eu 

nos diferentes períodos históricos”.  

 Fundamentados em Laurenti e Barros (2000), observamos que estudos 

voltados para questões da identidade já eram valorizados na antiguidade 

clássica, período quando ocorria a valorização da vida do indivíduo e do 

mundo interno, e na época do movimento romântico, quando condições de 

caráter como egocentrismo e introspecção atingiram seu apogeu, propiciando 

assim diversas produções teóricas sobre a identidade. 

Sob a luz do referencial teórico de Ciampa (1984), pontuamos que para 

que se chegue à compreensão da identidade é necessário tomá-la como a 

representação de um produto para, então analisar seu processo de construção.  

Nesse processo de construção, a identidade recebe a influência de 

diversos elementos.  Ferreira (2003, p. 107) destaca que: 

A formação da identidade recebe a influência de fatores 
intrapessoais (as capacidades inatas do indivíduo e as 
características adquiridas da personalidade), de fatores 
interpessoais (identificações com outras pessoas) e de fatores 
culturais(valores sociais a que uma pessoa está exposta, tanto 
globais quanto comunitários) 

Nesse sentido, a identidade do indivíduo é construída e remodelada 

gradativamente, sendo assim um processo evolutivo, em que características 

adquiridas são consequências de intrínsecas variabilidades das relações sociais 

dentro de um determinado contexto, espaço e tempo em que o sujeito está 

inserido. 

Compreendidas suas definições, partimos para a análise de contextos. 

Alguns teóricos como Samuel Netto e Jean Piaget, discutem a formação do 

indivíduo em seu desenvolvimento, sendo este um processo contínuo e 

ordenado, ou seja, além da constância para a formação, cada fase do 
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desenvolvimento (infância, adolescência, fase adulta) atinge o universo de 

significação de maneiras distintas, levando em conta ainda os diferentes grupos 

de interações(família, escola, igreja, faculdade, trabalho, etc.) (NETTO,1979; 

CIAMPA,1998;FERREIRA,2003).   

As trajetórias dos indivíduos nesses grupos influenciam as dimensões de 

sua identidades (pessoal, profissional e social). Aqui, em especial, abordaremos 

a universidade e seus diferentes espaços, notando como essas dimensões vão 

sendo ressignificadas diante das vivências que esse período de formação 

profissional possibilita.  

O pensamento anterior nos leva a compreender que essas identidades 

estão diretamente conectadas, influenciando uma a outra constantemente, o que 

nos leva ao aprofundamento a respeito das suas outras dimensões. 

1.3 - Identidade profissional  

 

No tópico anterior falamos das dimensões da identidade, isso nos fica 

mais claro a medida que analisamos o desenvolvimento do indivíduo. Durante 

seus estágios de vida (Infância e adolescência) o indivíduo vai se constituindo a 

partir de diferentes interações e contextos (trabalhando sua identidade pessoal e 

social), o que, de certa, forma e influencia sua encolha profissional.  

Jordani (2014, p. 26) pontua que: 

Dentre os fatores, que influenciam na decisão, como 
características individuais, convicções políticas, religiosas, 
crenças, também a família tem grande influência, ajudando ou 
dificultando na escolha. Pois a família tem história e 
características próprias e valores particulares dados às 
profissões. 
 

A teoria apresentada acima nos dá uma visão do entrelaçamento das 

dimensões da identidade, o que nos leva a nos debruçarmos um pouco mais 

sobre a identidade profissional. 

Netto (2014) destaca em seu trabalho que a escolha profissional é um 

momento difícil. Em outras leituras, vimos que para fazer essa escolha, em 

diversas ocasiões são levadas em conta o reconhecimento e prestígio social e 
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financeiro que envolve a futura profissão(CARLOS MACELO,2009; DINIZ-

PEREIRA, 2001). 

Para Borges e Carnielli (2005), o status atribuído a alguns cursos refletem 

a estratificação social existente no nosso país, enquanto Diana e Oliveira (2008) 

acrescentam que a escolha de um curso tem sido atribuída em consonância a 

dois fatores : o quadro econômico e as ofertas de mercado.  

Baseados nesses fatores para a escolha profissional, coadunando com a 

área de pesquisa do nosso trabalho, pensamos que diante da realidade da nossa 

sociedade capitalista em que se manifesta historicamente um certo desprestígio 

social e profissional da profissão docente, indagamos:  o que leva o indivíduo 

frente a essa realidade identificar-se como professor? 

Diniz-Pereira (2001) pontua que esses fatores relacionados às 

representações da carreira docente representam um dos  principais motivos 

para uma pessoa entrar em um curso de licenciatura, sendo assim uma resposta 

em sinal de afronta ao sistema. Dessa forma, chegamos de fato a identidade em 

foco deste tópico: a identidade docente. 

De acordo com André e Romanowski (1997)  

A identidade e profissionalização docente surge como tema 
emergente nos últimos anos, e abre perspectivas para questões 
de grande interesse e atualidade, como a busca da identidade 
profissional do docente, a relação do professor com as práticas 
culturais, questões de carreira, organização profissional e 
sindical, e questões de gênero (ANDRÉ; ROMANOWSKI, 1997, 
p. 303). 

De acordo com trabalhos como o de André (1999, 2009) e Brzezinski 

(2014), esse cenário de discussões sobre a identidade profissional docente 

começou a ampliar na última década abrindo espaço para novos debates no 

campo da formação docente. 

Nessa perspectiva, Pimenta e Lima (2009), argumentam que o estudo da 

identidade é necessário para se entender a profissão e a profissionalização 

docente, sendo importante conhecer o professor enquanto um ser humano 

historicamente e socialmente construído. 
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Logo, o “ser” professor passa ser um grande objeto de estudo da 

formação de professores, ressaltando que esse profissional possui uma 

identidade ligada a dimensões (pessoal, social e profissional) que podem 

ressignificar o ato da docência, o “professorar” e toda cultura escolar (TARDIF, 

2002, PIMENTA;LIMA, 2009).  

Esse pensamento pode dar uma resposta do porquê o estudo da temática 

identidade docente cresceu no campo da formação de professores.  

Para Caldeira (2000), a formação da identidade docente é baseada no 

significado que o indivíduo confere à profissão, envolvendo as características 

de sua identidade pessoal, incluindo sua história familiar, sua trajetória escolar, 

seus valores morais, seus interesses pessoais, suas representações e saberes, 

pontuado pela significação que o “ser professor” tem em sua vida. 

Nesse sentido, Pimenta e Lima(2009), pontuam que a identidade do 

professor é construída no período de formação através de sua trajetória 

formativa, necessitando assim dos espaços formativos ou do exercício 

profissional para se estabelecer.   

Os diferentes espaços formativos, incluindo os próprios ambientes de 

trabalho pelos quais os indivíduos passam durante sua trajetória formativa vão 

se constituir como oportunidades diferenciadas para aquisição de atributos 

qualitativos da identidade profissional (JACQUES, 1988) 

Portanto as contribuições para a construção da identidade profissional, 

inicialmente são viabilizada nas universidades através de diferentes espaços de 

formação, que possibilitam inter-relações significativas que podem transformar 

não apenas o meio em que os futuros docentes estão interagindo, mas, 

gradativamente, influenciam uma transformação de si mesmos, por meio das 

interações sociais diversas, que têm papéis imprescindíveis na formação da 

identidade docente.  

A partir desse pressuposto concordamos com Allain (2013) e entendemos 

que a identidade docente vai se constituindo ao longo das experiências, dentre 

as quais a graduação ocupa lugar de destaque. Em consonância, levando em 

consideração os processos identitários, considerando e compreendendo a 
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universidade como um espaço formativo que comporta diferentes espaços de 

formação, pressupõe-se que, ao frequentarem diferentes cenários formativos, os 

sujeitos vão sendo ajudados dentro de cada um deles a darem um sentido 

próprio para sua experiência pessoal, social e profissional futura. 

1.4 - Identidade Social 

Para integralizar a objetividade desse tópico, também levantamos que na 

universidade há uma diversidade de espaços que criam um grande fluxo de 

pessoas e identidades, sendo assim um ponto de encontro da identidade 

pessoal e social dos sujeitos que fazem parte desse cenário.  

 Esse encontro de identidades em determinados espaços da universidade 

constituem grupos, e como todo grupo: 

[...]apresenta uma identidade que está em conformidade a sua 
definição social que o situa no conjunto social. Assim, a 
identidade social é ao mesmo tempo inclusão – pois só fazem 
parte do grupo aqueles que são idênticos sob certo ponto de 
vista – e exclusão – visto que sob o mesmo ponto de vista são 
diferentes de outros (BERLATTO, 2009, P.2). 

Esse contexto de identidade diversificada, resulta no fortalecimento dos 

ideais dos grupos, bem como contribui para a formação dos seus partícipes, 

formando um organismo heterogêneo e complexo. Portanto, não apenas as 

atividades desempenhadas pelos grupos, mas também as relações pessoais de 

cada indivíduo presente nestes, podem contribuir para a constituição da 

identidade de cada partícipe (SOUZA,2015). 

Essa identificação ou “encaixotamento” dentro de grupos sociais fazem 

parte das representações da identidade no mundo moderno. Nesse sentido Hall 

(2006, p. 11) nos acrescenta : 

Argumenta-se, entretanto, que são exatamente essas coisas que 
agora estão mudando. O sujeito previamente vivido como 
tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando 
fragmentado; composto não de uma única identidade, mas de 
várias, algumas vezes contraditória ou não resolvidas[...] 
entrando em colapso como resultado de mudanças estruturais e 
institucionais. O próprio processo de identificação, através do 
qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tonou-se 
mais provisório, variável e problemático.    
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   Essas concepções da identidade unificada e estável; outrora defendida 

nas concepções do sujeito do iluminismo, agora dá espaço para diálogos mais 

precisos para se pensar na concepção do sujeito sociológico e do sujeito pós-

moderno, assim, possibilitando novas reinterpretações para se compreender a 

identidade na contemporaneidade.   

Essa perspectiva da identidade adquirida e entrelaçada  ao caráter social 

do indivíduo movimenta o colapso identitário  descrito por Stuart Hall, pois, 

agora, o mundo altamente desenvolvido e globalizado permite uma infinidade 

de representações para a identidade social.  

Um determinado indivíduo, por exemplo: mulher, negra, umbandista, 

mãe, professora, filha, esposa, homossexual etc, possui características e 

identidades que a encaixam em determinados grupos sociais, determinados por 

sua identidade  (pessoal, social e profissional). No entanto, essas identidades 

podem estar em consonância ou em constante contradição, mediante os 

contextos que localizam o indivíduo como historicamente situado.  

Essa exemplificação fomenta uma base sobre as  contradições e choques 

que S. Hall pontua, representando, assim, o caráter movediço, multidirecional  e 

fluido da identidade. 
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CAPÍTULO II 

SITUANDO A IDENTIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

No presente capítulo fazemos uma busca no campo da formação de 

professores de Ciências e Matemática sobre a temática identidade. Dessa 

maneira, levantamos aqui uma breve discussão sobre conceitos, perspectivas e 

abordagens sobre o assunto. 

Em um estudo do tipo estado da arte André (1999), com o intuito de 

analisar as produções acadêmicas sobre formação de professores 

correspondente ao período de 1990 a 1993, encontra, na área de educação, no 

banco de dissertações e teses da CAPES, 284 estudos sobre formação de 

professores, sendo que apenas 9% se referiam ao estudo da identidade. 

Em uma nova pesquisa da mesma natureza a autora se dedica a traçar 

um mapeamento das produções referentes aos anos de 1999 a 2003, 

encontrando 1184 trabalhos abordando questões relativas à formação de 

professores e desse número mais expressivo, 13% se dedicavam ao estudo da 

identidade( ANDRÉ,2009)  

No estudo de Iria Brzezinski (2014), que nos detalha uma análise de 574 

trabalhos no campo da formação de professores redistribuídos entre teses e 

dissertações do campo, produzidas entre os anos de 2003-2010, a autora 

constata  que esse cenário de produções começam nos anos 2000 a tomar novos 

rumos.  

O trabalho de Brzezinski (2014) nos mostra que no período de (2003 -

2010), a categoria trabalho docente foi a mais investigada, sendo produzidas 170 
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(30%) teses e dissertações, seguidas pela categoria identidade e 

profissionalização docente, com 128 (22%). Considerando-se a ordem 

decrescente, seguem-se as categorias: formação inicial, com 92 (16%); formação 

continuada, com 78 (14%); políticas e propostas de formação de professores, 

com 76 (13%); concepções de docência e de formação de professores, com 19 

(3%); e revisão de literatura, com 10 (2%). 

Mostra-se, assim, que na última década o campo de estudo da identidade 

vem se tornando alvo de interesse de pesquisadores brasileiros. Diante dessa 

constatação, nos surgiu a curiosidade de investigar quais são as apropriações 

tomadas pelos pesquisadores da temática no nosso campo de estudo.   

Assim, esse capítulo traz um breve levantamento sobre “O que?”, “ 

Quem? “e “Como?” vem sendo debatido o tema  “ identidade” nos últimos ano. 

Para isso, levando em consideração os últimos 5 anos, mergulhamos em 

análises do Boletim Eletrônico do Portal de Dissertações e Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

As etapas desse levantamento estão detalhadas conforme o esquema da 

figura 1, expresso abaixo: 

 

 

Figura 1- Etapas do levantamento bibliográfico [Fonte: Autores] 

I 

Campo de 
buscas 

•No primeiro momento, foi digitado  no campo de busca do 
portal CAPES a expressão identidade docente.   

II 

Afunilamento 
dos 

descritores  

•Em seguida, foram feitas  algumas especificações 
nos descritores, delimitando a pesquisa com 
concentrações no ensino de Ciências e Matemática 
por meio das duas tipologias do banco, 
representadas  por A e B.  '  
      
      
  III  

Resultados das 
produções    

A 

Dissertações 

B 

Teses 

• No terceiro momento, como fruto das buscas 
foram encontradas 169 dissertações e 97 
teses as quais  selecionamos para triagem. 
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Dessa forma, como supracitado, o primeiro passo para fazer o levantamento 

das produções referentes à nossa temática no portal de catálogos de teses e 

dissertações da CAPES, foi digitado no campo de busca a expressão“identidade 

docente” e nas pesquisas foram investigados alguns descritores. As palavras 

utilizadas foram para maior compreensão dos resumos das pesquisas foram:  

I. Identidade                                  

II. Identidade docente                    

III. Espaços formativos  

IV. Saberes docente 

Os dados referentes aos quantitativos para dissertações e teses sobre 

identidade docente encontrados no Boletim Eletrônico do Portal  da CAPES são 

traçados por meio gráfico 1, destacado a seguir.  

 

                            Figura 2-Gráfico com  o Comparativo entre dissertações  
e teses [Fonte: Autores] 

Ainda no gráfico é esboçado um comparativo representando a 

porcentagem entre as publicações destinadas aos mestrados e aos doutorados 

referente ao tema identidade docente no ensino de Ciências e Matemática. 

Nos últimos 5 anos, no banco de dissertações e teses da CAPES, na área  

concentração em ensino de Ciências e Matemática, do numero total de trabalhos 

analisados, o maior quantitativo de pesquisas sobre identidade docente está no 

64% 

36% 

Comparativo  de publicações 
Dissertações/ teses 

Dissertações (169)

Teses (97)

Total de públicações = 266  
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escopo das produções de mestrado, representando 64% , os outros 36% estão 

representando o número de teses defendidas,  como expressa o gráfico 1. 

Para ressaltar um pouco mais as informações, detalhando o número de 

produções por ano e por nível acadêmico, trazemos o gráfico 2. 

 

        Figura 3-Dissertações e teses sobre identidade docente  (2014-2018) [Fonte: Autores]          

      A interpretação do gráfico esboçado acima, nos leva a constatar que a 

quantidade de dissertações apresenta uma variância crescente nos últimos cinco 

anos, e nos últimos 3 anos o valor da variância expressa-se como altamente 

significativo, visto que o número de publicações duplicou  em comparação aos 

anos de 2014 e 2015.  

O quantitativo das teses defendidas não sofre grandes variações 

numéricas. No entanto, há um aumento quando comparado ao ano de 2014, e o 

maior número de publicações ocorre no ano de 2018, com 22 teses defendidas.  

Pimenta e Lima (2010) afirmam sobre o crescimento dos estudos sobre 

identidade na ultima década, ressaltando a necessidade de debates sobre a 

temática no campo da formação de professores. Para as autoras, para que se 

possa compreender e debater a formação e a profissionalização docente é 

requerido por parte dos pesquisadores da área de educação um embasamento 

sobre identidade.  
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Dado essa premissa, podemos observar, por meio dos gráficos 1 e 2 

detalhados acima, outros fatores quantitativos interessantes, mas, nos 

indagamos : O que discutem essas publicações?   

No levantamento dessas literaturas encontra-se um emaranhado de 

pesquisas que tocam a superfície da expressão identidade docente, fazendo 

marcações em categorias sobre os aspectos ligados à profissão e à 

profissionalização docente, como:  

I. Saberes e competências 

II. Representações sociais (crenças, valores, atitudes) 

III. Perfil e papel do professor/educador 

IV. Questões de gênero e étnico-raciais 

V. Análise de práticas e recursos didáticos  

VI. História de vida e memória; 

VII.  Profissionalização, e trabalho docente. 

Pela nossa interpretação do levantamento bibliográfico, as atribuições 

dos sentidos formativos que descrevem as pesquisas sobre identidade, podem 

estar ligadas às significações de espaço-tempo diferentes, congregando as 

marcações temporais da seguinte maneira: 

a) Antes da graduação,  

b) Durante a graduação, e 

c) Depois da graduação.    

Essas produções analisadas referentes a essas significações permitem 

abrir caminhos para debates a respeito de como vem sendo abordada a 

identidade docente no campo da formação de professores mediante as 

marcações de espaço-tempo.   

Na análise desses trabalhos, encontramos o maior quantitativo de 

dissertações e teses que discutindo a identidade docente, concentra-se durante a 

concepção de espaço tempo (durante a graduação), ou seja, a maioria das 

pesquisas estudadas trazem aspectos ligados à formação inicial de professores, 

pontuando sobre  análises da prática docente, saberes,  espaços e vivências que 
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o futuro professor vivencia durante o curso de graduação e como essas 

experiências marcam a formação da sua identidade. 

A concepção espaço-tempo “depois da graduação”, é a segunda 

categoria mais abordada nos estudos. Sobre concepção, algumas pesquisas 

discutem a formação continuada (mestrado, doutorado, programas) de 

professores (experiências, vivências, histórias, espaços) mostrando trabalhos 

realizados no campo da educação  que outrora eram silenciados nas pesquisas 

em educação (BRZEZINSKI, 2014)  

A concepção espaço-tempo “antes da graduação” mostra-se como a 

menos estudada, evidenciando que não há muitas pesquisas no campo da 

formação de professores que discutem questões como:  

a) Como o professor se descobre professor?  

b) O que leva o indivíduo a ingressar na licenciatura?  

c) Quais/ quem são as suas  inspirações?  

O trabalho de Brzezinski(2014), que  realizou um estado da arte entre os 

anos de 2003 á 2010 sobre as publicações no campo da formação de professores, 

evidencia que os estudos sobre “história de vida e memória” de professores 

ainda é relativamente baixo, atribuindo assim a complexidade metodológica 

das pesquisas realizadas com esse aporte.   

Para melhor exprimir e nos aprofundarmos nas discussões do 

levantamento, trazemos primeiramente o quadro1, que lista algumas produções 

sobre identidade analisadas no Boletim Eletrônico do Portal de Catálogo de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES).  

Quadro1– Estado da arte sobre identidade (CAPES)  

Ano de 
publicação 

Título Autor 
Tipo de 

trabalho (Disser
tação ouTese?) 

Instituição de 
ensino superior 

2016 
Ser professor 

supervisor do pibid: 
Giovana Maria 
Belem Falcão 

Tese 
Universidade 
Estadual Do 

Ceará 
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movimentos na 

constituição identitária 

 

2017 

Significados e sentidos 

do currículo de 

licenciatura: o que 

dizem os professores 

formadores de um 

curso de ciências 

biológicas 

Jeanne Barros Leal 
de Pontes 
Medeiros 

 

Tese 
Universidade 
Estadual Do 

Ceará 

2016 

O processo de 

construção de 

identidades docentes 

no âmbito do 

Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação 

à Docência – PIBID-

Biologia'  

William 
ClestonEibel 

Dissertação  
Universidade 
Estadual De 

Maringá 

2018 

 Tessituras na 

Formação Docente: 

Caminhos de uma 

(Trans) Formação no 

Programa de Iniciação 

à Docência em Física 

Eloides De Sousa 
Melo 

Dissertação 
Universidade 

Federal do 
Amazonas 

2018 

 Docência no ensino 

superior: aspectos 

acerca do início da 

carreira de professores 

formadores na área de 

Ciências da Natureza e 

Matemática 

Lorena Cristina 
Romero Palma 

Dissertação 

Universidade 
Estadual 

Paulista Júlio 
De Mesquita 

Filho (Bauru ) 

2016 
Programa institucional 

de bolsas de iniciação 
Alan Henrique De 

Melo Matos 
Dissertação 

Universidade 
Estadual De 
Campinas 
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à docência – pibid e 

sua contribuição na 

formação inicial de 

professores sobre uma 

perspectiva 

interdisciplinar  

2018 

A formação inicial de 

professores de ciências 

no estágio 

supervisionado: 

compreendendo a 

identidade docente a 

partir da teoria das 

representações sociais 

e da epistemologia de 

LudwikFleck 

 

Bruno Tadashi 
Takahashi 

Tese  

 

Universidade 
Estadual de 

Maringá 

 

2015 

 Aprendizagem e 

constituição 

profissional de uma 

professora de 

matemática: um 

estudo de si 

Thais De Oliveira 
Ferrasso 

Tese 

 
Universidade 
Estadual de 
Campinas 

2015 

Grupo de pesquisa 

colaborativo e 

desenvolvimento 

profissional de 

professores dos anos 

iniciais no que se 

refere ao trabalho com 

o espaço e suas 

relações 

 
Eliane Matheus 

Plaza 
Tese 

Universidade 
Cruzeiro Do 

Sul 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6310489
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6310489


    
  

43 
 

Salientamos que no quadro 1, esboçado acima, trazemos apenas algumas 

pesquisas que selecionamos devido aos seus significados na discussão das 

ideias que tangenciam as questões identitárias na formação de professores  

Por meio de algumas referências do campo da formação de professores, 

continuaremos alguns debates que acreditamos ser relevantes ao estudo. 

Ponderamos que logo nas nossas leituras iniciais, já conseguimos 

encontrar um consenso para a ideia que defendemos na pesquisa, ou seja, a 

ideia do “tornar-se” professor, abraçando a concepção que a identidade docente 

ou em suas outras distintas faces (social e pessoal) é constituída em um 

processo de saltos, rupturas e também continuidades (PALMA, 

2018;GONÇALVES, 2016EIBEL, 2016).  

Os trabalhos de Gonçalves (2016) e Fernandes et al (2017), pautados em 

revisões de literaturas brasileiras acerca da temática identidade docente nos 

mostra que o constante processo de tornar-se professor se revela diante grandes 

paradigmas  permeados por  ideias  que compreendem  o estado  “ser e estar” 

docente. 

 Nessa perspectiva, é atribuído um sentido de complexidade na 

constituição da identidade e na formação do “ser, estar e constantemente 

tornar-se professor”.  

 Alguns estudos encontrados na literatura (GONÇALVES, 2016; IZA ET 

AL 2014; DUARTE, 2013; PIMENTA;LIMA 2009, PALMA,2018), retratam que 

dentro dessa complexidade  processual da construção identitária docente, 

podem ser feitas questões sobre o sentido que a significação social da profissão 

tem para o indivíduo, e sobre os sentidos de pertencimento que envolvem as  

tradições (culturais, familiares). 

Aqui, na sequência, trazemos estudos sobre as perspectivas da 

identidade docente entrelaçadas às relações entre teoria e prática na 

qualificação profissional, os saberes docentes, os espaços formativos, entre 

outros que constituem um debate interessante na última década no campo da 

formação de professores. 

Para Andrade (2013, p.2) quando o : 
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 [...] futuro professor entra em contato, pela primeira vez, com a 
profissão; é o momento em que ele constrói esquemas, imagens 
e metáforas sobre a educação e incorpora as virtudes, vícios e 
rotinas. Nessa etapa, é grande a responsabilidade dos 
professores formadores e das instituições de formação 
responsáveis pela promoção de conhecimentos, valores e 
hábitos da profissão docente, relacionados ao contexto e a 
cultura em que os professores estão inseridos. 

Assim, durante a graduação, no encontro com a realidade de sua futura 

profissão, o licenciando consegue estabelecer uma melhor integração de 

conhecimentos teóricos e práticos. No entanto, frisamos, sob a luz de Pimenta e 

Lima (2009), que é necessário olhar além desse paralelo para que não ocorra a 

dicotomia ou hierarquização entre a teoria e prática docente, pois é na vivência 

interativa de comunicação das duas vertentes que ocorre o aperfeiçoamento da 

identidade profissional.  

Esse pensamento relativo à formação e qualificação profissional nos 

remete à subjetividade da identidade docente, pois todo o processo formativo 

está ligado ao “tornar-se” e isso, por decorrência, espelha a identidade do 

professor, e nem toda demanda formativa no que se refere a formação desse 

“ser” pode ser alavancada a partir da vivência restrita à sala de sala.  

Portanto, a universidade tem o grande desafio de oferecer aportes para 

melhor aprimoramento na formação dos futuros educadores, visando assim 

uma formação docente qualificada, de maneira a conceder aos futuros docentes 

subsídios para enfrentar os desafios existentes na carreira e, acima de tudo 

contribuir para a formação pessoal, social e profissional do educador e também 

do educando (MARCELO, 2009). 

Dessa perspectiva, nesse emaranhado de saberes podem ser discutidas 

duas questões usualmente debatidas no campo da formação de professores: 

a) os Espaços Formativos, e 

b) os Saberes Docentes 

Ambos os pontos marcados acima então diretamente relacionados à 

formação da identidade do professor.  Assim, buscamos descrever alguns 
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aportes teóricos, do campo da formação de professores, ligados a essas 

temáticas. 

Com respeito aos “espaços formativos” podemos destacar diversos 

trabalhos no campo das pesquisas em educação que discutem de forma ampla, 

cenários como o Estágio, o Programa institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência (PIBID), os Grupos de Pesquisa, entre outros. Assim, faremos um 

breve levantamento acerca das contribuições desses espaços na formação 

docente e na construção da identidade dos indivíduos que trilham nesses 

ambientes.  

O Estágio Curricular Supervisionado, por exemplo, possibilita não 

apenas a capacitação do licenciando frente a uma experiência em sala de aula, 

mas possibilita a observação do contexto escolar, familiarizando o futuro 

docente com o chão da escola, seu futuro espaço de atuação profissional. Tal 

interação contribui de maneira significativa para a formação da identidade 

docente e além disso, possibilita a discussão acerca da oferta de um ensino 

qualificado a partir da reflexão da prática (TAKAHASH, 2018 ; PIMENTA; 

LIMA 2009)  

Pimenta e Lima (2009) consideram que este cenário ao promover a 

interação do aluno estagiário com cotidiano escolar, abre espaço para a vivência 

e a realidade do trabalho do professor na sociedade. Em estudos posteriores as 

autoras ainda consideram que o procedimento de observação/reflexão e 

contato com a realidade da profissão via estágio, também possibilita que o 

discente se localize e se reconheça como futuro professor, considerado como o 

momento da formação da identidade docente ((PIMENTA; LIMA 2010). 

Ao relatarmos anteriormente a questão de complementariedade desses 

espaços, podemos exemplificar a partir da relação existente entre o PIBID e o 

estágio. 

Apesar de ser considerado por alguns licenciandos similar ao estágio, 

segundo Canan(2012), o programa possibilita inicialmente aos licenciandos a 

experiência de convivência e participação no âmbito escolar desde o início do 
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curso , fator de suma importância na formação dos acadêmicos, que, ao 

chegarem nos estágios, poderão sentir-se mais preparados para os desafios da 

docência. Assim, o PIBID vem assessorando esses futuros professores com o 

rompimento de seus medos e pré-conceitos acerca do que é “ser” professor 

desde os anos iniciais do curso. 

De acordo com o trabalho de Mendonça (2015), o contato inicial do 

futuro professor com a cultura profissional docente que possibilitada pelo 

PIBID logo no início do curso, também viabiliza ao licenciando se descobrir 

parte do mundo docente, ou se aquela carreira inicialmente escolhida não 

representou para si uma escolha ideal. Dessa perspectiva o PIBID proporciona o 

despertar da identidade docente, fazendo o licenciando perceber se se identifica 

ou não com a área da educação (MENDONÇA, 2015). 

Para Canan (2012), essa primeira experiência que o programa propicia ao 

licenciando, ainda mostra aos seus participantes a complexidade e desafios da 

carreira, possibilitando a desconstrução de visões ideológicas ou romantizadas 

a respeito da profissão. Desse pressuposto, de acordo Mendonça (2015), o 

PIBID, baseado no conhecimento e contato com a realidade docente, dá aos 

alunos um direcionamento para atuarem no cotidiano escolar antes mesmo de 

exercerem a profissão. 

Encontramos um grande quantitativo de trabalhos (dissertações e teses) 

que discutem as implicações do PIBID na formação de professores, entre 

trabalhos como os Eibel (2016), Falcão (2016) e Melo (2018) que trazem 

especificidades e potencialidade do programa na formação da identidade 

docente. 

Os trabalhos que discutem os sentidos formativos do PIBID ligados ao 

campo da formação de professores perpassam vivências e experiências de 

membros ex participantes do programa, aspectos políticos, práticas, processos 

de ensino – aprendizagem.      

Consideramos interessante relatar que os trabalhos desenvolvidos sobre 

o programa não se limitam apenas à formação inicial, também são discutidas 
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nas produções alguns aspectos ligados à formação continuada de professores, 

como a tese de Giovana Falcão (2016). 

A tese de Falcão (2016) busca compreender o processo de constituição 

identitária do professor da Educação Básica participante do PIBID a partir dos 

significados e sentidos produzidos sobre “ser professor supervisor”. 

Em consonância aos objetivos da pesquisa, Falcão (2016) traz que as 

identidades desses professores se movimentam numa perspectiva de alteridade 

e emancipação a partir de suas vivências e experiências no PIBID, ponderando 

que há uma contribuição formativa tanto na carreira dos licenciandos 

participantes quanto na dos professores supervisores, sobretudo porque suas 

trajetórias no programa possibilitam transformações e ressignificações na 

pessoa do professor, em  aspectos ligados a suas crenças, visões, concepções e 

sentimentos sobre a docência. 

A dissertação de Alan Henrique De Melo Matos, acrescenta que o PIPIB 

traz um dos primeiros sentidos de pertença à docência, visto que grande parte 

dos currículos dos cursos de licenciatura ainda configurado no clássico modelo 

(3+1), o qual  só permite a emersão do aluno na cultura escolar apenas nos anos 

finais da formação inicial. 

 Esse modelo se configura em uma representação fragmentada das 

relações teoria e prática, no qual, nos anos iniciais, os futuros professores ficam 

limitados a cursar as disciplinas específicas de cada área da licenciatura e nos 

anos finais do curso se debruçam em experiências relacionados ao cunho 

pedagógico da formação de professores.  

Fundamentados em Pimenta e Lima(2009) e na tese de Medeiros (2017), 

as quais discutem aspectos ligados a formação de professores e os currículos 

das licenciaturas, consideramos que a  atual conjuntura social da educação 

necessita da superação desses aspectos fragmentados nas esferas educacionais, 

tanto na educação básica quanto no ensino superior.  

Destacamos, em conjunto com essas autoras, que é necessário se pensar 

para além dessa hierarquização historicamente construída das relações e 
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relativismo do grau de relevância dos movimentos existentes nas vertentes de 

teoria e pratica. É emergente, considerar a conexão e indissociabilidade 

existente entre ambas, refletindo a respeito de um ciclo existente no meio do 

movimentos(teoria-prática) em que teoria apoia a prática, prática apoia a teoria, 

no qual o conjunto reflexivo dessas relações  sucessivamente alicerçam a 

formação de profissionais críticos e mais preparados para os desafios existentes 

na carreira docente (PIMENTA;LIMA, 2009;  MEDEIROS, 2017) 

A discussão postulada acima torna-se relevante a medida que podemos 

considerar  que a identidade docente também pode ser ressignificada a partir 

da criticidade da formação inicial e das rupturas existente  nos ciclos e 

paradigmas da relação teoria e prática. 

Nesse sentido, o PIBID, de acordo com a tese de Matos (2016), favorece a 

peculiar passagem da posição de aluno para a de docente, a qual só é 

viabilizada efetivamente se houver vinculação entre teoria e prática. Para 

Matos(2016), essa vinculação desenvolve um centro de criticidade e 

ressignificações sobre o papel do professor para o indivíduo.  

Ainda, para o autor, essa passagem aluno/professor é guiada por meio 

de um processo crítico da consciência do indivíduo, atribuída aos sentidos, 

significados e objetivos pessoais e profissionais carregados pelas 

individualidades da identidade de cada sujeito.    

Nota-se que diversas produções que tangenciam as particularidades do 

PIBID na formação docente, discutem os aspectos da identidade, seja na 

formação inicial ou continuada de professores, tracejando um grande 

quantitativo de trabalhos que mostram a relevância desse programa como 

espaço de formação. 

Acreditamos que esse quantitativo de trabalhos que relatam 

contribuições do programa nos últimos anos, deve estar atribuído ao fato da 

criação do mesmo no ano de 2007, então, nos anos seguintes, ex-membros, 

incluindo bolsistas, supervisores, coordenadores destinaram pesquisa 

ponderando sobre as implicações do programa na formação docente.  
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Ainda, outro trabalho relevante nessa perspectiva de diferentes espaços 

formativos e suas relações com a identidade docente  é a tese intitulada “Grupo 

de Pesquisa Colaborativo e Desenvolvimento Profissional de Professores dos 

Anos Iniciais no que se refere ao Trabalho com o Espaço e suas Relações” de 

Eliane Matheus Plaza(2015). Nessa pesquisa, a autora busca identificar as ações 

que foram desenvolvidas por um Grupo de Pesquisa Colaborativo e como essas 

ações contribuíram para o crescimento profissional das professoras dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental no desenvolvimento do tema Espaço e suas 

relações.  

É interessante destacar que nesse trabalho,Plaza(2015), pontua que as 

atividades desenvolvidas dentro de um grupo de viés colaborativo  em suas 

características e especificidades, se tornam catalisadoras no processo de  

desenvolvimento profissional, pessoal e social de seus participantes 

A autora evidencia que um grupo colaborativo é formado por pessoas 

voluntárias, sendo assim, os indivíduos participam do grupo de forma 

espontânea e é nesse aspecto de voluntariedade, presente no interior de cada 

indivíduo, que se revela no professor o sentimento de querer fazer parte, de 

estar e trabalhar junto com seus pares, o sentido de pertença a determinado 

grupo social.  

Para Plaza (2015): 

[...]no desenvolvimento profissional, o professor passa a ser 
sujeito de sua própria formação e, ao buscar a promoção 
individual, sua atenção não se resume apenas aos 
conhecimentos e aspectos cognitivos; os aspectos afetivos e 
relacionais presentes são muito valorizados. Nesse sentido, o 
desenvolvimento profissional não está relacionado 
exclusivamente com o percurso profissional, pois esse processo 
envolve também os aspectos da vida pessoal, que estão 
diretamente ligados às atividades da profissão (PLAZA, 
2015,p.36) 

Assim, para a autora, o desenvolvimento profissional dos professores 

esta interligado aos aspectos de suas vidas pessoais e profissionais. Na 

perspectiva da autora , o principal intuito do desenvolvimento profissional é 

viabilizar aos professores os mais variados contextos, incluindo aquele em que 
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trabalham. Dessa maneira, podermos compreender que os elementos que 

marcam a identidade docente e sua constituição não estão apenas limitados a 

conhecimentos e aspectos cognitivos, mas também perpassam os aspectos 

afetivos e relacionais. 

Em consonância ao trabalho de Eliane Plaza, a pesquisa de Aiala Souza 

(2015), partindo do objetivo levantar as informações sobre os grupos de 

pesquisas existentes na UESB no campus de Jequié e analisar e compreender os 

limites e o papel destes grupos para a formação acadêmica e profissional dos 

licenciandos em Ciências Biológicas, a autora discorre que a participação dos 

discentes em um grupo de pesquisas vem a proporcionar uma formação ampla, 

a qual envolve os professores, líderes dos grupos e todos licenciandos 

participantes, onde a partir das vivencias, práticas e experiências acarretadas 

por estes podem contribuir significativamente na formação de ambos.  

Tendo em vista que este cenário se trata de um ambiente diversificado 

academicamente, pressupõe-se que não apenas as atividades despenhadas 

pelos grupos, mas também as relações pessoais de cada indivíduo presente 

nestes, podem contribuir para a formação da identidade docente. 

Para Souza (2015, p.35) esses grupos vêm a possibilitar aos seus 

participantes maior conhecimento cientifico, facilitando “um contato maior com 

a pesquisa, com os elementos práticos e teóricos da pesquisa, uma formação 

mais crítica e responsável, além de ter contato com conhecimentos mais 

específicos de cada área, que eles podem não ter contato durante o curso de 

graduação.” Consequentemente com essa gama de saberes, relações e 

experiências ofertados neste espaço formativo, os participantes dos grupos iram 

constantemente se ressignificar enquanto pessoa, ser social e profissional .  

Partindo dessa colocação, os trabalhos de Plaza (2015) e Souza(2015) 

permite-nos considerar que as relações e interações espontâneas entre os 

componentes do grupo, enquanto grupo social, evoluem a partir da própria 

comunidade (contexto social), ponderando que nesse processo de socialização 
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as identidades dos participantes serão marcadas de formas distintas a partir do 

seu próprio universo de significação pessoal. 

Assim, esses espaços em suas características, especificidades e/ou 

complementariedades contribuem na formação de profissionais mais críticos, 

reflexivos, transformadores e comprometidos com o seu papel social, ainda 

possuem uma contribuição significativa durante a graduação na formação da 

identidade do indivíduo em suas diferentes concepções: humana, social e 

profissional, e nos diferentes processos da identidade profissional:  construção, 

desconstrução e reconstrução, sendo tais processos trabalhados e modelados a 

partir do trajeto formativo dos licenciandos nesses espaços. Sob tais 

considerações firmamos nossa teorização sobre as questões de espaço-tempo 

(SANTOS, 2017). 

Entendemos que durante a graduação existe um misto de saberes, 

vivências e experiências que irão constantemente fomentar  ressignificações no 

processo de   tornar-se professor, suscitando contribuições nos processos e 

dimensões (pessoal, social e profissional) da identidade do indivíduo.  

Em outra noção de espaço-tempo (depois da graduação) e situando as 

nossas concepções por meio da dissertação de Lorena Cristina Romero Palma, 

trazemos algumas considerações referente a formação continuada de 

professores. A tese da referida autora, teve por objetivo investigar o processo de 

construção da identidade docente de professores que atuam como formadores 

em cursos de licenciatura na área de Ciências da Natureza e Matemática.  

Um dos principais fatores a ser destacado é a inter-relação articulada por 

Palma(2018), que conectam  as questões de identidade, ponderando sobre a 

influência dos docentes formadores e alunos em formação. 

Para a autora, apesar de não ser uma questão determinante, o perfil 

profissional do docente formador e a maneira como esse profissional 

desempenha suas atividades pedagógicas podem influenciar diretamente o 

perfil profissional e identitário do aluno em formação. 
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Em sua dissertação, Palma (2018) ao mencionar o sociólogo Claude 

Dubar, considera que a formação da identidade docente é processada mesmo 

antes do ingresso na formação profissional, ou seja, durante a formação inicial 

(graduação) e irá constantemente se (re)construir durante todo o percurso da 

carreira, envolvendo assim a formação em curso de pós-graduação, a formação 

em serviço e/ou continuada. 

Para autora, a identidade docente leva a influência de várias outras 

identidades (profissionais/docentes ou não) que podem estar(construídas) 

relacionadas aos contextos que esses indivíduos estão/são inseridos durante 

sua trajetória formativa e de carreira, sendo marcada também  pelos diferentes 

papéis que o professor vai assumindo ao longo do tempo. 

Ou seja, a identidade docente nunca é estável, e o professor estará 

sempre em um constante processo (tornar-se) e é nesse constante 

desenvolvimento identitário e de construção/desenvolvimento profissional que 

o professor, desde sua formação inicial(graduação), vai construindo também os 

seus saberes profissionais. 

Na segunda abordagem relativa aos saberes docente, os escritos de 

Maurice Tardif, trazem contribuições de como os esses alicerçam o trabalho e a 

formação dos professores.  

Em seu livro composto de oito ensaios, subdividido em duas partes, nos 

quais são problematizadas diversas questões que circundam a formação de 

professores; entre elas, o autor apresenta marco principal dessa  obra que  é a 

natureza (origem) dos saberes dos professores. 

Nas teorias de Tardif os saberes são classificados de quarto formas : 

a) Saberes Profissionais – Sendo esses produzidos pelos teóricos e 

transmitidos nos cursos de licenciatura  

b) Saberes Disciplinares- Os quais correspondem aos diversos 

campos do saber (Biologia, Matemática, Química, etc. ) 

c) Saberes Curriculares – Sendo representados pelos 

saberes/conteúdos apresentados na escola 
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d) Saberes experienciais – Os quais são produzidos no decorrer da 

experiência de docência.  

Todo esse processo de construção de saberes também está ligado a 

identidade do professor em numa perspectiva que envolve entrelaces sociais, 

pessoais e profissionais , pois, na  conjuntura social de sua profissão, por estar 

trabalhando diretamente com  seres humanos o seu fazer docente e o seu 

processo contínuo rumo ao tornar-se professor repercute sobre ele próprio, seus 

conhecimentos, identidade, suas experiências profissionais, os dispositivos da 

organização do trabalho e suas interferências (TARDIF, 2001; TARDIF; 

LESSARD, 2005;) 

Para Cardoso, Pino e Dorneles (2012, p. 11), 

Os saberes dos professores são da mesma forma, resultantes 
dos conhecimentos e ensinamentos aprendidos na sua vida 
familiar e social, no decorrer de sua trajetória escolar como 
aluno, no seu próprio lugar de trabalho, por meio das relações 
estabelecidas com alunos e colegas de profissão. 

 Dessa maneira, o professor constrói os seus saberes diante de sua 

trajetória formativa perpassando contextos ligado aos aspectos familiares, 

sociais e profissionais de sua história de  vida. 

 Nesse sentido, Cardoso, Pino e Dorneles (2012), acrescentam que esse 

processo de construção dos saberes também fomenta atributos para que o 

professor construa a sua identidade, sendo ambos representados por um 

processo dinâmico, móvel e historicamente contínuo.  

 Os autores levantam que esse processo não se limita a uma figura 

espaço-temporal configurada ou limitada a instância de/do “presente”, isso 

significa, aceitar que as fontes de aquisição dos saberes docente estão 

entrelaçadas igualmente às experiências e vivências resinificadas tanto do 

presente quanto as do passado. 

Esses aprendizados provenientes dos contextos da sua vida pessoal, 

familiar e escolar são de suma relevância em sua formação identitária , 
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justificando, portanto, a característica temporal dos saberes dos professores e da 

identidade (CARDOSO;PINO;DORNELES, 2012). 

 Esses processos, de certa maneira, estão interligados, e ambos são 

guiados pelos sentidos pessoais que a profissão docente tem para cada 

indivíduo.  

Tardif e Lessard (2005) acrescentam que esses processos são permeados 

por relações e interações humanas, ou seja, o professor constantemente se faz 

professor e constrói seus saberes com o outro (alunos, colegas, professores, 

familiares, etc, ). Por sua vez, essas interações humanas acabam tangenciando 

os processos e marcando em profundidade todos os outros quesitos que estão 

interligados exercício da docência.  

Quando em atuação, essas interações humanas (representadas pela 

relação do professor com todos os integrantes da cultura escolar) atribuem um 

grande efeito sobre o trabalho docente, podendo, assim, ressignificar   os 

conjuntos das relações, das práticas e até mesmo  identidade do professor. 

(TARDIF;LESSARD,2005). 

No trabalho intitulado “O trabalho docente: Elementos para um teoria da 

docência como profissão de interações humanas” Maurice Tardif e Claude 

Lessard nos mostram que, para se compreender profissões (sujeitos e processos) 

que trabalham com seres humanos, é necessário se pensar nas sutilezas que 

caracterizam as relações humanas. 

Primeiramente, nos capítulos iniciais, os autores destacam que escola 

historicamente foi situada ao progresso industrial e dos Estados modernos, 

reproduzindo o modelo usineiro e militar do Estado. Assim, a educação por 

muito tempo foi contemplada em um viés mercantilista, contendo a função de 

apenas formar mão de obra para a indústria, dessa forma, tão pouco se pensava 

sobre o ethos da docência e sobre esse como fonte de construção de valores, 

crenças e identidades ou sobre essa visão interacionista do exercício docente.  

Todavia, os referidos autores trazem um quadro de elementos 

nevrálgicos a caracterização da docência como uma profissão extremamente 



    
  

55 
 

relacional e interativa, em oposição a teorias pré-marxistas que não 

consideravam os elementos componentes do éthos da docência.  

Seja-nos permitido fazer aqui uma citação dos autores que concerne ao 

nosso propósito: 

Antes de Max, relação do trabalho com o objeto de trabalho era 
considerada uma relação de transformação do objeto pelo 
sujeito humano, sendo que esse continuava semelhante a si 
mesmo nessa atividade. O objeto era concebido numa relação 
puramente exterior em relação ao sujeito que trabalhava a este, 
ao agir sobre o objeto, não se modificava por sua ação 
(TARDIF;LESSARD,2005, p. 28) 

Trazemos essa colocação para relembrar, outrora citado, as concepções 

sobre identidade configurada aos arquétipos do sujeito do iluminismo que se 

aplica ao postulado acima, contemplando a visão de que o núcleo interior do 

sujeito não se modificava perante as suas relações sociais, permanecendo 

inalterado ao longo da vida indivíduo.  

Consideramos que a sociedade contemporânea está altamente 

globalizada e em consonância a isso, a(s) identidade(s) acompanham os 

sentidos do sujeito sociológico e do sujeito da pós-modernidade, contemplando 

que as interações humanas sempre podem agir sobre o meio e sobre indivíduo.  

Dessa maneira, o fato de trabalhar com seres humanos, não pode ser 

considerado como um fenômeno insignificante ou periférico na análise da 

formação, profissão, exercício ou identidade docente. 

Em contato com a cultura escolar o indivíduo (professor) está 

constantemente, dia após dia, se entrelaçando com uma diversidade de sujeitos 

(alunos, professores – colegas de trabalho) uma heterogeneidade de identidades 

que carrega consigo suas pertenças sociais, valores éticos, morais, culturais, etc; 

que não podem ser vistos de uma visão reducionista dentro da cultura que se 

instaura na escola.  

Dessa maneira, as figurações da escola, da educação e do trabalho 

docente ao longo do tempo, por meio de debates no campo da sociologia, da 
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psicologia e da antropologia, constituíram novas faces e objetivos no éthos 

docente.  

  Assim, consideramos que a cultura docente, na sociedade 

contemporânea também está em constante influxo e nesse sentido a(s) 

identidade(s) acompanham o mesmo fluxo, sendo necessário se considerar o 

amplo  ethos docente para se compreender a formação de professores e 

principalmente a identidade docente na dimensão  pessoal, social e profissional.  
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Dado esse arcabouço teórico tecido, partimos nesse capítulo para o 

desenho metodológico da nossa pesquisa organizado em quatro instâncias, 

descritas por meio do esquema representado na figura 6, abaixo: 

 

 Assim, aqui nesse capítulo trazemos alguns autores que nos alicerçou na 

caracterização do tipo do nosso estudo, bem como alguns nomes relevantes 

para nos empoderar sobre a coleta e análise de dados. 

3.1 – Caracterização da pesquisa 

A presente pesquisa tem por base os pressupostos da abordagem 

qualitativa. Segundo Flick (2009),é difícil se encontrar uma definição específica 

entre os autores do campo para a conceituação desse tipo de pesquisa. 

3.1 - Caracterização da pesquisa  

Na primeira parte do capítulo da metodologia, fazemos a caracterização do tipo 
da pesquisa conforme os atributos da abordagem qualitativa   

3.2 - Cenário e participantes da pesquisa 

No segundo item do capítulo, fazemos a decrição e caracterização dos 
participantes contribuentes  no estudo.  

3.3 - Coleta e análise de dados 

No ultimo item da abordagem metodológica da pesquisa, detalhamos sobre o 
processo de coleta e análise do dados. 

Figura 4- Desenho metodológico da pesquisa [Fonte/ Autores] 
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 Uwe Flick define que a pesquisa qualitativa não é apenas uma “pesquisa 

não quantitativa”, defendendo que ao longo do tempo essa abordagem 

constituiu uma identidade própria ou uma diversidade de identidades. No 

entanto, para  o autor, é possível encontrar alguns consensos para a tipologia da 

pesquisa qualitativa . 

Assim, Flick (2009) pontua que a pesquisa qualitativa se interessa pelas 

interpretações do mundo e pelas  explicações dos fenômenos sociais. 

Dessa maneira, essas interpretações e explicações são reflexos de 

pesquisas que acabam:  

Analisando as experiências de indivíduos ou grupos. As 
experiências relacionadas a histórias biográficas ou a práticas 
(cotidianas ou profissionais), e podem ser tratadas analisando-
se conhecimento, relatos e histórias do dia a dia. Examinando 
interações e comunicações que estejam se desenvolvendo. Isso 
pode ser baseado na observação e no registro de práticas de 
interação e comunicação, bem como análise desse material. 
Investigando (textos, imagens, filmes ou música) ou traços 
semelhantes de experiências ou interações (FLICK, 2009, P. 08) 

Grifos nossos 
 

Nesse sentido, a abordagem qualitativa por sua vez se dedica a 

interpretações, reflexões e explicações mais do que quantificações, se 

endereçando ao  universo das Ciências Sociais.  

Nas concepções dos escritos de Uwe Flick, a abordagem qualitativa 

possui anseios em esmiuçar os sentidos de como as pessoas constroem e 

ressignificam o mundo a sua volta.  

Segundo Flick (2009, p.23), existem particularidades na pesquisa 

qualitativa cruciais para o estudo das relações sociais devido a pluralização das 

esferas existente na vida. Para o autor, os aspectos essenciais da pesquisa 

qualitativa podem ser atrelados a:  

a) Propriedade de métodos e teorias. 
b)  Perspectivas dos participantes e sua diversidade. 
c)  Reflexividade do pesquisador e da pesquisa. 
d)  Variedade de abordagens e de métodos. 
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Flick (2009) ainda menciona que temáticas abertas a grandes níveis de 

dificuldade podem ser resolvidas por meio de referenciais existentes na 

pesquisa qualitativa. E, nesse caso, o objeto de estudo é considerado um fator 

determinante para a escolha do método.  

Nessa perspectiva, o autor ainda descreve que não existe um conceito 

teórico e metodológico unificado para esse tipo de abordagem, ambos serão 

guiados pelas singularidades dos objetivos e objeto de estudo, pela teorização 

que guia  a pesquisa,  pela  diversidade, complexidade e diferentes contextos 

sociais dos participantes envolvidos que serão envolvidos no estudo. Assim, o 

pesquisador deverá se atentar a uma totalidade de fatores para encontrar o 

melhor caminho a ser trilhado na pesquisa (FLICK, 2009; MINAYO, 2007) 

Dessa forma, devido ao rigor metodológico, esse tipo de abordagem 

possibilita a doação de respostas a questões muito particulares ao pesquisador, 

com diversos níveis de realidade, significados, crenças, atitudes e valores que 

circundam as relações humanas (FLICK, 2009; MINAYO, 2007) 

Esse tipo de pesquisa é descritiva contendo citações que permitem ao 

investigador substanciar e validar seus dados por meio das constatações dos 

seus partícipes.  

Nesse sentido, após o conhecimento metodológico e conceitual da 

pesquisa qualitativa e seguindo a sua análise cabe ao pesquisador ficar atento a 

todos os detalhes possíveis, destacando opiniões relevantes para que sua 

observação seja fiel ao contexto da pesquisa e a opinião dos entrevistados 

(FLICK, 2009; MINAYO, 2007). 

Dada essa caracterização da abordagem do estudo, partimos para 

caracterização dos cenário e dos nossos contribuintes no estudo. 

3.2- Cenário e participantes da pesquisa 

 O estudo foi desenvolvido na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia-UESB, localizada no município de Jequié- Bahia. O campus é reconhecido 

nacionalmente como um polo de ensino superior com destaque nas áreas de 

Educação e Saúde. Atualmente, possui 16 cursos de graduação, sendo oito 



    
  

60 
 

bacharelados (Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Medicina, Odontologia, Química e Sistemas de Informação) e oito licenciaturas 

(Ciências Biológicas, Educação Física, Dança, Letras, Matemática com Enfoque 

em Informática, Pedagogia, Química e Teatro). 

 Na Pós-Graduação, o campus conta com 6 Programas em distintas áreas: 

Educação Científica e Formação de Professores (Mestrado); Genética, 

Biodiversidade e Conservação (Mestrado); Química (Mestrado); Relações 

Étnicas e Contemporaneidade (Mestrado); Enfermagem e Saúde (Mestrado e 

Doutorado); e Profissional em Química (Mestrado). 

O Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores (PPG-ECFP), ao qual a pesquisa aqui relatada se vincula, oferece o 

curso de Mestrado Acadêmico. O Programa foi aprovado na CAPES 

(Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) em 

Novembro/2010, iniciando efetivamente suas atividades no primeiro semestre 

de 2011 (SITE, PPG-ECFP)1. 

O PPG-ECFP está vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas 

(UESB/Jequié-BA), e foi criado com a finalidade de desenvolver pesquisas no 

campo do Ensino de Ciências e Matemática, promovendo a qualificação do 

educador/pesquisador nas áreas de ensino de Biologia, Física, Química e 

Matemática, e concomitantemente, gerando conhecimentos que contribuam 

para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem na referida área, 

considerando todos os níveis de escolaridade no plano da educação formal e, 

também, em outras instâncias no plano da educação não-formal (SITE, PPG-

ECFP).  

As pesquisas do PPG-ECFP são desenvolvidas com base em duas linhas 

de atuação, sendo essas: a) Linha 1: Formação de professores de  Ciências e 

Matemática e b) Linha 2: Currículo e Processos de Ensino-Aprendizagem. 

                                                           
1 Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores  
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/ 

http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/
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O programa recebe pessoas de uma diversidade de cidades da Bahia e de 

outros Estados, como mostra o mapa esboçado na figura 5. 

 

      Figura 5- Representação do público do PPG-ECFP [ Fonte/ Autores]   

 

Ao longo de sua trajetória o programa tem promovido o encontros de 

histórias, oferta de espaços e relações que contribuem para a formação da 

identidade dos indivíduos que permeiam seus caminhos, constituindo um 

espaço de vivências e possibilidades para seus alunos, professores e 

colaboradores.  

vivências que constituem uma trama só que desenha a história 
de cada um de nós. História que, por sua vez, está entrelaçada 
com tantas e tantas outras, com tantos e tantos cenários. 
Inclusive, com os diversos espaços nos quais se processam as 
situações de formação para a docência (NUNES, 2009, p. 198). 

 

Nessa perspectiva, a partir da diversidade de identidades, essas 

vivências constroem um grande cenário de troca de experiências, marcados por 

fatores pessoais, profissionais e culturais que constantemente permeiam o 

processo de socialização em que os indivíduos se situam.    

Diante do nosso objetivo, que busca investigar quais as influências 

(Espaços, pessoas e grupos) que marcaram a formação da identidade (Pessoal, 
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social e profissional) de alunos e egressos do Programa de Pós Graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP) e compreender os 

sentidos formativos que os indivíduos atribuem a essas experiências, o nosso 

estudo encontra-se nos preceitos da linha 1, a qual pondera em pesquisas que 

focalizam  as dimensões históricas, sociais, culturais, econômicas, políticas e 

afetivas que influenciam a profissão docente, incluindo as políticas públicas, a 

história de vida dos professores, os saberes docentes, os aspectos identitários, as 

condições de trabalho entre outras (SITE, PPG-ECFP).  

A universidade congrega uma diversidade de cursos, espaços e pessoas 

de diferentes etnias, crenças, raças, religiões, que podem ou não no dia a dia da 

vida acadêmica interagir, assim, por meio dessa socialização de diferentes 

sujeitos as interações iram movimentar as identidades em uma ampla 

metamorfose.  

Frente às considerações dos nossos objetivos, nos debruçamos sobre estes 

a partir da trajetória de vida dos nossos entrevistados, fazendo a análise de 

questões envolventes a noções de espaço e tempo que serão detalhadas e 

explicadas posteriormente. 

Os entrevistados analisados na pesquisa foram selecionados seguindo 

alguns critérios. Primeiro, foi levada em consideração sua área de formação, 

considerando os últimos 5 anos (2014-2019), ser aluno ou egresso do Programa 

de Pós-Graduação em educação Científica e Formação de Professores vinculado 

à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Os participantes da pesquisa são caracterizados conforme o quadro 3, 

descrito abaixo:   

Quadro 2 – Caracterização dos entrevistados  

Nome na 
pesquisa 

Formação 
Ano de conclusão 

do curso  
Ano de ingresso 
no PPG –ECFP 

Sexo 

Cris 
Ciências 

Biológicas 
2017 2019 Fem 

Daniela  
Ciências 

Biológicas 
2018 2019 Fem 

Tainá 
Ciências 

Biológicas 
2018 2019 Fem 
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Taís 
Ciências 

Biológicas 
2016 2017 Fem 

Thaís 
Ciências 

Biológicas 
2014 2015 Fem 

Vinícius 
Ciências 

Biológicas 
2017 2018 Mas 

 

A caracterização dos colaboradores se faz necessária diante da 

necessidade de se entender sobre os sujeitos questão. Assim, diante da 

autorização dos nossos entrevistados apresentamos suas identificações e 

narrativas  durante as próximas fases do estudo: 

Cris tem 28 anos. Nasceu na cidade de Mutuípe, o pai professor e a mãe 

do lar. Foi alfabetizada pelo pai antes de ingressar na escola. Em sua narrativa  

é constante a influência do pai em sua vida acadêmica.  

Daniela tem 25 anos. Nasceu na cidade de Jequié, o pai servidor 

público e a mãe do lar. Na sua narrativa nota-se a influência dos seus pais em 

sua escolha por um curso de licenciatura. 

Tainá tem 23 anos. Nasceu na cidade de Jequié, mas sempre morou em 

Itajuru, distrito do município. Filha de pais separados, onde a mãe é serviços 

gerais em uma escola do distrito e o pai policial militar aposentado. Tainá 

sempre morou com a mãe e desde a infância até a vida adulta. Em sua narrativa 

é constante o destaque da influência que a mãe exerceu em sua escolha 

profissional.  

Taís tem 27 anos.  Nasceu em Jequié, mas morou a maior parte da vida 

em Palmeirinha (distrito de Aiquara-Ba). Em sua narrativa é marcante a 

influência de ex-professores na sua escolha profissional. 

Thais tem 29 anos. Nasceu na cidade de Jequié, pai cobrador de ônibus e 

a mãe cabelereira. Em 1994 foi alfabetizada aos 4 anos, quando ingressou numa 

escolinha do bairro. Em sua narrativa a escola toma destaque no despertar para 

a escolha da docência como profissão. 
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Vinicius tem 31 anos. Nascido em Jequié- BA, casado, pai biológico de 

uma filha de 2 anos e pai de criação de um menino de 7 anos, destaca em toda 

narrativa a influência da família em sua formação.   

Salientamos que aqui nesse item apenas tocamos a superficialidade do 

que foi narrado pelos entrevistados, no intuito de apenas localizar o sujeito em 

questão, no intuito de começar abrir os caminhos para as reflexões do processo 

analítico.  

3.3 – Coleta e análise de dados 

Por se tratar de uma investigação pedagógica, a coleta e análise dos 

dados, foi feita com base no modelo de abordagem para pesquisa qualitativa, 

que resultou em dados descritivos, utilizando o maior número possível de 

opiniões expostas pelos sujeitos entrevistados.  

De acordo Bogdan e Biklen (1994), dessa forma o pesquisador busca 

obter informes contidas nas falas dos atores sociais inseridos no cenário da sua 

pesquisa, trazendo ilustrações/citações que evidenciem e validem seus 

questionamentos. 

A coleta de dados se deu por meio de entrevistas, que são definidas por 

Manzini (2006), como: 

[...] um processo de interação social, verbal e não-verbal, que 
ocorre face a face, entre um pesquisador, que tem um objetivo  
previamente definido e um entrevistado, que, supostamente, 
possui a informação que possibilita estudar o fenômeno em 
pauta, cuja mediação ocorre, principalmente, por meio da 
linguagem (p. 370-371) 

Manzini(2006) descreve que, previamente, antes da entrevista em 

específico, cabe ao pesquisador, no contato inicial (figura 6), explicar sobre o 

intuito de sua pesquisa, bem como aludir o seu colaborador sobre os objetivos 

do trabalho e da entrevista, especificando os pontos críticos e as questões que 

serão levantadas, durante  o diálogo.    
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Ainda, é necessário que nesse contato inicial seja apresentado ao 

participante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); O qual 

representa um documento básico e fundamental do protocolo e da pesquisa 

com ética. 

Esse documento é a fonte de esclarecimento que permitirá ao 

participante da pesquisa tomar sua decisão de forma justa e sem 

constrangimentos. É a proteção legal e moral do pesquisador para concessão da 

coleta de dados, posto que é a manifestação clara de concordância do                                        

pesquisado com a sua participação na pesquisa. 

Para Oliveira(2008), esse momento pode ser descrito na pesquisa 

qualitativa como a “preparação do terreno”. Esse começo, apesar de ter toda 

essa preocupação com o estudo, não tem por objetivo predeterminar nenhum 

posicionamento por parte do pesquisador/pesquisado, pelo contrário, o 

interesse vai ser de explicitar, reformular ou até mesmo abandonar alguma 

questão inicial diante do consentimento de ambos, oque irá garantir o sucesso 

no desenvolvimento da entrevista. 

A coleta dos dados foi mediada pelas compreensões dos eixos (antes da 

graduação, durante a graduação e depois da graduação) explicitados abaixo no 

quadro (1). Esses eixos, denominaremos na pesquisa como marcações 

temporais.  

Figura 6 – Encontro inicial com uma das colaboradoras da pesquisa 
[Fonte/autores]  
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Quadro 3 –Marcações espaço/ tempo e objetivos 

Eixo focal Objetivos do eixo 

Antes da 
Graduação 

Nesse primeiro período, tivemos por intenção, investigar sobre os 
objetivos, as inspirações que direcionaram os nossos entrevistados rumo 
ao tornar-se professor. O porquê escolheram, optaram o curso de 
licenciatura? Quem/o que ?contribuiu na história de vida desses 
indivíduos para que seguissem a essa  direção ?Esses pensamentos 
representam algumas das marcações presentes descritas nesse eixo e são 
melhor descritas conforme o   roteiro (A)  - Em apêndice.  

Durante a 
Graduação 

No segundo período, objetivamos analisar sobre a trajetória formativa 
dos entrevistados na graduação.  
Nesse eixo, marcações como espaços, relações sociais e profissionais 
tomam um maior destaque, e são melhor descritas de acordo com  o   
roteiro (B) - Em apêndice. 

Depois da 
Graduação 

O professor é um ser inacabado – sua identidade está em constante 
transformação. Nesse terceiro período, analisamos sobre os anseios dos 
professores pós a conclusão do curso de licenciatura. Perspectivas 
futuras, como “ o porquê seguiram rumo a um curso de pós-
graduação”, mercado de trabalho, sonhos; são  pontuações pertinentes 
no eixo final abordado na pesquisa o qual é melhor descrito conforme o 
roteiro  (C)  - Em apêndice..   

 

Como tratamos de um conjunto de fatores ao longo da vida, na tentativa 

de entenderas dimensões (Pessoal, social e profissional) as marcações temporais 

(Figura1), foram feitas para melhor delimitar as noções de espaço-tempo, das 

experiências, espaços, inspirações que foram mais marcantes nessas fases ao 

longo da vida do indivíduo rumo ao tornar-se professor.  

 

       Figura 7- Fichas com as marcações temporais 
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Essas fichas fazem parte do planejamento do roteiro de entrevista 

(apêndice A, B e C) que foi baseado seguindo criteriosamente alguns detalhes, 

abrangendo e especificando para cada marcação temporal algumas palavras, 

exemplificado na figura (2). 

Assim, os roteiros da pesquisa foram constituídos por palavras que 

utilizamos para dialogar nas entrevistas. A importância dessas palavras são 

especificadas e melhor detalhadas a partir do eixo norteador na segunda coluna 

de cada quadro. Nesse eixo é apresentado o objetivo de cada palavra para a 

pesquisa e para a entrevista, bem como reflexões pessoais dos autores para cada 

um dos eixos. Optamos por palavras com sentidos reflexivos que levavam os 

entrevistados a se lançarem no intimo de suas lembranças. 

 

Figura 8 – Fichas representando algumas palavras utilizadas  
para as marcações temporais 

 

Assim, cada palavra nas marcações temporais possuem significados que 

se entrelaçam aos nossos objetivos e nossas ideias enquanto pesquisadores. A 

palavra representada na figura 8, na marcação temporal antes da graduação: 

Licenciatura, por exemplo, a partir das nossas leituras, encontramos trabalhos 

como o de Diniz-Pereira (2009), que relata que existe uma grande 

desvalorização social e financeira que envolve a profissão docente, o que nos 



    
  

68 
 

levou a pensar, quais os “porquês” intrínsecos a identidade do indivíduo que 

mesmo frente a esses desprestígios ainda optam por escolher um curso de 

licenciatura?  

No que se refere a esse “inicio/despertar” para a docência, queríamos 

entender questões como: quais os sentidos que nossos entrevistados atribuem a 

essa perspectiva postulada acima? Quais espaços e inspirações que os levaram a 

escolher a licenciatura? Existem fatores ligados a suas dimensões identitárias ? 

Ainda, outras palavras utilizadas nas entrevistas são representadas por 

meio da figura 5 expressa baixo:  

 

Destacamos que algumas palavras representadas durante as marcações 

temporais se repetem, no entanto possuem perspectivas diferentes, utilizadas 

para destacar entrelaçamentos ou complementação. Por exemplo, a palavra 

“Sonho” que aparece na primeira e terceira marcação espaço-tempo. Pensamos 

nela no sentido de entender as relações existentes entre a infância e fase adulta 

no processo de metamorfose da identidade. Quais foram os sonhos dos 

entrevistados quando eram crianças (futuros docentes)? Esses sonhos, hoje 

(atuais docentes) são dados como concretizados por esses indivíduos? Nessa 

perspectiva, apresentamos a conotação de entrelaçamento para a palavra 

utilizada. 

Antes da Graduação  
Infância  

sonhos 

inspirações 

Licenciatura 

Durante a Graduação 

Espaços 

Inspirações 

Vida e 
Universidae 

Depois da 
Graduação 

Formaçao 
Continuada 

Espaços 

Sonhos 

Mercado de 
tabalho 

Fim? 

Figura 9 – Assuntos e as marcações temporais   



    
  

69 
 

Ainda, outro fator interessante a ser relatado, é que no momento de 

criação do nosso roteiro de entrevistas, fomos conjuntamente refletindo sobre as 

perspectivas metodológicas da entrevista reflexiva, os nossos referenciais, 

objetivos e problema de pesquisa, buscando dessa forma inspirações teóricas e 

pessoais, que por sua vez, influenciaram na construção do roteiro de 

entrevistas.  

Portanto, todas as palavras utilizadas para o momento da entrevista são 

guiadas por esse sentido reflexivo e são apresentadas conforme o nosso roteiro 

expostos nos apêndice A, B e C. 

A construção do roteiro e a realização das entrevistas foram guiadas 

pelos preceitos da entrevista reflexiva marcada pelo diálogo compreensivo, 

conforme os pressupostos no referencial de Szymansky et al (2011).  

Para a autora o que caracteriza as entrevistas reflexivas é a disposição do 

pesquisador de compartilhar continuamente sua compreensão dos dados com o 

participante da pesquisa. Nesse caso, o pesquisador precisa, utilizando o 

depoimento do entrevistado, ressaltar às principais ideais que percebeu por 

meio de sínteses dos pontos chave da fala dos indivíduos colaboradores do 

estudo, respeitando a fala dos participantes.   

Assim, no diálogo compreensivo o entrevistador (pesquisador) vai 

acolher respeitosamente a fala do sujeito participante (entrevistado), postura 

que sutilmente minimiza as relações de poder que possam eventualmente 

existir durante a situação de entrevista entre pesquisador e sujeito participante, 

derrubando possíveis muralhas de hierarquias ou barreiras que possam vir a 

influenciar na dinâmica da entrevista.    

Dessa maneira, pelo método criterioso a entrevista reflexiva permite 

constituir o desenvolvimento da reflexão crítica no processo de produção das 

significações do sujeito, valorizando suas colocações (falas) a respeito do 

assunto de interesse do pesquisador.  

Nessa perspectiva, buscando analisar detalhadamente as marcas da 

formação da identidade docente, o percurso analítico do estudo é tracejado 
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mediante as marcações espaço–tempo, buscando congregar nos eixos (antes, 

durante e depois da graduação) os sentidos atribuídos da formação identiária  

pelos participantes entrevistados. 

Assim, o percurso de coleta caminhou sobre as concepções, marcadas na 

figura 10. Ou seja, sobre as concepções da entrevista reflexiva buscamos diante 

das falas dos sujeitos entrevistados notar os postulados referente aos sentidos 

de sua formação identitária durante as marcações espaço-tempo no intuito de 

desvendar alguns caminhos do labirinto da identidade. 

 

Por conseguinte, foi feito a transcrição das entrevistas e na fase analítica 

dos dados, refletimos sobre o sentido fluido (in-movimento) da identidade e 

buscamos mediante a análise de conteúdo descrita conforme o referencial de 

Bardin (2011), trazer e debater os significados atribuídos pelos nossos 

colaboradores do estudo.  

Esse método permite a análise e descrição de padrões ou temas, 

possibilitando ao pesquisador organizar os dados que vão emergindo da sua 

coleta de forma sintética, agregando tais temas em categorias conforme a sua 

compreensão. Este momento pode ser chamado de explicitação de significados 

(SZYMANSKI, 2011).  

A fase de explicitação de significados constitui um processo analítico de 

desmembramento e reestruturação do texto, em que o pesquisador vai 

agrupando as colocações mais marcantes presente nas falas dos seus 

Antes da 
Graduação  

Durante a 
Graduação 

Depois da 
Graduação  

Identidade 

A entrevista Reflexiva  

Figura 10 – Caminhos para à análise {Fonte/Autores] 
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entrevistados para o encontro dos núcleos de sentidos que iram resultar nas 

categorias de análise (SZYMANSKI, 2011). 

Todavia, para se trabalhar e analisar a identidade em suas diferentes 

dimensões, seja em uma perspectiva pessoal, profissional ou social, é necessário 

se compreender que existem os contextos, as individualidades, as crenças e 

singularidade de cada indivíduo. Portanto, é preciso ter um olhar, uma 

interpretação das particularidades de cada história, de cada narrativa e seus 

sentidos.  

Dessa maneira, os dados foram tratados de forma sensível, buscando a 

fuga do obvio e concreto, e presando pela valorização das falas de cada sujeito, 

na tentativa de compreender o que suas particularidades dizem no tocante a 

constituição de sua(s) identidade(s) 

Ainda, a temática identidade, como já pontuado, leva significados 

distintos a partir do campo em que o estudo se localiza, dessa maneira, o 

pesquisador ao se envolver nessa temática deve estar atento sobre todos os 

detalhes possíveis para interpretar os dados provenientes de sua investigação.  

Assim, à análise da temática leva as significações de fatores culturais, 

sociais em que a pesquisa, pesquisador, pesquisado se situam, levando ainda 

significações distintas por meio das correntes das vertentes filosóficas/ 

científicas que o texto em questão (analisado) está sendo associado ( 

SEVERINO, 2007).  

Dessa forma, a análise apresenta um relacionamento lógico-estático entre 

nossas ideias e o cabedal científico já historicamente produzido a respeito da 

nossa temática.  Portanto, o processo analítico também foi permeado por uma 

arguição entre o relacionamento lógico-dinâmico, envolvendo nossos 

posicionamentos bem como os autores e concepções de campo que nos 

inspiram.  

Severino (2007) postula que o processo analítico decorre da crítica das 

informações, na qual ocorre uma tomada de posição precisa do autor nas 

narrativas dos participantes da pesquisa. É o momento em que o pesquisador 
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toma parte de um juízo crítico e parte para um dialogo direto com seus ideais, 

teóricos e convicções acerca do tema. 

 Assim, na parte da análise da pesquisa, o pesquisador manifesta uma 

releitura do seu conhecimento fundido ao que o participante disse para a 

construção de novos conceitos e teorias. 

A explicitação sobre a nossa análise pode ser melhor caracterizada 

conforme o esquema representado na figura 11, pontuada abaixo: 

 

Figura 11 – Esquema representando o conjunto da  
análise [autores] 

 

 Atribuímos por meio do esquema acima a seguinte postulação sobre a 

análise: As narrativas (informações/dados), apoiadas pelas referências  teóricas 

e correntes filosóficas e de campo do conhecimento, sustentadas pelas 

vivências, interpretações, reinterpretações e convicções do autor, guiam o 

processo na produção de conceitos e teorias acerca de determinado tema. 

 Dessa forma, os núcleos de sentidos construídos no percurso analítico  

são permeados pelas colocações dos nossos entrevistados, alçadas pelas 

compreensões e interfaces entre a Psicologia Social para  criar novas 

interpretações sobre identidade.   

Conhecimento novo  

Narrativas  

Ideologias 
teóricas Correntes  

A

U

T

O

R 
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Na perspectiva sociológica do sujeito, o pesquisador e sociólogo francês 

Claude Dubar (1997) lança para nossa interpretação a concepção da identidade 

como resultado de um processo de socialização. Em seu entendimento, a 

identidade para si e a identidade para o outro são e estão sempre correlatas 

diante de uma constante transformação (construção/reconstrução). 

Concernente a esse pensamento, contemplando a teoria social postulada 

por Stuart Hall (2006), entendemos também os efeitos da sociedade sobre essas 

identidades, o que por sua vez, afirma e aproxima a ideia da Psicologia social 

de Antônio Ciampa (1987), no momento em que se pondera que a identidade se 

constrói na e pela atividade, representando que o contexto social (a sociedade) 

transforma o indivíduo, resultando assim a concepção da identidade in- 

metamorfose.     

Nessa contemplação, vislumbramos que mesmo fazendo parte de um 

ciclo comum (sociedade), as vivências experienciadas serão singulares para 

cada indivíduo, pois não se é possível viver diretamente a experiência do outro, 

sendo que as vivências nesse processo de socialização possuem sentidos e 

significados distintos para cada indivíduo (CIAMPA, 1987;DUBAR;1997). 

Assim, a nossa compreensão do “móvel” da identidade, nos levou a 

interpretar as informações (dados)  a partir das individualidades, concernentes 

a noções de espaços, grupos, pessoas, etc; advindas das histórias de vida dos 

nossos participantes. São nessas histórias, singulares e cheias de gritos, 

militância e emponderamento dos professores entrevistados que ecoam as 

respostas para as nossas perguntas e incitações acerca do tema identidade. 

Ressaltamos, que antes de partirmos diretamente para a exposição e 

discussão dos dados da nossa pesquisa, fazemos algumas considerações, a 

saber: para se trabalhar e compreender a identidade, é preciso toma-la  como 

um processo fluido, repleto de singularidades, histórias e significados.  

Dessa forma, consideramos que para se começar interpretar a identidade 

é preciso tomar o sujeito como ponto de partida, pois, a partir de sua análise 
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que encontramos as partículas que transformam a concepção holística da 

identidade.   

Assim, para construir os núcleos de significação das informações 

coletadas, examinamos a temática identidade compreendendo as configurações 

da imagem abaixo. 

 

Figura 12:Eixos para se analisar a temática identidade  

Queremos expressar mediante a figura acima que cada indivíduo possui 

uma história e cada história possui suas individualidades e singularidades de 

contextos e experiências as quais em sua trajetória de vida o sujeito foi 

constantemente exposto.  

Guiadas pelo processo de socialização, essas histórias levam significados 

de grupos, valores sociais, econômicos, políticos, pertenças, coesão e/ou 

contradição que são envoltas num constante processo de movimento em uma 

ou varias identidades (personagens) que o indivíduo vai incorporando ao longo 

de suas transformações e metamorfoses, tal como as ideias da identidade 

presentes nas teorias Ciampianas da Psicologia Social nos leva pensar.   

As interpretações do autor levam um olhar carregado de sensibilidade ao 

analisar o sujeito, suas histórias e particularidades, congregando uma visão 

singular da percepção de identidade.  
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Dessa forma, também concordamos com essa concepção e notamos as 

singularidades que existem nas histórias e as diferentes visões, sentidos e 

significados particulares que o sujeito atribui as suas experiências. Afinal, 

ninguém pode experienciar uma história da mesma forma, pois, dessas   

emergem diferentes elementos que possuem características particulares a 

identidades e a interpretação de mundo de cada indivíduo. 

Como exemplo a esta constatação, caro leitor, podemos questionar: O 

que você ver ao olhar essa imagem? 

 

     Figura 13 -O que eu vejo? O que o outro ver?[ Fonte: Google imagens] 

A partir de uma leitura superficial, você pode visualizar inicialmente um 

coelho, mas, se analisar  e se profundar na leitura da imagem, você também 

poderá ver um pato.   

Seja-nos permitido mencionar aqui o pesquisador e Filosofo Alan 

Chalmers (1997, p. 49). 

Dois observadores normais vendo o mesmo objeto do mesmo 
lugar sob as mesmas circunstâncias físicas não têm 
necessariamente experiências visuais idênticas, mesmo 
considerando-se que as imagens em suas respectivas retinas 
possam ser virtualmente idênticas. Há um importante sentido 
no qual os dois observadores não “vêem” necessariamente a 
mesma coisa. Como diz N. R. Hanson, “Há mais coisas no ato 
de enxergar que o que chega aos olhos”  
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Assim, para Chalmers(1997), a interpretação do sujeito é decorrente, em 

parte, do seu conhecimento, das suas expectativas e das suas experiências 

passadas. 

O que queremos colocar em cheque aqui, é que até em coisas minuciosas 

os indivíduos podem ter diferentes visões e interpretações dos símbolos, das 

imagens, das falas, das ideologias, dos contextos que observam, participam, 

ouvem e absorvem em suas identidades.  

Surgem aqui então, algumas reflexões que serão próprias de cada 

indivíduo, relacionando perguntas direcionadas por sua subjetividade, como “o 

que eu quero disso?” “qual a importância?” “me faz bem?” “me representa?”  

“concordo ou não concordo?” entre outros questionamentos que vão emergindo 

ao longo das experiências e terão sentidos e significados distintos para cada um, 

decorrente de  seus valores morais, éticos, sociais, políticos, econômicos, etc. 

Sendo assim, as experiências de cada história e cada sujeito são e serão sempre 

singulares.    

Essa necessidade de lançar e localizar o sujeito no centro do processo 

para o entendimento da identidade fica mais clara diante da compreensão que, 

mesmo inseridos nos mesmos contextos sociais e fazendo parte dos mesmos 

ciclos de socialização, a forma que cada indivíduo toca o mundo (ser) do outro e 

são tocados, compreende significações e representações diferentes, e, além 

disso, cada sujeito toma para si  uma visão de mundo(contexto) e interpretações 

desse mundo de formas  análogas.   

Dessa maneira, vale apena destacar, que trazemos diante do olhar do 

Antônio Ciampa e Stuart Hall as concepções dos processos grupais da 

psicologia social e da sociologia a dimensão da individualidade de cada pessoa 

diante seus grupos sociais.  

Frisamos assim, a necessidade de compreensão das particularidades de 

cada sujeito e os sentidos que estes atribuem ao contar suas histórias. 

O Psicólogo Jorge Ponciano Ribeiro,  em seu livro intitulado “Gestalt-

Terapia no Brasil: recontando a nossa história” constata que cada sujeito conta 
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uma história de acordo com a sua perspectiva, enfatizando que'' ninguém conta 

uma história ou faz qualquer coisa de maneira neutra''.  

Em apoio a essa ideia, Antônio Vicente Marafioti Garnica e Luzia 

Aparecida de Souza, no livro ”Elementos de História da Educação Matemática” 

pontuam que as experiências são vividas particularmente, e mesmo que os 

sujeitos passem pelas mesmas situações e experiências cada um consegue dar 

um sentido diferente a uma história comum.  

Assim, acreditamos que ao contar sua história, o sujeito está 

constantemente se posicionando a respeito das interpretações de suas próprias 

experiências, dando assim, sentidos para análise de sua constituição identitária 

(RIBEIRO,2007, p.1).  

Em síntese, as nossas interpretações são construídas mediante as 

interfaces da Psicologia Social e da Sociologia, partindo de uma análise do 

sujeito nas marcações espaço-tempo (antes, durante e depois da graduação) 

condicionando a resultante de novas teorias para se estudar e interpretar  o 

tema identidade.  

O mapa do estudo pode ser representado conforme a figura 14, expressa 

abaixo:  

 

Figura 14 – Síntese do processo analítico [Fonte/autores]    

Psicologia 
Social  

Sociologia 

Sujeito 

Marcações 
espaço-
tempo 

Identidade  
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Em suma, feito o processo de transcrição, explicitação, análise dos 

significados, emergiram três categorias, as quais estão representadas no quadro 

abaixo com suas sínteses de conteúdos expostas na terceira coluna. 

Quadro 4- Categorias e suas sínteses 

Categoria  Nome Síntese  

Categoria 1 

Antes da 
Graduação:  

A identidade 
docente é uma 

escolha? 
 

Nessa primeira categoria apresentamos 
a marcação espaço tempo “Antes da 
Graduação” na qual são discutida os 
elementos que marcaram as escolhas 
dos nossos entrevistados pela docência.  

Categoria 2 

Durante a 
Graduação: 

 Das quebras, 
utopias, certezas e 

incertezas   

Na segunda categoria do estudo, 
apresentamos a marcação espaço-tempo 
“Durante a Graduação” são debatidos 
os elementos do ethos docente, 
marcados pelas relações e  interações 
sociais que as dinâmicas existentes entre 
a universidade e a escola estabelecem 
no misto de quebras, certezas e 
incertezas sobre a escolha da docência 
como profissão.  

Categoria 3 

Depois da 
Graduação: 

Sonhos, adaptação, 
competividade e 

qualificação 

  A ultima categoria do trabalho 
apresenta a marcação espaço-tempo 
“Depois da Graduação” na qual  
apresentamos as influências que 
marcaram a identidade dos nossos 
entrevistados no constante processo de 
tornar-se professor.  

 O quadro explanado acima, nos mostra pequenas sínteses das categorias 

a serem discutidas a seguir, tendo assim, o intuído de lançar o leitor em uma 

reflexão inicial das nossas interpretações dos resultados obtidos na pesquisa.  
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CAPITULO IV 

AS MARCAÇÕES ESPAÇO-TEMPO E A IDENTIDADE DOCENTE 

Para compreendermos a centralidade do nosso estudo, na parte 

metodológica apresentamos as marcações espaço-tempo, as quais utilizamos 

como parâmetro para compreendermos mais sobre a totalidade e subjetividade 

no processo de tornar-se professor. Assim, usufruímos dos parágrafos que se 

seguem para melhor entender o processo analítico trilhado dentro de cada 

marcação temporal e como cada uma dessas concepções apresentadas nos 

auxilia a entender mais sobre os traços da identidade. 

Assim, nesse capítulo trazemos algumas reflexões sobre “quem está 

sendo” o professor em cada uma  das marcações espaço-tempo? quais são os 

mitos, paradigmas e alicerces que circundam a construção da  identidade 

docente em cada uma dessas fases? 

Esses questionamentos constituem o prisma dos próximos debates, em 

que podemos decifrar um pouco mais sobre o professor e suas representações 

identitárias nas categorias apresentadas nas marcações espaço-tempo: (1) - 

Antes da graduação: A identidade docente é uma escolha? (2) - Durante a 

Graduação: Durante a Graduação: Das quebras, utopias, certezas e incertezas  

(3) -  Depois da Graduação: Sonhos, adaptação, competitividade e qualificação. 

Essas categorias nos ajudam a alcançar o objetivo do estudo visto que 

nelas traçamos uma caracterização nas marcações espaços-tempo (antes, 

durante e depois da graduação) dos sentidos, significados e reconhecimentos 

dos entrevistados enquanto professores. Nesse sentido, quebrando os 
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paradigmas da identidade do sujeito cartesiano, essas categorias permitem uma 

análise espaço-temporal, trazendo ponderações sobre as ideologias da 

identidade e as compreensões da formação do sujeito como um processo de 

socialização, nos quais os entrevistados evidenciam os significados das 

influências (Pessoas, espaços e relações) que ao longo do tempo  marcaram suas 

identidade rumo ao constante processo de metamorfose no tocante a sua 

profissionalização.  

4.1–Antes da Graduação: A identidade docente é uma escolha? 

Eu escolhi ser professora. No mundo de calamidades em que 
vivemos, a educação é única porta para salvação. 

Tainá 
 
É logico que nessa sociedade capitalista toda mãe quer formar 
um(a) filho(a) medico(a), mas eu escolhi salvar vidas de outras 
formas.  

Vinicius  
 

Quando criança todo indivíduo constrói sonhos e modelos de vida a 

serem alcançados na fase adulta, uma casa ideal, um carro ideal, um emprego 

ideal e a tão sonhada estabilidade financeira, buscando ao longo de seu 

desenvolvimento, vias e percursos que não alonguem esse caminho. Logo, são 

construídos desde a infância estereótipos de modelos e padrões a serem 

seguidos para padronizar o sistema e a sociedade em duas esferas, 

categorizadas e organizadas pelos que fazem parte da tal cultura da elite a aos 

pré-destinados a classe proletária.   

Logo, esses estereótipos traçados pela sociedade e pelo sistema 

configuram até mesmo os caminhos que direcionam as escolha profissionais 

dos indivíduos. Como afirma Coelho (1999), cursos como medicina, direito e 

engenharia são nomeadas como profissões imperiais em nosso país e que 

condicionaram um caráter histórico de produção de práticas monopolísticas 

que reforçaram suas posições de prestígio e ainda na sociedade contemporânea 

estabeleceram barreiras frente às demais profissões. 
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Essas barreiras ainda são reforçadas por outras séries de fatores 

condicionadas às políticas públicas instauradas no nosso país que não 

condizem em investimentos para a superação dessa supremacia.  

Dado a esses aspectos, cursos voltados para área de licenciatura são 

vistos a margem das escolhas profissionais dos indivíduos, diante da alocação 

profissional que a docência ainda assume atualmente.   

Nesse sentido Felicetti (2018, p. 217) afirma: 

A desvalorização da profissão docente, a baixa remuneração, o 
excesso de atribuições e cobranças têm afastado os professores 
da docência, bem como inibido novos candidatos a ingressarem 
na profissão ou optarem por cursos de licenciatura quando do 
ingresso na universidade. 

Em contraposição, como um ato de rebeldia a sociedade capitalista e em 

afronta as falácias das políticas públicas, que não passam de discursos 

demagogos que cooperam a um desprestigio social e financeiro da profissão 

docente, existem os sujeitos que rompem com esses paradigmas e acabam 

burlando a padronização do sistema optando por ingressar em um curso de 

licenciatura. 

Assim, o desejo de se tornar professor constitui-se como uma razão 

fulcral para a escolha de curso de licenciatura e justamente nessa batalha contra 

as representações contrapostas do sistema que nasce a identidade docente, ou 

seja, mesmo diante das adversidades e desafios que constituem essa carreira o 

fato do indivíduo escolher a licenciatura pode ser tomado como uma marco na 

formação da sua identidade profissional(FELICETTI,2018). 

No intuito de desvelar e discorrer um pouco mais sobre os motivos que 

condicionam a escolha pela licenciatura são representadas a partir do quadro 5. 

Quadro 5-Inspirações para escolher a licenciatura 

Participante Antes da graduação 

 
Taís 

A escola 
A mãe 

As tias (professoras) 
Professor 

Cris A Igreja  
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O pai  
Professora 

Vinicius 

A Família  
Professor 

Comunidade que está inserido  
Representação da profissão 

Tainá 
A escola 
A mãe 

Representação da profissão 

Daniela 
A Escola 

Professora 
Mercado de trabalho 

Thais 

Afinidade com área específica do curso 
A amiga  

Mercado de trabalho 
A igreja 

Professora 

Tomando por base o quadro 5, notamos as instituições/relações sociais  

que influenciaram os indivíduos na sua escolha pelo curso de licenciatura. Essas 

representações estão ligadas ao caráter pessoal, social e profissional de cada 

identidade coadunado as interfaces dos significados  que a carreira docente tem 

para cada sujeito.  

De acordo com nossas análises esses fatores especificamente são 

representados pela escola, pela família, mercado de trabalho e representação da 

profissão docente. Assim, no intuito de detalhar mais sobre esses postulados, 

utilizaremos dos parágrafos que se seguem para apresentar falas dos nossos 

entrevistados e debater sobre essas representações.  

 Primeiro, começamos a falar sobre a representação da escola na escolha 

profissional. Para ilustrar, trazemos a fala de Tainá:  

Tainá - Meu contato com a escola começou desde muito cedo ( 03 
anos de idade) nessa época minha mãe já trabalhava na escola, com 
hora extra, então ela passava o dia todo lá, e como eu ainda não tinha 
idade para ser matriculada na rede de ensino, ela me levava junto com 
ela, para evitar que ficasse muito tempo longe dela, acho que isso se 
deve pelo fato da minha criação ser de inteira responsabilidade dela. 
Então eu passei a ir para a escola com minha mãe das 7:00 da manhã 
até 17:30, 18:00 da tarde, eu achava tudo maravilhoso ficava 
encantada com as salas de aula, os livros... Eu sempre enxerguei o 
ambiente de trabalho da minha mãe como algo espetacular, as vezes eu 
ficava em algumas salas vendo como as professoras davam aula, 
participava dos eventos da escola[...] Então a escola era minha 
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primeira casa, eu gostava muito de estar ali, pelo fato de estar perto da 
minha mãe e também pelo ambiente [...] De certa forma, o contato com 
a escola desde a minha infância e as constantes falas da minha mãe 
sobre o poder da educação me motivaram a escolher ser professora[...] 
Eu acredito que fui criada na e para a escola.  

A representação da escola e também da mãe toma um papel de grande 

importância na escolha profissional de Tainá. Assim, inferimos sobre a 

representatividade da identidade pessoal sobre a escolha profissional.  

 
        Figura 15- Tainá aos 3 anos na escola em que sua mãe trabalhava  
        [Foto cedida pela entrevistada] 

 
O contato direto e proximidade de Tainá com o ambiente escolar desde 

seus 3 anos de idade se  transformaram em uma influência direta na sua escolha 

pela docência. Como a respondente destaca, “criada na e para a escola”, 

desvelando sua história desde  infância com a cultura docente. 

Tainá -Lembro que uma coisa que marcou muito a minha infância foi 
quando eu ganhei um quadro com giz e um apagador ecom aquele 
brinquedo eu coloquei em prática tudo que vi desde muito cedo “passei 
a ser professora” das minhas bonecas; eu colocava todas sentadas para 
representar os alunos e eu dava as aulas, lembrando que essas aulas 
aconteciam aos finais de semana, porque durante a semana quando eu 
não estava na minha escola, estava na escola da minha mãe. Então 
sempre tive essa relação com a docência. 
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Nessa fala de Tainá podemos encontrar um sentido de representação 

simbólica da docência que também encontramos nas falas de Táis, nas quais as 

respondentes relatam sobre suas brincadeiras de “serem professoras.” 

Tais menciona que:  

Taís - Meus pais diziam que eu seria professora porque logo que 
aprendi a falar eu gostava de “ensinar” a falar as palavras 
corretamente e minha brincadeira preferida era de “ser professora” dos 
amigos. Sempre nas brincadeiras, eu queria “ser a professora”. Na 
escola desde o meu fundamental atuei como auxiliar de classe comecei 
a ser “professora” de reforço escolar. Não lembro exatamente como e 
quando comecei, só lembro que meu primeiro “aluno” era um amigo 
apenas 3 anos mais jovem que eu. E depois dele, o número de alunos 
foram aumentando.  

Essas simbologias de figurações do exercício docente são postuladas 

pelas representações dos sonhos de ambas que relatam sobre a vocação para a 

profissão desde a infância, nas quais por meio das suas brincadeiras  assumiam  

personas que se tornam reais na vida adulta. 

Desde a infância, ao criar suas personagens nas suas brincadeiras já se 

experimentavam na profissão e começavam a vestir as primeiras marcas da 

identidade docente. 

 Assim, podemos observar que a identidade docente é formada por meio 

da história do sujeito levando as influências de significados temporais para 

além do caráter da atuação pós o período de graduação. Existem até mesmo 

antes do exercício profissional no chão da escola, fatores marcantes na 

construção dessa identidade. Como afirmarmos, essa construção apresenta uma 

configuração movediça e no movimento que a configura o tempo, o espaço e as 

interações são arbitrárias. 

Entendemos que cada indivíduo possui uma história de vida e são essas 

histórias que guiam os sentidos e  significados que direcionam muitas de suas 

escolhas.  Isso fica mais claro a partir do momento em que analisamos as 

individualidades e os sentidos que cada indivíduo atribui as suas escolhas pela 

docência, pois mesmo que sejam experiências vivenciadas em lugares similares 

cada um atribui um significado distinto advindo de suas histórias.  
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Ao falar sobre as influências que lhe direcionaram a escolha pela 

docência, Tais relata: 

Taís -Quando meu pai faleceu eu tinha 5 anos, minha irmã 3 anos e 
meu irmão tinha e acabado de completar 11 anos. Minha mãe começou 
a trabalhar muito e meu irmão tomava conta da gente. Eu era uma boa 
aluna, então sempre que chegava em casa, eu fazia as minhas tarefas, 
lia um pouco e era responsável por ajudar minha irmã nas tarefas e 
levá-la e buscá-la na escola. Nesse período da minha vida escolar, me 
apaixonei perdidamente pela leitura. Eu e meus irmãos sentíamos 
muita falta do nosso pai e, consequentemente, da nossa mãe (que 
trabalhava muito para nos sustentar). Volta e meia eu me sentia triste, 
chorava muito e me isolava das pessoas. Até quando um professor de 
português me notou e apresentou-me o mundo da leitura. Ele me 
convenceu que eu poderia viajar, sonhar, ser quem eu quisesse a partir 
dos livros. E me presenteou com o livro “O Pequeno Príncipe” de 
Saint-Exupéry. Assim, sempre que eu podia estava lá na biblioteca 
viajando em mais um livro. A escola e minhas leituras diárias 
acabaram com minha tristeza e minhas conversas com esse professor 
me levaram a pensar no que eu poderia ser futuramente. Fiquei 
indecisa entre fazer direito ou ser professora. Nesse momento eu não 
tinha muita ideia da complexidade que é ser um profissional, 
especialmente um professor. Mas minha mãe estava formando no 
Magistério de nível médio, duas tias minhas já tinham feito e estava 
tendendo a isso também. Um tempo depois, com essas influências 
decidi fazer o ensino médio em um curso de magistério e comecei a me 
identificar ainda mais com a profissão[...] E então decidi: Serei 
professora. 

Nesse relato de Taís aparece a figura do professor, da escola e da família 

como principais influências sobre sua escolha pela licenciatura. Em outras 

partes da entrevista Taís destaca mais sobre sua afetividade com a escola, nos 

deixando mais claro sobre como as características da personalidade do 

indivíduo guiadas por marcas da sua identidade pessoal o conduz na formação 

da sua identidade profissional. 

Para Borchert (2002), é importante que o sujeito tenha uma boa 

compreensão de si, da sua personalidade para fazer a escolha da sua profissão.  

O autor descreve que a personalidade envolve as atitudes e opiniões que 

influenciam a forma como as pessoas interagem umas com as outras, sendo 

isso, um peso na escolha de profissões que se adequem mais ao estilo do caráter 

pessoal de cada sujeito. Dessa forma, para a escolha da profissão docente é 
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necessário que o sujeito tenha a compreensão do caráter interacionista e 

relacional que permeia essa profissão.  

Assim, no trilhar de sua história o indivíduo vai paulatinamente 

construindo sua personalidade e nela agregando crenças, valores e sentidos de 

pertenças aos grupos sociais, sendo que sua escolha profissional é marcada 

pelos sentidos e significados que  o sujeito atribui ao misto de fatores  que estão 

condicionados a sua futura profissão (PIMENTA;LIMA,2009). 

No caso da profissão docente esses fatores são representados pela escola, 

pela sala de aula, pelos os alunos, pelos professores, em suma, por todos os 

membros e espaços que constituem o ethos da cultura docente. Então, torna-se 

necessário que isso faça sentido para o sujeito, ou seja, é preciso querer estar 

nesse espaço, é preciso querer ser parte, é necessário ter o sentido de pertença 

pela profissão e isso é atribuído pelos significados pessoais da identidade de 

cada sujeito (PIMENTA;LIMA,2009;  TARDIF, 2005 ) 

O que queremos destacar com isso, por meio das nossas análises e 

histórias dos nossos entrevistados é que durante a infância o sujeito mediante a 

suas interações e vivências em determinados espaços é condicionado a construir 

certa vocação, afinidade, afetividade que o direciona a se identificar com  uma 

determinada profissão. Não que isso seja uma regra arbitrária, mas ao nosso 

ver, são marcas relevantes que  direcionam o sujeito na escolha da sua futura 

profissão.  

Ainda, outros fatores que condicionam a escolha pela licenciatura partem 

dos significados da escola como símbolo de transformação. Essa conotação 

parte da representação simbólica da educação como fator de mudanças sociais 

referindo-se ao poder da escola para mudar a realidade muitas vezes cruel da 

sociedade. Nesse viés, acrescentamos a fala de Vinicius que atribui a influência 

da representação social da profissão na sua escolha profissional. 

Tainá – Por ter sido criada praticamente dentro da escola, eu sempre 
via de perto a luta dos professores e isso sempre me inspirava. Eu via 
professores que com suas palavras e aconselhamentos tiraram pessoas 
do mundo  das drogas, eu via colegas meus crescendo e mudando de 



    
  

87 
 

vida por terem professores que acreditavam no potencial da educação 
para mudar e transformar vidas. Acho que pensar nesse papel social 
que o professor tem, sem dúvida pesou significativamente na minha 
escolha pela profissão.   

Vinicius –Sempre estudei em escola pública de bairros periféricos, 
pois neles que eu morava e moro até hoje, mas posso garantir que amo 
esse lugar [...] Sempre observei de perto muitas vezes a realidade cruel 
da periferia, mas foi  lá eu nasci, lá eu cresci e é lá que eu vou atuar.  

Nas falas de Tainá e de Vinicius são inerentes às influências das 

representações da docência na sua escolha pela profissão, nos quais os 

entrevistados destacam sobre  papel do professor como ferramenta de mudança 

do estado caótico que se encontra a sociedade, a qual ainda se configura nos 

moldes do sistema capitalista que insiste em segregar, fechar os olhos e não 

estender as mãos aos oprimidos da periferia.  

Vinicius –[...] E quem diria que o negro, pobre, da periferia se 
tornaria professor{...]Entrei na licenciatura porque acredito no poder 
da educação para mudar e salvar vidas[...] Porque acredito no papel do 
professor para a transformar esse caos em que está a sociedade.  

Tainá - São tantas coisas... Desrespeito a natureza, jovens morrendo 
na flor da idade vitima das drogas, preconceito,  intolerância religiosa, 
desrespeito as questões de cor, raça, gênero e igualdade[...] a sociedade 
as vezes parece estar de cabeça pra baixo  e eu entrei na docência pra 
lutar pra mudar  isso. Cabe a nós professores lutar por isso[...]  

Tais – Escolher ser professor atualmente, é escolher reinventar Paulo 
Freire, é ser mais que apenas um profissional, é ser pai, é ser mãe,  é 
escolher lutar pelas minorias, é acreditar no poder da educação para a 
transformação [...]  

Como dito outrora existem indivíduos que ainda burlam as regras do 

sistema e subvertem a realidade social em que estão inseridos e que não se 

calam na busca de reconstruir uma sociedade justa e igualitária. Assim, o 

oprimido que há tempos foi sufocado pela sociedade opressora, agora,  escolhe 

ser professor , na busca de mudar a sua realidade e a realidade dos seus: 

Diante das colocações anteriores, cito aqui o saudoso Paulo Freire, pois: 

Quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para 
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? 
Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, 
mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 

libertação? Libertação que não chegará pelo acaso, mas pela 
práxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da 
necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe 
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derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se 
oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até 
mesmo quando revestida da falsa generosidade”(FREIRE, 2013, 
p. 42). 

Essas palavras recordam a luta travada há tempos entre a sociedade 

opressora e os oprimidos, palavras que recordam da supremacia capitalista e 

falácias das políticas públicas ainda vigentes, palavras que gritam a urgência  

de libertação ecoam a necessidade de transformação e subversão social em prol 

de uma educação humanizadora.  

Após mais de 60 anos do lançamento da versão original de “Pedagogia 

do Oprimido”, os oprimidos descritos por Paulo Freire ainda choram nos 

braços de suas mães, ainda se encontram nas ruas escuras e frias, ainda 

apanham e passam fome nas calçadas, ainda são marginalizados, chamados de 

promíscuos e mortos a cada esquina do país. 

Os oprimidos da última década são os “pretos” amordaçados e 

confundidos como bandidos, são as lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e 

intersex (LGBTI) que se arriscam a romper as normas de gênero, sexualidade e 

padrões da heteronormatividade, são as mulheres que buscam o seu lugar de 

fala e dizem não a sociedade patriarcal e machista, são os educadores 

ambientais que buscam desconstruir a noção antropocêntrica impregnada aos 

seres humanos  e recuperar a intimidade entre o homem e a natureza e o seu 

sentimento de pertencimento ao mundo, são os professores que fazem 

“balburdia”  em prol de melhorias para a profissão e para chão da escola,  são 

os ativistas sociais que buscam uma sociedade justa e igualitária. 

 Os oprimidos na ultima década ainda são as vitimas da sociedade 

capitalista, são as pessoas desprivilegiadas e excluídas por essa tal classe 

elitista, ainda são as pessoas consideradas como "Uma espécie 

de sombra inferior no mundo. Inferior e incômoda, incômoda e ofensiva" 

(FREIRE, 2000, p. 65) inferior porque não fazem parte dessa tal cultura da elite, 

incômoda porque reconhece a opressão que o atinge e não mais se cala e 

ofensiva porque não aceita mais a perpetuação das atrocidades que ainda 

configuram o mundo como se fosse uma arena de barbárie.   
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Por outro lado, os opressores do século XXI ainda tentam coibir, inibir e 

amordaçar aqueles que lutam em prol da educação humanizadora, na tentativa 

de manutenção e progressão da sua cultura alienante, acrítica e dominadora 

(SAVIANI, 2017; SILVA, 2019). E é nesse movimento de luta e busca pela 

libertação do seu parasita, que o oprimido desconstrói a barbárie e 

desumanização social.  

Assim, é nesse cenário que nascem os novos e futuros educadores, é pela 

representação do poder da escola, da docência, da educação que nasce Tainá, 

que nasce Vinicius que mesmo diante das condições de sucateamento que passa 

a educação em nosso país, ainda decidem enfrentar os caminhos e desafios da 

profissão docente, buscando por meio de educação humanizadora lutar pelos 

oprimidos sufocados pela sociedade elitista.  

Para Vasconcelos, Resque e Barros (2015), as representações sociais 

constroem referências de condutas e comportamentos que asseguram 

identidade a um grupo profissional e são essas representações sociais que 

atuam na realidade social na busca contínua por transformações. 

Essa representação do papel da educação é mantida por gerações, como 

destaca Vinicius e Cris ao referir sua escolha pela licenciatura diante dos 

aconselhamentos dos seus pais.  

Vinicius -Meus pais só tiveram estudo até o 3° ano do fundamental, 
não tiveram muito estudo, mas sempre acreditaram que a educação 
muda vidas e sempre me motivaram nos estudos. 

Cris - Meu pai é professor de Matemática e minha mãe do lar. Ambos 
sempre me motivaram nos estudos por acreditarem no poder da 
educação.  Antes de ingressar na escola fui alfabetizada pelo pai, essa 
fase já contribuía para que trilhasse os caminhos da docência sem nem 
perceber. Meu pai foi uma das principais influências na minha escolha 
pela profissão. 

Para Santana, Andrade e Pagan (2012) que buscaram em seu estudo 

analisar as inspirações para a escolha da docência, constatam nos seus 

resultados que a maioria dos discentes não tem amigos e familiares contrários a 

escolha pela profissão docente. No entanto, os autores afirmam que não é 
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possível a partir dos dados levantados em seu trabalho saber se esses membros 

incentivam esta escolha. 

Ainda, outra colocação postulada no trabalho dos autores indica que 

para uma parcela dos discentes a família não oferece o apoio necessário para os 

licenciandos seguirem na docência. Atribuindo a profissão docente como 

sinônimo de muito estudo, trabalho e pouco dinheiro, representando um 

caráter sofredor para a docência.  

No entanto, em partes alguns dos nossos entrevistados  se manifestam ao 

contrário dessa constatação e afirmam que algumas das influências estão 

relacionadas ao apoio familiar, como podemos constatar na falas dos nossos 

entrevistados.  

No caso de Cris, podemos dizer que esse apoio e incentivo que recebeu 

para a docência esteja atribuído ao fato do seu pai ser/ ter atuado como 

professor da educação básica, no caso de Tainá pode estar relacionado ao 

contato desde criança com sua mãe no ambiente escolar (sendo essa dos 

serviços gerais) e no caso dos pais de Vinicius prevalece a representação da 

educação e da profissão docente como fator de mudanças.  

Podemos notar que cada uma das justificativas da influência familiar 

levam núcleos de sentidos distintos que são regidos pelo significado 

(condicionado ao entrelace da identidades pessoal, social e profissional) que a 

profissão docente tem para cada sujeito. 

Concordamos com Santana, Andrade e Pagan (2012), ao relatarem sobre 

essa caracterização nebulosa para a representação da docência, 

Sabemos que não é fácil, no Brasil, sobreviver dessa profissão 
(salários baixos, jornada extensa e condições materiais difíceis) 
nem, tampouco sobreviver nessa profissão, considerando o 
desgaste físico, emocional e cultural (pouco tempo e estímulo 
para se atualizar ) a que os professores são, em geral, expostos 
em sua trajetória profissional. Essa realidade torna-se bem mais 
explícita diante das recorrentes “ novas exigências “ criadas 
para cumprimento pelos professores. Nesse contexto, não é fácil 
o professor desenvolver uma imagem positiva da profissão 
docente. Mais difícil ainda se aos próprios cursos reforçarem 
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essa imagem negativa do ser professor( GUIMARÃES, 2006, p. 
90). 

Sim, essa demanda, essas exigências e injustiças com a profissão, com a 

carreira, com o curso e com todos os profissionais da educação, muitas vezes 

acabam criando uma representação negativa para a escolha da docência como 

profissão.  

Esse caráter negativo e condicionado à falta de reconhecimento, prestigio 

social e financeiro atribuído a profissão docente, lança uma neblina sobre os 

olhos de muitos sujeitos que se questionam sobre as opões da carreira na 

escolha pelo curso de nível superior.  

Vinicíus–Apesar de querer, eu ainda tive medo de colocar logo 
licenciatura, pois via diversos casos tristes e desmotivacionais que 
ocorria com os professores naquela época, era aluno agredindo 
professor, aluno que furando o pneu do carro do professor, aluno que 
denegria verbalmente o professor, entre outras coisas, que acabaram 
me desmotivando de escolher licenciatura logo de cara. Em um certo 
caso que presenciei em sala de aula, dois colegas meus  que a gente 
chamava de Fernandinho Beira-mar e Elias maluco[em referência a 
dois criminosos brasileiros] usou uma barra de ferro pra tentar furar o 
pescoço de um professor de história, só que eu e mais outros quatro 
colegas conseguimos impedir. Lembro que o motivo foi por conta que o 
professor tinha retirado os dois da sala porque estavam atrapalhando a 
aula, revoltados os dois tentaram agredir o professor. Além disso, 
sempre ouvia falar da questão financeira relacionada a docência, muito 
trabalho para um salário injusto. [...]No entanto, isso não foi o 
suficiente para não escolher seguir meu sonho, toda essa negatividade 
eu transformei em  desejos por mudanças.  

É triste ler o relato de Vinicius e reconhecer uma realidade que se 

instaura até os dias atuais. Uma pesquisa feita em 2015 pelo Sindicato dos 

Professores do Estado de São Paulo (Apeoesp) apontou que 44% dos docentes 

que atuavam no estado disseram já ter sofrido algum tipo de agressão. Entre as 

agressões que 84% dos professores afirmam já ter presenciado, 74% falam em 

agressão verbal, 60% em bullying, 53% em vandalismo e 52% em agressão 

física.  

Uma pesquisa global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/05/quase-metade-dos-professores-estaduais-ja-sofreram-com-agressao.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/05/quase-metade-dos-professores-estaduais-ja-sofreram-com-agressao.html
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ciclo do ensino fundamental e do ensino médio (alunos de 11 a 16 anos) põe o Brasil 

no topo de um ranking de violência em escolas.  

Para a socióloga Miriam Abramovay, especialista em violências nas 

escolas e juventudes, é significativo a falta de dados sobre o tema. Em uma 

entrevista para o jornal G¹, a socióloga afirma "Praticamente nunca foi feito 

nenhuma pesquisa específica só com os professores. Isso mostra que o tema não 

é prioritário, como se a violência não tivesse impacto no ensino, no aprendizado 

e no cotidiano da escola"2   

Se queremos falar de Paulo Freire, se queremos falar de educação 

humanizadora, se queremos falar de identidade e de política educacional  e 

principalmente de uma identidade política por parte dos professores e também 

enquanto professores pesquisadores, não podemos nos silenciar diante da voz 

de Vinicius e não podemos nos silenciar diante dessas estatísticas. Torna-se 

necessário trazer as denúncias que emergem diante das pesquisas sobre 

formação de professores, torna-se necessário que por meio das políticas 

públicas e das identidades políticas de profissionais comprometidos com  a 

educação, seja travada a luta pela subversão social para com a profissão docente 

e toda esfera educacional no país. 

Diniz (2001) aponta que uma das principais causas do desmazelo com 

profissão docente, está relacionada às políticas públicas educacionais, pois, a 

busca de melhorias para a carreira profissional por partes destas, ficam apenas 

em discursos demagógicos que não se manifestam em melhorias significativas 

nas condições salariais e trabalho do educador. No entanto, em afronta a essa 

realidade, o feito do indivíduo optar por ingressar em um curso de licenciatura, 

é um ato louvável, considerado como o primeiro passo para o início/despertar 

da identidade docente. 

O que podemos notar que na fala de Vinicius é que todo o desprestigio , 

descaso e  perigos existentes na carreira docente não foram o suficiente para 

                                                           
2
 Extraído de https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-

contra-professores-entenda-os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-contra-professores-entenda-os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-contra-professores-entenda-os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml
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evitar a sua escolha pela docência como profissão, como o respondente afirma 

“isso não foi o suficiente para não escolher seguir meu sonho, toda essa negatividade eu 

transformei em  desejos por mudanças” 

De acordo com Madú e Aguiar (2015,p. 316): 

Compreender a dinâmica que permeia a escolha profissional 
dos estudantes é levar em conta que sua inserção no mundo do 
trabalho é influenciada por fatores intrínsecos e extrínsecos, 
refletindo a atual realidade social, econômica, política e cultural 
da sociedade em que estão inseridos. Ao analisarmos a 
realidade brasileira, constatamos que a necessidade de rápida 
inserção no mercado de trabalho, assim como o desejo por 
melhores salários, ascensão social e estabilidade, é fator 
determinante na escolha de um curso de nível superior. As 
representações sociais sobre o curso e a profissão, por vezes, 
norteia os indivíduos nessa escolha, uma vez que estes possuem 
concepções quanto ao status da profissão, às condições de 
trabalho, às ocupações atribuídas àquela formação, à facilidade 
ou dificuldade de inserção no mercado de trabalho, etc. 
(MANDÚ; AGUIAR,2015, P. 316) 

Mandú e Aguiar (2015) destacam sobre alguns princípios que norteiam a 

escolha pela carreira profissional, destacando sobre os anseios do sujeito pelo o 

rápido acesso ao mercado de trabalho.  

Alguns dos nossos entrevistados pontuam sobre as influências 

mercadológicas para a escolha da docência como profissão, construindo 

algumas inferências sobre a área específica e a área da licenciatura, na qual 

referem que as possibilidades de inserção no mercado de trabalho são mais 

facilitadas para a carreia docente. 

Essa constatação entra em evidência na fala de Daniela: 

Daniela: De inicio ainda tive uma leve dúvida entre o bacharelado e a 
licenciatura, mas as oportunidades para área da licenciatura aqui são 
melhores do que pra área específica. 

Nesse sentido, as dinâmicas sociais, convergentes a fatores econômicos, 

políticos e culturais refletem sobre as classes dos cursos de licenciatura e 

bacharelado, criando “falsas” figurações mercadológicas que se reverberam em  
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fatores intrínsecos e extrínsecos que acabam guiando o sujeito na sua escolha 

profissional e na ênfase do curso (licenciatura/bacharelado). 

Outras concepções para a escolha da docência como profissão são 

destacadas mediante a fala de Thais:  

Thais -Durante a infância eu era muito ativa, sonhava em ser cantora 
e até então não tinha aspirações quanto a uma futura profissão. Ao 
longo do tempo e a partir das vivências na escola fui percebendo meu 
gosto por disciplinas como história, geografia e português, mas, até aí 
eram apenas questão de preferências. Acho que o que me inspirou de 
fato está ligado mais ao período do ensino médio. No último ano do 
ensino médio tive uma professora de biologia que muito me inspirou a 
gostar da disciplina, e ao prestar vestibular decidi escolher o curso de 
Licenciatura em Ciências biológicas, por influência também de uma 
amiga que já havia feito o curso e segundo ela, o campo de atuação na 
área de licenciatura era maior que para bacharelado, daí a minha 
escolha se deu também pela questão de mercado de trabalho e também 
pelo fato de já me identificar com a área de biologia. 

Aqui na fala de Thais aparecem como principais influências em sua 

escolha pela licenciatura a figura do professor, de uma amiga, a questão 

mercadológica de trabalho e também a sua identificação com a área específica. 

Tainá -No meu 2º ano é que eu fui começar a gostar de Biologia. 
Graças a um professor maravilhoso que apaixonado pela disciplina, 
nos fazia gostar também. Esse professor teve influência direta sobre 
minha escolha pela licenciatura em Ciências Biológicas.  

Vinicius -Bom, sempre fui uma criança curiosa que amava ciências, 
fazia meus próprios testes, estes influenciando por um programa de 
TV que passava aos finas de semana no antigo canal da TVE.No meu 
ensino médio  começo a me aproximar mais ainda da ciência, naquela 
época a disciplina era de biologia era ministrada pela professora S. que 
foi também minha professora na graduação e que desde aquela época 
me fez criar uma paixão maior pela biologia. 

Daniela- Minha escolha pela licenciatura foi guiada pelo contato 
desde a infância com o ambiente escolar e pelo meu fascínio pelas aulas 
de ciências desde os anos iniciais. Acho que principalmente pelas aulas 
da minha primeira professora de ciências que com sua dedicação e 
prazer ao lecionar, motivando sempre todos os estudantes me inspirou 
a querer seguir esses passos.  

Cris - Durante o meu percurso escolar tenho lembranças do 
Ensino Fundamental I, da minha professora, uma inspiração 
pela grande paixão em lecionar e o modo em que integrava toda a 
turma com muita dedicação. A forma que ela ensinava, todo 
companheirismo, sempre foi uma grande inspiração.  
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Nessas influências da figura do professor sobre a escolha pela 

licenciatura dos indivíduos apresentados, começamos a pensar mais 

especialmente, o que leva um o sujeito a se identificar como professor de 

Ciências e Biologia? Como essa identidade é constituída? 

As dinâmicas sócio-político-culturais e econômicas, para Brando e 

Caldeira (2000), são a resposta da primeira pergunta. Para as autoras, esses 

movimentos que circundam a carreira docente constituem um fluxo de 

escolhas, motivações e repulsas em relação ao “ tornar-se professor”, já que a 

identidade profissional é construída a partir das relações sociais estabelecidas.    

Referente ao segundo questionamento, Brando e Caldeira (2000), 

pontuam que a identidade do naturalista – identidade (ser) biólogo, vem sendo 

construída desde os primórdios da humanidade.  Há uma relação íntima entre o 

homem, natureza e ciências, que  é descrita  nos textos dos filósofos gregos e 

permanece até os dias atuais (BRANDO;CALDEIRA, 2000). 

Nesse conjunto, é dada a gênese do processo de significação/sentido ao 

“tornar-se” professor de Ciências e Biologia, sendo, portanto o fascínio pelas 

explicações do meio natural, uma das representações da identidade desse 

professor.      

Partindo disso, podemos encontrar de forma intrínseca e subjetiva uma 

dualidade identitária, onde o encantamento pela explicação do meio natural 

condiz com a formação da identidade tanto do Biólogo quanto do Professor de 

Ciências e Biologia,  e que se divergem e vão sendo constituídas pelas ênfases 

dos cursos: Pesquisa na Biologia específica  e ensino de Ciências e Biologia . 

 Tocando nos caminhos finais desse tópico, relatamos a última influência 

na escolha pela licenciatura, que é destacada a partir da fala de Cris. 

Cris – Quando eu era pequena, dava aula na escola bíblica e desde 
aquele período já me sentia professora.  

Thais–Todos os domingos eu dava aula na escola bíblica[...] foi o 
primeiro espaço que me levou a pensar sobre a possibilidade de ser 

professora . 
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Algumas religiões no Brasil possuem como parte de sua doutrinação as 

escolas bíblicas que objetivam dissipar seus ensinamentos por meio de aulas 

ministradas por membros da própria igreja. Dessa maneira, o membro assume 

o papel de professor dentro do templo e como podemos observar nas falas de 

Cris e de Thaís, assumir o cargo de professora da escola bíblica  desde sua 

infância foi  um ato pertinente em sua escolha pela docência como profissão,  

Assim, essa constatação nos permite inferir que os sentidos e sentimentos 

de pertenças à profissão docente são ressignificadas pelo próprio sujeito, 

advindo de experiências trilhadas desde sua infância. 

 Nesse viés, compreendemos que a escolha pelo curso de licenciatura está 

relacionada a um processo de tomada de posição guiado pelo sentimento de 

pertença social, pelos sistemas de referência sociais e simbólicos constitutivos 

do sujeito advindo das reflexões da sua história de vida e das características 

inatas de sua própria identidade.  

Essas influências por sua vez levam representações de espaços e 

interações que marcam a história de vida e a identidade do sujeito rumo a sua 

escolha pela licenciatura. De acordo as falas dos nossos respondentes, essas 

influencias são representadas pela igreja, escola, pela casa, pela representação 

da profissão docente, pela comunidade em que o sujeito está inserido e pelas 

interações com membros da família, amigos e ex-professores. 

Assim, a escolha pela docência é permeada pelo caráter pessoal de cada 

identidade, sendo a formação inicial da identidade docente representada pela 

escolha e vocação do próprio sujeito com a sua futura área de atuação.  

Acrescentamos que diante das casualidades sociais que se encontra a 

profissão docente no nosso país na contemporaneidade, representada pelo 

desmazelo das políticas públicas com o chão da escola e com a meritocracia 

salarial injusta a classe docente, o fato do indivíduo optar por ingressar na 

licenciatura diante dessas circunstancias, conjuntamente com marcas trilhadas 

na sua infância e adolescência e sentidos e significados atribuídos as  

experiência nessas fases no tocante aos espaços e interações que o condicionam 
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a optar pela docência como profissão se reverberam sobre a sua personalidade 

no tocante a escolha rumo ao tornar-se professor nos quais destacamos como os 

primeiros caminhos para a formação da identidade docente do sujeito. 

Assim, entendemos que a identidade é constituída na inconstância, 

sendo sua conformação ligada a fatores efêmeros e abstratos, portanto, sua 

plenitude sólida não passa de uma conceituação ilusória que fora quebrada 

juntamente com as concepções e paradigmas do sujeito cartesiano.  

Essa conotação efêmera que atribuímos identidade está relacionada ao 

ciclo de vida dos efemerópteros que na fase adulta vivem por apenas algumas 

horas, tendo um ciclo de vida passageiro, repentino, efêmeros que significa 

“duração de um dia”. Nesse sentido, a identidade é sim, efêmera.  

 

      Figura 16 - A identidade é efêmera? [Fonte/google imagens] 

Em consonância as nossas leituras nos postulados e teorias do Stuart Hall 

e do Antônio Ciampa e mediante as reflexões dos resultados analisados, 

acreditamos que uma interpretação plausível para a identidade na 

contemporaneidade não pode ser aprisionada nas concepções do sujeito 

cartesiano.  

Atualmente, o mundo globalizado apresenta uma nova conformação 

territorial e social, advinda de percursos trilhados ao longo do tempo sobre 
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efeitos e influências da ciência, cultura, política e do avanço tecnológico. Isso 

por sua vez, reconfigurou a modernidade líquida, possibilitando uma 

diversidade de representações para a identidade pessoal, social, política 

territorial, de gênero etc. 

Assim, o sujeito cartesiano é assassinado pela globalização e suas 

inferências sócio-políticas-culturais e renasce nas concepções da pós-

modernidade. Essa morte ocorre diante do entendimento sobre a identidade nas 

concepções do sujeito do iluminismo (apresentadas no marco teórico), as quais 

não podem ser mais sustentadas no mundo pós-moderno.  

Mesmo que diante das concepções lineares condicionadas pelo sistema 

ou pelo tradicionalismo ainda existente na educação o pragmatismo 

cartesianista fora sufocado decorrente das influências mutuas existentes nos 

processos de socialização (HALL,2006).   

Nesse sentido, o que queremos dizer é que a modernidade líquida diante 

de suas constantes transformações (sociais, culturais, políticas, territoriais, etc.) 

reconstrói as concepções do sujeito cartesiano e atribui um novo sentido para a 

identidade, sentido esse que pode ser representado por um caráter transitório, 

utópico, efêmero, movediço e multidirecional decorrente das inúmeras 

possibilidades de “ser e estar sendo “ na sociedade liquida (HALL,2006; 

DUBAR,1997).    

Do ponto de vista da docência, podemos correlacionar as profissões 

extremamente interacionistas, em que as relações que são estabelecidas 

influenciam diretamente no exercício da profissão, bem como, influenciam 

sobre a identidade dos sujeitos. Afinal, o ethos da docência é permeado de 

indivíduos de diferentes culturas, crenças, religiões etc; que se tocam 

constantemente no decorrer do processo. Isso nos fica mais claro na próxima 

categoria em que se discutem as influências das relações na formação inicial 

docente. 

Em suma, de acordo com as discussões apresentadas nessa primeira 

categoria, entendemos que a identidade apresenta um sentido complexo e 
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difícil de ser aprisionado, limitado ou fragmentado para ser compreendido, 

torna-se necessário entender sobre sua efemeridade e considerar diferentes 

fatores partes do mundo subjetivo de cada pessoa, cultura, profissão  ou grupo, 

para  assim entender que identidade é simploriamente complexidade. E por 

mais que tentamos pegá-la para formar uma concepção sólida a capturamos em 

mãos vazias.  

 Assim, a identidade constrói uma constante representação em 

movimento que não pode ser condicionada a uma solidificação ou ponto 

estático. Tal como nos afirma Antônio Ciampa, a identidade não é  resposta  

para a pergunta “Quem  eu sou ?” mas sim, resposta para a pergunta “Quem eu 

estou sendo?” condicionando assim a representação do sujeito por meio de uma 

identidade transitória e em metamorfose.  

Nesse sentido, encontramos o caráter movediço e transitório da 

identidade, notando que sua efemeridade está ligada a questões de espaço e 

tempo, logo, se analisarmos essa conotação “ quem estou sendo?”  podemos 

encontrar outros sentidos reflexivos de:  “ Onde ?” “Quando ?” “em qual 

contexto?” 

Afinal, o contexto e o tempo moldam o sujeito tanto quanto os sujeitos 

com o tempo(ou não) podem moldar o contexto, assim, o espaço e o tempo 

podem ser tomados como características para localizar o sujeito-identidade.  

Em suma, nessa primeira categoria apresentamos mediante as 

constatações dos nossos entrevistados algumas reflexões dos questionamentos 

das teorias Ciampianas para localizar o sujeito(professor)-identidade na 

marcação espaço-tempo antes da graduação. E durante a graduação, quem está 

sendo o professor?  

4.2 - Durante a Graduação: Das quebras,  utopias, certezas  e incertezas  

Avançando alguns anos nas histórias dos nossos entrevistados na 

tentativa de compreender mais sobre os movimentos e influências na formação 
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da identidade durante o período da graduação utilizamos do quadro 6 para 

começar tecer alguns debates sobre tais ponderações. 

Quadro 6 – Influências na constituição identitária durante a graduação 

Entrevistado Durante graduação 

Cris 

 Programa institucional de Bolsas de iniciação a 
Docência(PIPID) 

 O estágio 
 A universidade  
 A escola 

Daniela 
 O estágio 
 A universidade  

Tainá 

 Programa institucional de Bolsas de iniciação a 
Docência(PIPID) 

 O estágio 
 A universidade 
 A família 
 A escola 

Tais 

 Programa institucional de Bolsas de iniciação a 
Docência(PIPID) 

 Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Ambiente e 
Sociedade (GEPEAS) 

 Grupo de Biologia da Conservação (BICO);  
 Grupo de Estudos e Pesquisa em Botânica  
  Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental Formação 

de Professores (GPEA-FP). 
 Grupo de Pesquisa em Educação Científica e 

Movimento CTS (GP-CTS)  
  Grupo de Pesquisa e Reflexões em Educação Científica 

(GPREC). 
 O estágio 
 A família 
 A universidade  
 A escola 

Thais 

 Grupo de Pesquisa em Educação AmbientalFormação 
de Professores (GPEA-FP). 

 Programa institucional de Bolsas de iniciação a 
Docência(PIPID) 

 O estágio 
 A escola 
 A universidade 
 Professor(Orientador) 

Vinicius  

 Programa institucional de Bolsas de iniciação a 
Docência(PIPID) 

 Grupo de Estudos sobre Ecologia e Fauna (ECOFAU) 
 O estágio 
 A universidade  

. 
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Em uma leitura superficial do quadro acima já podemos começar a traçar 

as nossas primeiras análises. Salientamos que iniciaremos o debate dessa 

marcação espaço-tempo partindo de uma concepção em pirâmide, relatando 

sobre as implicações que partem de uma escala mais ampla para os espaços 

mais específicos que trazem implicações na formação da identidade dos 

indivíduos durante o período de graduação. 

 A concepção em pirâmide é explicada pelo fato que apresentaremos um 

debate respaldado em três pilares.  Na base trazemos a representação da 

universidade como o fator que mais apresentou destaque nas falas dos 

entrevistados e também como a representação que agrega a marcação de espaço 

referente ao tempo (graduação), e, conjuntamente é nesse cenário que são 

congregados os outros espaços que apresentamos  na pirâmide como espaços 

específico os quais serão mais detalhados nos parágrafos que se seguem. 

 
 

Permeando a figuração da universidade e dos espaços específicos 

encontra-se destacado no centro da pirâmide a representação 

fenômeno/agrupamento das interações, visto que na amplitude da 

universidade e na singularidade dos espaços específicos ocorrem as interações 

que somadas às particularidades de cada cenário podem atribuir significados a 

Espaços 
específicos 

Interações 

Universidade  

I 

D 

E 

N 

T 

I 

D

A 

D 

E 

 

     Figura 17 – Representação do debate na relação  
     identidade X Espaço-tempo [ Fonte /Autores] 
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identidade do sujeito, essas constatações ficam mais claras a partir do 

desdobramento das nossas análises.  

 Ao relatar sobre universidade Tainá, Tais e Cris mencionam: 

Tainá -Entrar na universidade foi um grande passo na minha vida, 
uma realização pessoal[...] foi um período de adaptação e mudanças 
enquanto pessoa e profissional. Logo no início é um choque, parece que o 
momento que de fato a gente começa assumir as responsabilidades de 
adulto. 

Tais- Eu entrei na universidade com 16 anos[...] pra mim Foi um 
momento de adaptação, transformações e conquistas.  

Cris -Na universidade a gente  se experimenta como pessoa e 
profissional, isso pela diversidade de possibilidades que a gente acaba 
encontrando durante a graduação. 

Thais- Na universidade a gente vai se reconstruindo enquanto pessoa e 
profissional[...]  

Como afirma Silva (2001), em tempos mais retrógrados a universidade 

fora vista como formadora de “recursos humanos”  atribuído ao sentido de sua 

função de manutenção mercadológica, ou seja, produção da massa humana 

para atuação no mercado de trabalho.   

Com o avanço cultural, político, educacional e as constantes 

transformações da sociedade, decorrente da globalização e das implicações 

dessas na reconstrução da identidade nacional, essa concepção pragmática e 

limitada da representação social da universidade foi sendo problematizada.  

Na contemporaneidade a identidade nacional convida a universidade a 

ser palco de discussões sobre a sociedade, mas não apenas em termos 

puramente teóricos e abstratos. Agora a universidade apresenta-se como um 

espaço sócio-político-cultural assumindo responsabilidades sociais para além 

da formação de mão de obra para o mercado de trabalho, mas também 

constituindo a representação de um cenário em que são desenvolvidos os 

sujeitos, não puramente alienados, mas dotados de um pensamento teórico-

crítico, constituindo uma diversidade de ideias, opiniões e posicionamentos que 

se reverberam sobre a caracterização da nova universidade pública e um novo 

sujeito na modernidade liquida (SILVA, 2001). 
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A diversidade socio-político-cultural da universidade é representada 

pela diversidade de identidades que a constitui, sendo representada por 

indivíduos de diferentes cursos, classes sociais, de gênero, crenças religiosas, 

culturais e políticas, que por sua vez tornam a universidade um universo de 

identidades que podem se tocar em varias direções. 

As relações que são estabelecidas durante a graduação não ficam restritas 

apenas ao público do curso que o sujeito escolhe, afinal, a universidade é 

constituída diversos cursos (medicina, direito, licenciatura, bacharelado, etc) e 

de pessoas de diversas localidades e estados que formam hierarquias 

representadas por professores e alunos que se encontram (ou não) durante o 

período de graduação e a depender das relações sociais estabelecidas entre 

professor-professor, aluno-professor, aluno-aluno dentro ou forra da sala de 

aula e para além das relações profissionais e de formação, mediante as 

interações estabelecidas o universo das identidades de cada sujeito podem ser 

tocados em um caráter social, pessoal e/ou profissional. 

São indivíduos que durante a sua história de vida já trazem marcas em 

suas identidades e a partir das interações (espaços/relações) que são 

experiênciadas durante o período de graduação as suas identidades são 

reconfiguradas devido aos encontros e desencontros que ocorrem ao longo dos 

quatro/cinco anos de curso. 

Atribuímos essa reconfiguração identitária, visto caráter de transição que 

o sujeito está passando ao ingressar na universidade, representado pela saída 

do ensino médio e entrada no ensino superior e pelo temeroso adeus a vida 

adolescente e  chegada a vida adulta, como ocorre em alguns casos e podemos 

representar pela história de Tainá que ingressou na universidade aos 16 anos de 

idade e relata sobre essas concepções.  

Tainá - Na universidade a gente já começa a se preparar para as 
dinâmicas da sala de aula, né?! Afinal, na graduação a gente é aluno, 
mas já é também professor (em formação) pelas experiências de estágio, 
pibid[...]A gente observa e aprende com as práticas dos nossos 
professores e com nossas próprias práticas. Acho que esse misto de 
experiências durante a formação inicial de interações na universidade, 
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na escola é de grande importância na nossa formação enquanto pessoa 
e profissional.  

Assim, a marcação espaço-tempo “durante a graduação” funciona como  

um espaço para a reconstrução do ethos cultural docente, mediante as reflexões 

que o professor ainda em formação inicial elabora de suas interações sociais 

com  a cultura escolar e com a universidade. Ou seja, há uma diversidade de 

experiências e interações possibilitadas pelas vivências  universidade/escola, 

representadas pelas dinâmicas com aulas práticas, grupos de pesquisas, 

projetos e relações com professores, colegas, alunos que movimentam  o 

processo de construção/desconstrução/reconstrução das  identidades.  

Nesse sentido, o “misto de experiências” como menciona Tainá, que são 

vivenciadas durante a graduação contribuem para que o futuro professor pense 

sobre o ethos docente, sua atuação profissional e as dinâmicas que se realizam 

nessas instâncias, encontrando nessas reflexões e nessas experiências diversos 

caminhos que complementam sua formação.  

Dessa forma, a docência e a formação docente representam fontes de 

interações humanas que irão construir identidades por meio das dinâmicas 

sociais que o professor experimenta durante o curso (formação inicial) e no chão 

da escola (exercício profissional).  

Assim, a universidade e a escola reconstroem o ethos da docência por 

meio das possibilidade  expressas nos diferentes caminhos da construção da 

identidade docente (TARDIF;LESSARD, 2005).       

Nesse sentido, atribuímos a identidade uma concepção similar a uma 

corrida por um labirinto em que  sua representação não é inferida pela chegada, 

mas sim pelos caminhos que o sujeito opta por tracejar na cruzada pelo 

labirinto e a reconfiguração identitária é desenhada pelos quebra-cabeças que 

permitem as inúmeras possibilidades de combinações que constroem cada 

caminho que leva o  sujeito a construir diversas versões de si em variações de 

identidades que podem ser ou não contraditórias ao seu próprio eu. 
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 Figura 18- A identidade é um labirinto ?[ Fonte/Google imagens]  

Assim, como nos labirintos a lógica e a razão pouco podem fazer parte 

para o entendimento da identidade de um sujeito, partindo  da concepção que a 

penas o próprio pode se entender e se desentender com as suas própria versões 

e no labirinto da identidade até mesmo o sujeito se perde com suas identidades 

contraditórias que podem o levar para outras direções não tão condizentes com 

a lógica esperada pelo “eu”. 

Como menciona Cris, a universidade é o momento da experimentação, é 

um novo espaço em que o sujeito está sendo lançado e nessa experimentação os 

indivíduos começam a vivenciar diversos caminhos do seu próprio labirinto 

interior que reverberam em mudanças.  

 Ainda, as “possiblidades e experimentações” que são mencionadas na fala de 

Cris, podem ser facilmente representadas pelas relações sociais e pela 

diversidade de espaços que formam o corpo da universidade, que diante dessa 

“experimentação” irão direcionar as “transformações”, destacadas nas falas de 

Tainá e Tais.  

 Partindo dessa compreensão, começamos a desvelar com base nas falas 

dos nossos entrevistados os espaços mais específicos que fazem parte do 

mundo dos cursos das licenciaturas e representam alguns dos caminhos da 

construção da identidade docente.  
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O primeiro espaço que relatamos é o Programa institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID), visto que esse cenário fora destacado nas falas de5 

dos 6 colaboradores do estudo.  

Utilizaremos do quadro 7 para ilustrar alguma falas: 

Quadro 7 – O PIBID e suas implicações  

Participante Implicações do PIBID 

Cris 

Quando eu entrei no curso tinha uma visão já estabelecida sobre o 
que era ser professora, acho que fui me destituindo dessas visões 
quando eu ingressei no PIBID. Com o contato com a sala de aula 
pude me entender como professora e sobre os desafios que 
enfrentaria no chão da escola.  

Tainá 

No segundo semestre de 2014 entrei no PIBID e posso dizer que foi 
um divisor de águas, eu pude perceber a escola com outro olhar, 
diferente daquele olhar de criança, e ver também que a escola tem 
seus encantamentos e suas dificuldades [...] No programa passei por 
uma escola urbana e uma escola do campo, vi realidades diferentes, 
que reafirmou o meu desejo de ser professora.   

Tais 

Ingressei no PIBID desde o início do curso, participei de duas linhas 
de pesquisas: o interdisciplinar Educação Ambiental e do PIBID de 
biologia, acho que isso me permitiu conhecer de forma mais direta a 
profissão desde os primeiros anos da graduação, acho que certa 
forma isso foi de grande relevância , pois quando cheguei no estágio 
me sentia mais segura para os desafios da regência.  

Thais 

No PIBID foi onde passei a melhor compreender o processo de 
ensino/aprendizagem. No curso a gente via os assuntos de forma 
mais voltadas para o conteúdo, no PIBID a gente via mais o caráter 
pedagógico de como abordar esses conteúdos em sala de aula. 

Vinicius 

O PIBID foi o espaço que começou a me ensinar a ser professor. Tive 
muitos colegas que desistiram do curso já nos anos finais a partir de 
experiências negativas no estágio. Acho que tive uma impressão 
diferente do estágio porque de certa forma já me sentia preparado 
por conta das minhas experiências que tive no PIBID. 
 

 

De acordo com os relatos destacados no quadro 7 podemos notar 

algumas implicações do pibid. A primeira está alicerçada na fala de Cris, ao 

relatar sobre sua quebra de utopias relacionadas à formação docente a partir do 

contato com a sala de aula, possibilitadas pelas experiências do programa.   

Isso se refere a algumas transformações que o sujeito passa durante o 

período de graduação, mencionado anteriormente. Esse fator está relacionado 

aos paradigmas existentes na história de vida do sujeito, no qual ao longo do 
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seu desenvolvimento acaba agregando a sua identidade algumas  utopias que 

só serão rompidas  pela vivência do concreto. Referente a carreira docente o 

contato direto com a sala de aula acaba rompendo com os paradigmas criados 

sobre o “ser” professor.   

 Entendemos que o “ser professor” move-se como um organismo vivo, 

envolvendo um processo evolutivo de uma identidade que não se possui, mas 

que se desenvolve ao longo da vida e das experiências reflexivas extraídas do 

contexto, e uma das formas de desenvolver essa identidade é o contato com a 

prática escolar. 

Para Canan (2012), as experiências que o PIBID propicia aos licenciandos, 

mostra aos seus participantes a complexidade e desafios da carreira, trazendo a 

desconstrução de visões ideológicas, ou romantizadas a respeito da profissão, 

ou seja, apesar de muitos discentes entrarem com concepções pré-estabelecidas 

e crenças sobrea identidade  docente  e  achismos sobre o que  é “ser professor”, 

que por sua vez causam a formação de uma identidade profissional utópica, 

contemplamos que o PIBID através da oferta do contato com a realidade da 

profissão ajuda na quebra dessas utopias idealizadas a respeito da  identidade 

docente.  

Assim, o caráter movediço da identidade, mediante aos percursos 

(espaços/relações) que o sujeito (professor) trilha permite constantes 

transformações que envolvem processos de constantes processos de 

construção/desconstrução/reconstrução de sua identidade enquanto 

profissional (BRANDO; CALDEIRA, 2000). 

O programa através de suas linhas de pesquisa acaba por atingir uma 

grande interdisciplinaridade que envolve a docência, além do contato com a 

realidade escolar, contribuindo muitas vezes com a abordagem de assuntos que 

às vezes não são supridos através da matriz curricular dos cursos de 

licenciatura. 
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E diante da necessidade curricular notamos a própria área pedagógica 

dos cursos de formação de professores  como mostra Gatti e Barreto (2009, p. 

146):  

[...]A análise dos dados das grades curriculares dos cursos de 
Ciências Biológicas pesquisados mostra que a maioria das 
disciplinas obrigatórias oferecidas pelas IES refere-se aos 
"Conhecimentos específicos da área", correspondendo a 64,3% 
do total[...] Os “Conhecimentos específicos para a docência" 
representam apenas 10,4% do conjunto das disciplinas.  

Talvez a partir dessa possível deficiência, o programa colabora em um 

processo que podemos chamar de “ensinar a ensinar”, pois, tendo em vista essa 

demanda de assuntos específicos do curso, como vertebrados, invertebrados, 

genética, e os todos outros que englobam a área específica da biologia, 

possivelmente o programa elucida aos licenciandos uma forma de trabalhar 

esses assuntos da área biológica em sala de aula, como menciona Thais.  

Por fim, como menciona Vinicius, muitos tomam a prática docente como 

um choque de realidade e, diante de experiências negativas com o chão da 

escola, optam por desistir do curso. Todavia, o Pibid se mostra de grande 

relevância no sentido de possibilitar, desde os anos iniciais do curso a inserção 

do futuro professor na ambiente escolar, e quando eles chegam nos anos finais 

do curso estão mais preparados para os desafios existentes no período de 

Estágio Supervisionado.    

 Assim, existe uma relação entre o  pibid e o estágio, na qual o programa 

vem assessorando  futuros professores com o rompimento de seus medos e pré-

conceitos acerca da realidade concreta  do chão da escola e dos desafios da 

docência.   

Sobre o estágio Vinicius também menciona: 

Vinicius -No final da graduação, no período de estágio tive outra 
experiência na qual  ministrei uma aula sobre os sistemas sensoriais, 
levei modelos que criei que estimulavam os sentidos, e também foi 
maravilhoso. Ai sim eu pensei! Cara eu gosto disso, é sem dúvidas é o 
que eu quero pra minha vida.  
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O período de Estágio é um dos momentos em que a identidade docente 

está em cheque, é nesse cenário que o futuro professor começa a de fato a 

refletir sobre o seu eu profissional, visto em que se encontra nos anos finais do 

curso de licenciatura e as experiências até aqui vivenciadas são tomadas como 

cruciais para suas decisões,  o que configura o espaço como um momento de 

quebras mas também de certezas  na docência, como relata Vinicius. 

Daniela – No estágio a gente se experimenta na profissão. É quando 
começamos a pensar na nossa prática, nas estratégias de ensino[...] 

Tainá – De certa forma o estágio é um dos espaços mais importante 
na nossa formação, pois é nele que começamos a nos entender 
enquanto profissionais. 

No estágio também ocorre a liberdade de expressão profissional onde o 

licenciando começa a se experimentar profissionalmente, por meio dos 

planejamentos didáticos, avaliações e estratégias a serem implementadas nas 

suas primeiras aulas como professor e isso representa um grande marco a 

identidade docente. 

Nesse sentido, trazemos mais um relato de Vinicius: 

Vinicius – Eu estava um pouco perdido e nos 3 primeiros dias eu só 
gritava.  No quarto encontro eu parei pra refletir o que eu poderia 
fazer para chamar a atenção daqueles alunos por um tempo suficiente 
pra passar ao menos parte de conteúdo. Neste momento eu me lembrei  
do que me fascinava em ciências. Meu fascínio vinha do contato com 
ela, da experimentação, do ver, tocar, do fazer... O assunto da próxima 
aula seria artrópodes, bom! não daria para coletar, nem organizar uma 
saída de campo em um bairro tão perigoso e com a quantidade de 42 
alunos de uma hora para outra, pois bem, ao ver um restante de massa 
de biscuit que eu tinha, comecei a moldar um exemplar de cada classe 
animal, na aula seguinte eu levei todos os modelos e não falei nada, 
coloquei na mesa do professor. Neste momento, a sala barulhenta 
começa a fazer silencio, os olhares voltaram-se para a mesa e como toda 
criança, perguntas foram feitas: de que é? Quem fez? Tem desse bicho 
aqui? Conforme as perguntas iam sendo respondias, outras eram 
devolvidas e respondias de modo conjunto. E olha a aula acontecendo 
com toda sala, pense que fiquei só nisso, não satisfeito apliquei uma 
avaliação, por que não?[risos] O resultado foi satisfatório, eles com 
suas palavras explicavam as respostas, não da mesma maneira que eu 
falei, mas no mesmo contexto, isso é aprender de forma significativa 

Desde que se foi instaurado no Brasil a pedagogia tecnicista na década de 

1970, muito ainda se tem discutido na literatura sobre o ensino tradicional no 



    
  

110 
 

Brasil. Todavia, notamos que os cursos de formação de professores muito tem 

se preocupado com a superação dessa supremacia.  Notamos isso a partir das 

constatações dos nossos entrevistados e de suas práticas que se reverberam em 

uma reconstrução para representação social da identidade docente na 

contemporaneidade.  

Notamos a formação de sujeitos críticos e preocupados com suas práticas 

educacionais. Que mesmo diante do sucateamento em que se passa a educação 

em nosso país, caracterizado pelo desleixo das políticas públicas para a 

educação que refletem diretamente no chão da escola, representados por salas 

superlotadas e poucos investimentos para a educação básica, não se deixam 

levar por esse desmazelo e procuram dar o seu melhor, como é relatado na fala 

de Vinicius em sua primeira experiência no estágio. 

 Conforme Vinicius, uma sala com 42 alunos, 42 vidas, 42 crianças cheias 

de sonhos e esperanças que precisam apenas de um professor diferenciado, de 

um professor que acredite no poder da educação para mudar vidas, um 

professor que saiba como é dura e cruel a realidade da periferia e que ao menor 

deslize pode perder seus alunos para as sombras em que se escondem os 

perversos que se desfaçam de oportunidades e que por falta de um senso crítico 

e de uma educação humanizada acabam agarrando as mãos desses perversos 

na esperança de fugir do limbo da fome e pobreza. Nos referimos aqui, as falsas 

“oportunidades” que muitos jovens encontram no mundo das drogas e acabam 

agarrando na tentativa de fuga da dura realidade que estão inseridos. Todavia, 

os professores possuem a missão de buscar a transformação e subversão social 

desse discurso.   

 O século XXI ainda precisa de professores que busquem por meio de 

suas práticas cativar seus alunos e para isso torna-se necessário ir muito além 

de aulas limitadas ao livro didático. Não estamos tecendo uma crítica ao uso do 

livro didático, mas sim ao uso excessivo e limitado deste como ferramenta 

didática que por sua vez torna as aulas monótonas e muitas vezes sem sentido 
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para os alunos, torna-se necessário práticas inovadoras para que seja alcançada 

a transformação social. 

 Nesse sentido, as aulas de Vinicius desde o período de estágio trazem 

marcas pessoais de sua identidade enquanto pessoa e profissional.  

Vinicius - Bom, sempre fui uma criança curiosa que amava ciências, 
fazia meus próprios testes, estes influenciados por um programa de TV 
que passava aos finas de semana no antigo canal da TVE. Desde 
criança eu amava colecionar insetos e animais de pequeno porte para 
fazer “conserva” tanto que meus amigos me chamavam de senhor 
inseto. 

Esse amor de Vinicius pela Ciência desde criança se tornou marca na sua 

identidade enquanto docente e ao que podemos destacar existem características 

inatas ao indivíduo que predominam em sua personalidade. 

 

   Figura 19 - Modelos construídos de massa de biscuit feitos por  
   Vinicius para as aulas de Ciências [Foto cedida pelo entrevistado] 

Desde os anos iniciais do curso nas experiências possibilitadas pelo 

PIBID e depois no estágio, Vinicius  sempre incorporou em suas aulas modelos 

que criava/cria com massa de biscuit.  

Nesse sentido, as práticas de Vinicius levam sempre um toque da sua 

identidade pessoal, levando sempre para suas aulas modelos que aprendeu a 

fazer quando era criança.  
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Figura 20 - Aula prática sobre cadeia alimentar com modelos construídos  
de massa de biscuit [ Foto cedida por Vinicius] 

Esse tipo de recurso dinamiza o processo de ensino-aprendizagem, 

tornando as aulas de ciências mais atrativas para os alunos e também facilita a 

aproximação e relações entre aluno-aluno e aluno-professor.  

Durante a graduação o senhor inseto ainda reconstrói os seus sonhos de 

criança por meio dos espaços em que transitou, entre eles, os grupos de 

pesquisas que tão são destacados nas falas de outros participantes como mostra 

o quadro 8. 

Quadro 8 – Implicações dos Grupos de Pesquisa 

Grupo Implicações 

Grupo de Estudos e 
Pesquisas em 

Educação, Ambiente e 
Sociedade (GEPEAS) 

Tais -Ingressei em um grupo de pesquisa sobre 
Educação Ambiental crítica, que foi de grande 
importância para me pensar enquanto profissional e me 
tornar ativa frente as questões sociais, ambientais, 
econômicas, etc. 
Thais-Fiz o vestibular para licenciatura em Ciências 
Biológicas na UESB e passei. E que sorte a minha! 
Apaixonei-me pelo curso ainda no primeiro semestre! 
Devo isso ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, 
Ambiente e Sociedade (GEPEAS) que me fez conhecer 
mais sobre a educação em um viés crítico. 

Grupo de Biologia da 
Conservação (BICO); 

Tais -No BICO tinha colegas da licenciatura, do 
bacharelado[...]foi um espaço que me desenvolvi tanto 
no pessoal como no profissional[...]  No bico também 
refleti mais como professora  

Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Botânica 

Tais –No GEPB eu comecei a me pensar mais como 
professora e como professora pesquisadora. Foi um 
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(GEPB) espaço que me permitiu transitar entre o mundo da 
pesquisa em educação e da área específica 

Grupo de Pesquisa em 
Educação Ambiental 

Formação de 
Professores (GPEA-FP). 

Tais-GPEA-FP me fazer conhecer mais sobre as 
interfaces entre a educação ambiental e o campo da 
formação de professores 

Grupo de estudos e 
Pesquisas sobre 

Ecologia e Fauna 
(ECOFAU) 

Vinicius -Foi um espaço importante para minha 
aproximação com a área mais especifica da biologia que 
já tinha uma paixão desde criança.  

Analisando o quadro 8 podemos observar que os grupos possuem 

enfoques e perceptivas de pesquisas que podem ser similares ou distintas,  no 

entanto as implicações na formação da identidade dos seus participes são 

atribuídas de maneiras singulares, partindo dos sentidos que cada sujeito 

atribui às experiências possibilitadas por esses cenários.  

Conforme o pensamento dos entrevistados fica em evidência que os 

grupos de pesquisas, mediante a sua interdisciplinaridade, ajudam tanto na 

formação acadêmica, quando na formação profissional dos seus partícipes. 

Complementamos que os GP’s ainda acabam ajudando na formação da 

identidade docente em diferentes perspectivas, já que também os enfoques 

trabalham linhas diferentes: Formação de professores e pesquisa da biologia 

especifica, e essa completude de ambos ocasiona essa ampla formação pela 

integração dos conhecimentos específicos e educacionais, contribuindo na 

formação da identidade anfíbia (Professor-biólogo). 

O que queremos discutir aqui é o fascínio e vivência do professor 

por/com essa parte mais específica do curso de Biologia, possibilitada pelos 

Grupos de pesquisa, como menciona Vinicius, levando a formação de uma 

identidade dupla, que denominamos como identidade anfíbia, metaforicamente 

relacionada ao ciclo de vida dos anfíbios. 

Tais - Os Grupos de Pesquisa (GPs) contribuíram de forma 
significativa para minha formação, tanto no campo teórico, quanto no 
campo empírico; com aporte teórico de áreas específicas das Ciências 
Biológicas e outras áreas, bem como na formação de professores e de 
pesquisa. 
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Essa dualidade existente entre os conhecimentos pedagógicos e os 

conhecimentos específicos, criada no contato do licenciando com esses dois 

mundos, caracteriza a identidade anfíbia. A partir desse momento inicial, o 

processo de identificação constitui-se em um aprofundamento dessa realidade, 

já que no desenvolvimento de sua identidade profissional, o indivíduo vê-se 

envolto por questionamentos/motivações oriundas tanto do plano da formação 

docente quanto do plano das ciências naturais direcionadas a escolha pelo curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas.  

Ainda, ao analisar a fala de Taís, consideramos os grupos de pesquisas 

como um “organismo vivo” e englobando os licenciando como seres sociais, 

compreendemos que a identidade se dá não apenas de si-para-si, mas também 

do si-para-com-o-outro.  

Considerando os membros dos grupos como parte do contexto, suas 

identidades serão influenciadas por tudo que o abarca enquanto sujeitos 

(história, crenças e valores) e considerando a heterogeneidade dos grupos, ou 

seja, um espaço que comporta discentes de licenciatura e bacharelado, 

professores lideres, etc., será um encontro de identidades profissionais e 

pessoais, o que será benéfico a ambos em sua formação como indivíduos e 

como profissionais. Assim, suas identidades serão influenciadas conforme a 

importância e resposta do que adquirem e dão aos contextos (Pessoas, 

profissionais e ambiente) que estão se relacionando.  

Baseados em alguns pensamentos expostos e no somatório da 

investigação, consideramos que os grupos de pesquisa contribuem de forma 

representativa nas identidades dos seus membros nas seguintes concepções 

expostas no quadro 9. 

Quadro 9- Implicações dos GP’s na formação da identidade/síntese  

X Contribuição na formação da identidade 

Identidade Anfíbia 
A partir das reflexões e vivências nos grupos de 
pesquisas da área “bruta” da Biologia e na área pesquisa 
do ensino de Ciências e da formação de professores. 

Identidade humana 
e social 

A partir das inter-relações sociais e acadêmicas que são 
possibilitadas nos grupos. 
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Identidade 
profissional 

A partir das relações e do desempenho das atividades 
desempenhadas nos grupos. 

 

Por fim, ao mencionar anteriormente esse fator relacional na construção 

da identidade, trazemos a fala de Tais: 

Taís - Os grupos de pesquisas nos possibilita tanta coisa, tantas 
experiências: contato com a pesquisa, relações com diversos 
profissionais, colegas de curso... e tudo isso vai transformando 
a gente por meio das relações que vamos estabelecendo durante 
nossa formação.  

Nesse sentido, trazemos para colocação a figura 21. 

 

Figura 21 – As relações sociais e a identidade 
                                                  [Fonte/Autores] 

Essa representação nos afirma a constatação dos grupos como um 

organismo vivo que por meio de suas relações entre professores, alunos da 

licenciatura e do bacharelado, criam uma imagem movediça para a formação da 

identidade, visto que esses sujeitos (membros) já possuem suas particularidades 

identitárias e diante do círculo relacional irão mutuamente se influenciar por 

meio das relações que são estabelecidas no desenvolvimento das pesquisas que 

são realizadas no grupo.    

Ainda nesse sentido  das relações que são estabelecidas na construção da 

identidade, acrescentamos a fala de Thais: 

Thais –[...] Eu cresci muito como profissional e também como pessoa 
a partir das minhas vivências com minha orientadora do tcc. Cada 
encontro, cada orientação era uma história, era um novo 
aprendizado[...]Sempre foi um troca mutua.  

Relação aluno-
aluno 

Relação 
professor- aluno  

Relação 
licenciatura-
bacharelado 

Relação com a 
pesquisa 
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Na fala de Thais é constatada a inferência das relações  sociais com sua 

orientadora na sua formação enquanto sujeito e também enquanto profissional. 

Acreditamos que essa relação entre professor-orientador e aluno em formação- 

orientando representa um momento de crescimento para ambos, decorrente de 

que suas vivências distintas enquanto sujeitos historicamente construídos, 

permeando o relacionamento durante o desenvolvimento da pesquisa e ambos 

vão continuamente se influenciando enquanto seres relacionais.  

 Na perspectiva profissional, aluno em formação (orientando) vai 

agregando a sua identidade docente valores e  conhecimentos construídos por 

meio da pesquisa e da relação com seu orientador enquanto  este vai também 

reconstruindo sua identidade profissional, mediante os ensinamentos e por 

meio da pesquisa conjunta com seu orientando, o que caracteriza  um 

crescimento identitário bi-dual(pessoal e profissional)de ambas as identidades ( 

orientador e orientando) em questão.  

Na conclusão dessa categoria, percebemos que a identidade assemelha-se 

a areia movediça, em que sua complexidade é constituída de pequenas 

partículas que atribuem a sua significação holística.  

 

Ou seja, nesse processo de socialização e metamorfoses do sujeito, 

existem diversos percursos, sentidos e significados que são manifestados nos 

Figura 22 – A compreensão holística da identidade[Fonte/Google imagens]  
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movimentos da história de vida do indivíduo, na qual se constitui os labirintos 

de sua identidade.  

  Figura 23 – As partículas da identidade [Fonte/autores] 

Como exemplificado na figura 23, as partículas da areia podem 

facilmente representar a diversidade de fatores que influenciam a formação da 

identidade do sujeito (professor), como os espaços que frequenta, a cultura em 

que está imerso, as suas ideologias e posicionamentos relacionados as questões 

políticas, as relações sociais que são estabelecidas durante o período de 

graduação, entre outras questões. Mas, e o porquê dessa atribuição movediça? 

Diante da análise das duas primeiras categorias percebemos que o 

espaço-tempo rege o marco da identidade e quanto mais o sujeito em seu 

processo de socialização se movimenta, mais imerso ele fica nessa areia que 

também se movimenta constantemente pelas inferências da modernidade 

liquida. Assim, a identidade nunca pode ser estática, sólida ou engessada e a 

formação da identidade do sujeito não pode ser representada apenas pela a 

areia, mas pelo processo de incitação que o sujeito causa ao entrar em contato 

com esta.   

E esse movimento para no término do curso? Ou a identidade do 

professor não está estabelecida na formação inicial? Refletimos sobre esses 

questionamentos na próxima categoria.    

 

Movimento 
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4.3 – Depois da Graduação: Sonhos, adaptação, competividade e   
qualificação   

Talvez, parte de um senso comum acredite que a identidade docente 

esteja estabelecida no termino do curso de licenciatura, visto que o sujeito ao 

concluir sua graduação tem o seu título de professor ( apto ao exercício da 

docência) mas, ser professor está para além disso, tanto quanto a identidade 

docente.   

Assim, trilhando os caminhados para a conclusão do estudo, trazemos 

uma breve análise sobre esse pensamento na marcação espaço-tempo depois da 

graduação . 

Iniciamos o debate tomando por base o quadro 10, no qual estão expostos 

alguns espaços e representações destacados pelos participantes do estudo, bem 

como suas implicações na formação desses sujeitos.    

Quadro 10 – Implicações na formação da identidade depois da graduação 

Entrevistado 
Depois 

graduação 
Implicações 

 Cris A pós-graduação 

Escolhi a pós-graduação no intuito de me 
qualificar mais na minha área[...] A pós, para 
mim está sendo um momento de 
compartilhamentos de experiências e 
conhecimentos.  

Daniela  A pós-graduação 

O mestrado para mim foi a realização de um 
sonho[...] Sentia a necessidade de continuar me 
qualificando enquanto profissional.  

Tainá A pós-graduação 

Neste ano(2019) ingressei no Programa de Pós-
Graduação em Educação Cientifica e Formação 
de Professores na UESB, com o intuito de saber 
um pouco mais, acreditando na importância da 
formação continuada no poder que a 
qualificação profissional tem e ciente de que 
quando surgir a oportunidade de lecionar eu 
estarei ainda mais preparada para oferecer 
uma educação de qualidade para os meus 
alunos, e na perspectiva de ser sim exemplo de 
profissional e influenciar de forma positiva a 
vida dos mesmos. 

Taís A pós-graduação 
A pós é um momento de encontros de pessoas 
e de profissionais... Foi um espaço em queeu 
percebi que ser professor(a) é uma eterna 
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construção.  

Grupo de 
pesquisas 

 

Os grupos além de me ajudarem no 
desenvolvimento da minha pesquisa, me 
auxiliaram a pensar mais sobre minha prática e 
sobre meu papel social. 

Thais 

A pós- graduação 

[...]ingressei no mestrado em Educação 
Científica e Formação de Professores, espaço 
este, que tanto contribuiu para que eu pudesse 
entender as múltiplas relações por trás do ser 
professor/a[...] O mestrado foi uma forma de 
me qualificar e me preparar para a 
competividade do mercado de trabalho.  

A Escola 

Atuei na rede estadual de ensino durante um 
ano após o término do mestrado, onde tentei 
colocar em prática todos os ensinamentos 
construídos durante a minha formação 
acadêmica. 

Vinicius A pós-graduação 

Ingressei no mestrado não por uma questão de 
melhoria de salário, mas sim um busca pessoal 
de conhecimento e busca de cada dia mais 
desenvolver práticas para a melhoria do ensino 
de ciências, minha paixão de infância. 

 

O que conseguimos capturar com nossas análises no período pós-

graduação, frente às considerações dos nossos entrevistados está direcionado 

pelas inspirações do professor para a formação continuada bem como as 

inferências da pós-graduação em sua formação identitária. 

Nessa marcação espaço–tempo notamos a procura do professor pela 

formação continuada e consolidação de sua escolha para atuar na área da 

educação, essa procura está alicerçada em motivos que se divergem e se 

convergem mediante a realização pessoal e profissional do docente. 

Para alguns sujeitos como o menciona Daniela, representa a realização de 

um sonho, sonho esse que é caracterizado pela  figuração de dois momentos: o 

termino da graduação e o  ingresso no mestrado. 

Nesse espaço, segundo as falas dos nossos colaboradores ocorrem 

interações e trocas que se reverberam sobre a identidade do próprio espaço bem 

como na identidade dos sujeitos que o compõe. Ou seja, tanto os sujeitos 
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influenciam na formação da identidade do cenário, quanto a completude desse 

espaço influência na constituição da identidade do sujeito que o compõe.  

 Indo a interpretação de outros núcleos de sentidos atribuídos no quadro 

10, a pós-graduação também pode ser vista como uma necessidade de 

adaptação, visto que um dos fatores da seleção natural está condicionado a 

competividade e tal fato pode ser representado pelas vagas disputadas no 

mercado de trabalho em que o profissional mais qualificado consegue alcançar 

a vaga preiteada.    

Assim, após o período de conclusão do curso de licenciatura um dos 

espaços que tomam destaque na formação docente é a própria pós-graduação, a 

qual representa um momento em que o sujeito tem a oportunidade de buscar 

sua atualização profissional, de ampliar suas oportunidades de 

empregabilidade, de estender seus contatos profissionais e pessoais e aprimorar 

os conhecimentos adquiridos na graduação.  

Existem fatores relacionados às vivências durante o período de 

graduação que se tocam no período pós-graduação, como os saberes até então 

adquiridos entre outras influências.  

Podemos evidenciar tal constatação a parti da fala de Tais: 

Taís- Em 2017 ingressei no Mestrado de Educação Científica e 
Formação de Professores. Ao analisar a minha trajetória constatei o 
quanto os GPs influenciaram minha vida pessoal e profissional. Então, 
porque não trabalhar com a temática dos Grupos de Pesquisa no 
mestrado? Dada minha experiência na área de Educação Ambiental 
iniciada a partir do primeiro GP em que participei, o contato com os 
referenciais críticos e com a colaboração do meu orientador, optamos 
por incorporar a EA e o Movimento CTS à ideia de GP. No entanto, 
precisávamos aprofundar nossas reflexões e analisar esse processo de 
constituição e desenvolvimento do grupo. Por ser licenciada em 
Ciências Biológicas e o mestrado estar inserido na área de Educação 
em Ciências, elegemos os cursos de graduação em Química e Ciências 
Biológicas (não temos o curso de Física na instituição na qual a 
pesquisa foi desenvolvida). O contato com as disciplinas durante o 
mestrado e com os Grupos de Pesquisa foram contribuindo cada vez 
mais para o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Hoje sou a 
mais nova mestra em Educação em Ciências e Matemática! A mesma 
pessoa de antes e ao mesmo tempo uma pessoa completamente 
diferente. 
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Com base na fala de Tais podemos observar as relações entre suas 

experiências nos grupos de pesquisas na graduação e como esses implicaram no 

desenvolvimento da sua pesquisa no mestrado e também em sua formação e 

amadurecimento profissional.  

Ao ingressar no mestrado, ela começa a fazer parte de dois novos GP’s, o 

Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS (GP-CTS) e 

Grupo de Pesquisa e Reflexões em Educação Científica (GPREC). O primeiro, 

tece estudos sobre as implicações do movimento CTS e como suas ideias podem 

ser implementadas em pesquisas de natureza interventiva  no contexto do 

ensino de Ciências (Química, Física e Biologia), para verificar a viabilidade e 

impacto das sequências didáticas CTS na realidade concreta das escolas 

(analisando seus limites e potencialidades); e, disseminar o Movimento CTS por 

meio de publicações, disciplinas, minicursos, cursos, dentre outras atividades. 

Para Tais o (GP-CTS) ainda proporciona um encontro de entre profissionais da 

educação básica e do ensino superior, visto que o grupo é constituído por um 

professor sênior e outros pesquisadores em formação, como mestrandos, 

licenciandos e professores da educação básica que mutuamente trocam suas 

experiências formativas (SANTOS,2019) 

O segundo Grupo -(GPREC) desempenha atividades relacionadas a 

pesquisa científica e aportes teóricos pautados na renovação da educação 

científica atrelados à Educação ambiental Crítica e reflexões sobre formação de 

professores.  

As articulações e reflexões sobre o movimento em Educação Ambiental e 

o movimento CTS proporcionadas nos dois GP’s constituem aos caminhos 

escolhidos por Taís  ao longo de suas experiências na/e pós a graduação os 

quais influenciaram diretamente em sua identidade enquanto pesquisadora.  

Para Pedro Demo (2005) e Bernadete Gatti(2008),  pesquisar é também 

um estudo pessoal, pois carrega em si as marcas, interferências e atitudes do 

pesquisador, representando assim os significados da sua identidade em quanto 

pessoa e profissional. Dessa forma, ao pesquisar, o indivíduo está vestindo as 
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marcas da sua identidade no que se refere às questões e impasses que o 

preocupa ou o motiva enquanto ser social, e ao mesmo tempo que a sua 

identidade constrói a pesquisa a pesquisa reconstrói sua identidade.  

Então, no ato de pesquisar existe uma troca mutua entre o pesquisador e 

sua pesquisa, nos quais ambos se complementam a partir da realização do 

estudo. Logo, existem inter-relações, sentidos e significados atribuídos no ato 

de pesquisar que criam um fluxo que  reverbera sobre os indivíduos e sobre os 

espaços em que as pesquisas se realizam os quais constroem implicações diretas 

ou indiretas na formação de identidade do cenário e de seus participantes. 

A pesar de não ser diretamente mencionada pelos entrevistados, pelo 

trilhar da análise podemos perceber e acrescentar  como uma das influências na 

formação da identidade durante a marcação espaço-tempo “depois da 

graduação”  

Relacionado pesquisa, as apresentações programada de pesquisa (app’s), 

como mencionado por Taís, representam um momento relevante durante o 

curso de mestrado, visto que são caracterizadas pelas trocas e 

compartilhamentos entre alunos, professores (orientadores) sobre suas 

pesquisas. 

Tais - As App’s representam um momento de compartilhamentos, 
você acaba aprendendo com os erros e acertos, passa a conhecer mais 
do outro e da diversidade de possibilidades de pesquisas na área de 
educação e suas implicações na sociedade caótica em que estamos.   

Dessa forma, as app’s constituem um espaço de influências mútuas entre 

pesquisadores em formação e pesquisadores mais experientes na área de 

educação, o que possibilita dar um olhar mais crítico e amplo sobre as pesquisas 

desempenhadas no programa, decorrente de que o cenário é composto de 

professores e alunos de diversas áreas da licenciatura.  

Esse momento parte de um princípio coletivo que está relacionado a 

busca de melhorias para as pesquisas em educação e consecutivamente 

melhorias para o chão da escola, para o ensino superior, para o processo de 

ensino-aprendizagem e formação de professores.   
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Nesse sentido, mencionamos a fala de Thais.  

Thais – Hoje, diante do desmonte que a nossa educação vem sofrendo 
não há como ter um sonho individual mas sim coletivo e por isso, 
desejo que os educadores e educadoras sejam valorizados e respeitados 
pois não vejo outro meio de transformação de nossa sociedade senão 
por via da educação. 

Como menciona Thais, o Brasil passa por um momento de sucateamento 

na educação, constatado por uma diversidade de cortes nas verbas direcionadas 

às esferas educacionais do País (KRASILCHIK,2004; GATTI,2008; FALCÃO, 

2016; PALMA, 2018). Em contrapartida, a pesquisa em educação não se cala, 

assumindo um papel de militância social, debatendo e denunciando frente às 

políticas públicas as questões sociais vigentes, buscando melhorias para o chão 

da escola, para o ensino superior, para a formação de professores, para o 

alunado, para as práticas educativas etc; no intuito de construir pontes para a 

formação de sujeitos críticos e reflexivos aptos a participar dos processos de 

tomada de posição nos aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais da 

sociedade (CACHAPUZ, et al; 2005; SAVIANI,2017, SILVA,2019).   

Outro espaço que ela pontua como importante no período pós-graduação 

é a escola.  

A escola é o ambiente em que o professor transforma todos os 

conhecimentos e experiências adquiridos em sua formação e ao longo da sua 

história de vida em marcas de sua identidade para sua atuação profissional. E 

nesse espaço sua identidade irá continuadamente se refazer por meio das 

relações sociais manifestas mediante as interações aluno-professor, professor-

professor, professor-diretor, etc. E também pelas reconstruções e 

transformações de sua prática profissional. Em suma, a identidade docente irá 

se construir, desconstruir e reconstruir mediante aos sentidos advindos das 

inter-relações diretas do docente com as representações da cultura escolar.  

Buscando concluir as discussões desse tópico acrescentamos essa fala de 
Tais:  

Taís -Eu olho para minha trajetória e vejo quantas vezes me construí 
e descontruí nesse tempo. Tudo na vida é aprendizado. Hoje eu vejo 
claramente que todas as coisas que aconteceram e todas as escolhas que 
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eu tomei, me trouxeram até aqui. Percebo também a relevância de 
todos os espaços formativos que participei para a construção da minha 
identidade docente, que obviamente ainda em formação, para 
vislumbrar a área de Educação como um campo de pesquisa e para 
influenciar a minha concepção de ensino, ambiente, política, sociedade 
e mundo.  

O viés critico atribuído a identidade de Taís é decorrente das inúmeras 

experiências trilhadas em sua história de vida, antes, durante e depois da 

graduação. Essa interpretação parte do reconhecimento da própria entrevistada, 

ao mencionar que suas vivências ( representadas  por espaços e escolhas) a 

trouxeram “até aqui” e o “aqui”  em nossa interpretação é uma figuração 

ilustrativa de tempo e espaço que se decai sobre as contradições de uma 

identidade cartesianista, pois como nos fica claro a  partir da colocação de Taís, 

ser é constantemente tornar-se, é construir, se descontruir e reconstruir para 

chegar no aqui, e quando chegar, é  ter a certeza que não chegou, o que  em 

nossa compreensão é identidade.  

Em um esforço de síntese, buscando traçar um reconhecimento do 

professor nas marcações espaço-tempo, trazemos o quadro 11. 

Quadro 11 – Reconhecendo o professor nas marcações temporais (síntese) 

Antes da graduação Durante a graduação Depois da graduação 

Nessa marcação espaço-
tempo a figura do 
professor (in-
construção) leva a 
influência da escola, da 
igreja, de ex-
professores, amigos e da 
representação social da 
profissão que motivam 
a sua escolha para 
ingressar no mundo de 
desafios da carreira 
docente.   

Nessa marcação espaço-
tempo o professor está um 
período de constantes 
transformações (construção, 
desconstrução, 
reconstrução) de diferentes 
versões de si visto as 
inúmeras possibilidades e 
experiências que a 
universidade possibilita. 
Aqui a figura do professor 
leva a influência das 
relações pessoais e inter-
pessoais permeadas pelos 
espaços que transita 
durante a graduação  
 

Nessa marcação espaço-
tempo o professor está 
um período de buscas por 
firmamentos. Tomam 
destaque aqui, o chão da 
escola pelas vivências e 
concretizações 
profissionais no ambiente 
de trabalho e formação 
continuada pela relações 
entre os membros do 
curso de pós graduação e 
o desenvolvimento da  
pesquisa.  
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Precisamos entender que como qualquer pessoa, a figura do professor é 

representada pela concepção humanista de um sujeito de socialização, 

biológico, biologizado e de constantes reconstruções rumo ao processo de 

tornar-se, o que o configura como um indivíduo multifacetado, cheio de 

crenças, valores, pertenças, sentimentos, sonhos, inspirações, incertezas e 

inconsistências, o que torna a representação de uma única identidade e da 

solidificação do “apenas sou“ (apenas isso ou aquilo) em uma figuração 

utópica, somos isso e aquilo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo em que 

somos, não mais somos, estamos constantemente nos tornando.  

Situando isso, notamos que as influências para a escolha e permanência 

na docência são permeadas por diferentes representações, condicionadas pelos 

caminhos do labirinto da identidade de cada sujeito.   

Assim, diante do exposto, tocando os caminhos finais do estudo,  

convidamos você leitor também a pensar, seria “identidade ou identidades?” 

 

Figura 25 - Identidade ou identidades ?[ Fonte Google imagens] 

Do nosso ponto de vista o sujeito da pós-modernidade, como prescrito 

por Hall, encontra-se com a identidade em crise devido aos diferentes 

contrastes da sociedade contemporânea e das inferências do mundo 

globalizado.  
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Como postula Stuart Hall, a modernidade liquida apresenta uma 

infinidade de identidades, as quais permanecem constantemente abertas e 

incompletas, sempre em processo de formação. 

Desse ponto de vista, na compreensão sociológica a identidade do 

indivíduo surge da sua inconstância enquanto ser social e o sujeito em sua 

busca constante por uma estabilidade identitária o coloca em um processo de 

identificação com suas identidades culturais, procurando uma inteireza por 

meio de seu eu exterior e pela idealização flutuante do olhar do outro, no qual, 

o seu eu exterior busca aproximações de visões idealizadas de si através do 

olhar do outro.  

Assim, a representação do indivíduo como identidade e/ou identidades 

pode ser entendida diante do ponto de vista contextual ou de relações, no qual 

o sujeito vai assumindo diferentes personas a depender do outro ou do lugar de 

suas representações sociais, dialogando em seu núcleo interior com identidades 

que podem ser ou não contraditórias ao seu próprio eu (HALL, 2006).     

As representações das identidades que alocam os indivíduos são 

designadas pela sua família de origem, a cultura da qual faz parte, sua língua, 

sua profissão, seu gênero, sua cor, etc. Dessa forma, enquanto professores, 

filhos, mulheres, homens, gays, negros, brancos, brasileiros, o sujeito assume 

enquadramentos sociais que localizam sua identidade socialmente, no entanto, 

em alguns casos essa alocação identitária é inconsistente  ou temporal devido ao 

caráter movediço e fluído da identidade (CIAMPA; 1988 ; HALL, 2006).  

Assim, os sentidos, significados e pertenças dessas representações, são 

constantemente ressignificadas pela identidade do “eu” ou  seja, pelas próprias 

particularidades do indivíduo que ao longo da sua história de vida vai 

moldando e metamorfoseado sua identidade pelos elementos (reflexões, 

aprendizados, interações com outras culturas, gênero e  classes) proveniente de 

suas experiências (CIAMPA; 1988 ; HALL, 2006).     

Ao analisar as histórias dos sujeitos aqui em questão, podemos notar a 

presença de similaridades e divergências, observando que essas histórias se 
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entrelaçam a outras histórias que tocam e são tocadas pela identidade de nossos 

protagonistas, no entanto, essas relações podem usufruir de significados 

divergentes, afinal, a forma que você toca o mundo do outro e a forma que o 

outro toca o seu mundo, compreende universos de significações distintos. 

Essas similaridades e divergências da cada história coloca o indivíduo 

como identidade e identidades e a interpretação de sua história lhe torna uno, 

como ser que viveu e experenciou de forma única uma história  e diverso  

diante da interpretação de seu processo histórico que lhe torna fruto de 

socialização. “O ser humano é uno e diverso ao mesmo tempo, em sua 

individualidade e em sociedade”(MORIN, 2005, p. 156). 

Assim, em reposta a colocação presente no título da obra “identidade ou 

identidades?” assumimos  aqui na conclusão das reflexões do estudo,   a ideia de 

que o professor enquanto sujeito histórico e de história, biológico e biologizado, 

uno e diverso, social e em constante processo de socialização, fomenta o sentido 

do que o torna identidade também lhe torna identidades, pois, a conotação 

fluida, efêmera e em metamorfose das suas identidades são constantemente 

ressignificas na sua trajetória formativa, mediante a diversidade de espaços, 

pessoas, relações, sentidos de pertenças, incertezas e contradições que 

constroem os múltiplos labirintos de sua formação enquanto pessoa, 

profissional e ser social, transformando a propriedade do seu uno em 

diversidade.  
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Compreender sobre identidade é um caminho espinhoso devido à 

sensibilidade que carrega a interpretação dessa temática. Assim, em nossas 

considerações apresentamos os marcos principais para a realização de estudos 

que abordem sobre o assunto, na tentativa de contribuir para reflexões de 

pesquisadores que se interessem em se lançar nesse campo de pesquisa.  

Em primeira instância, inferimos que devido ao caráter movediço da 

temática estudada, as concepções postuladas aqui em nossa pesquisa estão 

abertas a contestações.  

Dito isso, consideramos que ao trabalhar com a temática identidade, 

torna-se imprescindível a localização do campo de estudo para a defesa do 

termo, visto que diante do campo defendido a sua compreensão leva 

significados distintos que podem inferir diretamente no processo analítico.  

Pontuamos também a importância da localização do sujeito no centro do 

processo e a clareza sobre o que se pretende investigar a respeito da identidade 

deste. Para isso, torna-se necessário que os questionamentos e objetivos de 

pesquisa estejam bem articulados e amarrados ao contexto da identidade, para 

que os dados sejam precisos na explicitação dos significados construídos nas 

análises.  

A questão da identidade debatida aqui em nosso estudo carrega os 

significados de seis histórias de professores, analisadas sob a luz das teorias 

postuladas no campo da Psicologia Social e da Sociologia defendidas, 

respectivamente, por Antônio Ciampa e por Stuart Hall e Antônio Ciampa.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As histórias contadas nos permitem construir os caminhos para se 

entender a identidade docente, apresentando as diversas direções e influências 

que marcam a formação da identidade de professores. 

Assim, consideramos que a pesquisa alcançou o objetivo proposto por 

meio das respostas aos questionamentos iniciais do estudo e mediante a 

precisão da análise nas marcações espaço-tempo. 

No tocante a essas marcações nota-se que: antes da graduação a 

formação da identidade do professor é marcada pela influência de algumas 

representações (pessoas e espaços) como familiares, ex-professores, amigos, a 

igreja, a escola, a comunidade que o indivíduo está inserido e pela 

representação social da profissão docente que constituem um misto de 

referências quedirecionam a escolha  do sujeito  por curso de licenciatura.  

Durante a graduação, enquanto sujeito historicamente construído a 

identidade do professor apresenta uma série de quebras, apoios, incertezas e 

inconsistências mutuas, desde o seu ingresso na universidade ao término do 

curso.  

Durante a graduação, as utopias que o sujeito carrega ao ingressar no 

curso de licenciatura são rompidas pela vivência do concreto, o que faz que o 

professor reflita sobre seus sentimentos de pertença a profissão docente, sendo 

isso muitas vezes possibilitado por alguns espaços formativos, como o PIBID, 

e/ou estágio.  

Nessa marcação espaço tempo, é o período de experimentação do sujeito, 

em que sua identidade vai ser constantemente marcada pelas relações sociais na 

universidade  e nos espaços formativos, como grupos pesquisa mais específicos 

para a formação de professores ao para a pesquisa na área bruta das Ciências 

Biológicas.   

As relações com colegas de curso, professores, orientador e vivências nos 

diversos espaços formativos possibilitam um constante processo de 

construção/desconstrução/reconstrução da identidade do sujeito em uma 

perspectiva pessoal, social e profissional.   
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Na marcação espaço-tempo “depois da graduação”, talvez em uma 

concepção cartesianista, pudesse se pensar que aqui a identidade docente 

estaria “estabilizada”, no entanto, no sentido fluido e constante da identidade 

do sujeito humano, nota-se que esse processo permanece constantemente, 

sendo ressignificado pós o período de conclusão do curso. Aqui, aparecem 

novos espaços e interações que vão influenciar na formação identitária do 

professor, como a própria atuação profissional, representada pelo contato com 

chão da escola e interação com toda a cultura escolar e o ingresso na pós-

graduação e suas interações, espaços e vivências nesse cenário  mediante  o 

processo de se tornar um professor-pesquisador.   

Assim, para se compreender a identidade deve ser pensado sobre as 

questões espaço-tempo, sobre quais são os significados que o sujeitos atribuem 

as suas experiências e interações num determinado espaço e num determinado 

tempo do seu  percurso  formativo, possibilitando as descobertas de partes dos 

labirintos que formam a identidade em suas diferentes dimensões, pessoal, 

social e profissional.  

Em suma, concluímos que estudar sobre identidade não é chegar a uma 

conclusão, é encontrar começos para se compreender sobre os caminhos de seus 

múltiplos labirintos, é entender sobre sua inconsistência e complexidade, é 

tomar o máximo de cuidado para não cair nas ciladas que tentam aprisioná-la 

em concepções conceituais que exprimem solidez, é fugir do obvio e singular 

para encontrar diversas respostas para um organismo vivo, que ao mesmo 

tempo que é uno, é diverso e que tem a habilidade de encontrar diferentes 

maneiras para ser  isso e aquilo ao mesmo tempo, e nesse tempo, por um 

instante parece fidedigna, e em uma  fração de segundos já apresenta 

características que podem ser antagónicas ao sujeito e a outrem, concretizando 

que precisa e não precisa do outro para mostrar quem está sendo.  
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8. APÊNDICES 

 

Roteiro A – Antes da Graduação 

Marcações  Eixo norteador Pergunta central 

 
Infância 

 
Analisar frente às 
considerações dos 
entrevistados se houve 
algum fator promotor na 
sua escolha profissional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Você poderia me 
contar como foi sua 
infância, seus sonhos 
quando era criança, o  
que você queria ser 
quando crescer? 
Como essas 
inspirações, toda 
essa vivência lhe 
influenciaram na 
escolha pela 
licenciatura 
 
 
 
 

Sonhos 

 
Sabe-se que a infância é 
carregada 
sonhos,idealizações que 
vão se construindo e 
reconstruindo ao longo da 
trajetória de vida da 
pessoa. O intuito desse 
marcação e Investigar se o 
curso de licenciatura foi 
considerado como um 
sonho ou uma segunda 
opção para entrevistado  
 

Inspirações 

 
Investigarde forma mais 
delimitada as influencias 
(Pessoas, espaços, etc ) que 
influenciaram na escolha 
profissional. 
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Licenciatura 

 
De acordo as abordagem 
literárias (DINIZ-PEREIRA, 
2009), traz que existe uma 
grande desvalorização 
social e financeiramente 
que envolve a profissão 
docente. O intuito dessa 
marcação,é levantar 
considerações dos 
“porquês” mesmo frente a 
esses desprestígios os 
indivíduos ainda optam 
por escolher um curso de 
licenciatura.  
 

 

 

 

Roteiro B - Durante a Graduação  

Marcações  Eixo norteador Pergunta  

Espaços 

Investigar durante o 
trajeto do na graduação 
quais espaços que 
marcaram de forma mais 
especifica sua vida na 
academia  

 

 

 

 

 

 

No sentido tornar-se 
professor, além da 
sala de aula algum 
espaço ou alguma 
pessoa marcou sua 
vida na academia ou 
fora dela? Os fatores 
intenos e externos a 
universidade lhe 
levaram a pensar 
sobre sua vida 
profissional ? 

Inspirações 
Analisar se as relações 
interpessoais marcaram ou 
inspirou os entrevistados  

Vida e Universidade 

Esse eixo norteador tem o 
objetivo de analisar a o 
sentido formativo que os 
entrevistados atribuem a 
relação entre a 
universidade e sua vida 
pessoal fora desta. Quais 
espaços intra e estra 
curriculares contribuem 
em sua formação 
identitária? Os distintos 
fatores se entrelaçam? 
Levam o individuo a 
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refletir em qual 
perspectiva ? 

 

 

Roteiro C – Depois da Graduação  

Marcações  Eixo norteador Pergunta central 

Formação continuada  

Esse eixo norteador visa 
absorver dos entrevistados 
os motivos e inspirações que 
os levaram a pensar em 
ingressar na pós-graduação.  

 

 

 

 

 

 

Quais os motivos e 
inspirações que te 
levaram a querer 
fazer a pós-
graduação? Quais os 
espaços que você 
frequentou durante 
o seu trilhar no 
mestrado ? Você se 
sente realizado 
profissionalmente? 
Acredita que essa 
formação lhe 
preparou para o 
mercado de trabalho 
e para o exercício 
profissional ? 
Chegou ao fim da 
sua formação?  

Espaços 

Esse eixo visa investigar de 
forma mais delimitada os 
espaços que os 
entrevistados passaram 
durante o mestrado. 

Sonhos 

Nesse eixo tivemos por 
objetivo investigar e analisar 
a inter-relação entre as 
inspirações entre a infância 
e a conclusão do curso. Será 
que se sentem realizados 
nos aspectos pessoal e 
profissional? 

Mercado de trabalho 

Esse eixo tem o objetivo de 
analisar o que pensam os 
entrevistados em relação aos 
desafios após a conclusão 
do curso; o mercado de 
trabalho, a competitividade, 
currículo, qualificação 
docente. Quais sentidos eles 
atribuem a formação 
continuada? 

Exercício profissional 

Esse eixo tem por objetivo 
analisam as percepções dos 
entrevistados sobre o 
exercício profissional. Após 
todas as vivências e 
experiências na graduação e 
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na vida. O que pensam 
sobre o exercício da 
docência? Quais fatores que 
contribuíram pra que ele se 
torna-se esse professor?  

Fim? 

O professor é um ser 
inacabado – sua identidade 
está em constante 
transformação. O que 
pensam os entrevistados 
sobre a sua formação até o 
momento? Pretendem 
continuar?  
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9. ANEXOS 

A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

 

          Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

        Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 
       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Nós, Moisés Nascimento Soares e Lucas da Conceição Santos , 

responsáveis pela pesquisa intitulada: “Espaços formativos na perspectiva das 

diferentes dimensões da identidade” solicitamos seu consentimento em 

participar como voluntário deste nosso estudo. 

Esta pesquisa pretende investigar quais são espaços formativos que 

marcaram a profissionalizaçãode  egressos e alunos do Programa de Pós 

Graduação em Educação Cientifica e Formação de Professores e analisar o 

potencial formativo desses espaços na construção das diferentes dimensões da 

identidade. Para sua execução será realizada uma entrevista.  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.  
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A presente pesquisa apresenta como benefícios o levantamento de dados 

que podem enriquecer as discussões que circundam o campo da Formação de 

professores. Como toda pesquisa, os riscos apresentados podem estar 

relacionados as interpretações pessoais do autor/pesquisador.   

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com 

um dos pesquisadores responsáveis, Lucas da Conceição Santos, no telefone: 

(73)991086148 ou por e-mail: d_santtos@hotmail.com. 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 

 

 

          Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

        Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 
       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

DA PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________, RG/ n.º _________________                          

CPF/ n.º _________________ abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “ESPAÇOS FORMATIVOS NA PERPECTIVA DAS DIFERENTES 

DIMENSÕES DA IDENTIDADE ”Fui devidamente informados(a) e esclarecido(a) 

pelo pesquisador Lucas da Conceição Santos 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 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade e 

que o caráter confidencial e a privacidade dos participantes serão garantidos. 

Jequié – BA, ___de____________de 2018.  

_________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Lucas da Conceição Santos 

______________________________ 

Participante 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Jequiezinho – Jequié-BA- Telefone: (73)3528-9600 / (73) 
3528-9727 

 

 


