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A MOTIVAÇÃO PELA DOCÊNCIA: NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE 

PROFESSORES DE BIOLOGIA EM FORMAÇÃO INICIAL 

RESUMO 

 
Na presente pesquisa investigou-se a motivação de estudantes de um curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, de uma universidade estadual baiana, pela 
docência na educação básica. Nesse sentido, evidenciamos o papel da formação 
inicial nesse processo e a importância das histórias de vida na identificação dos 
aspectos motivacionais destes futuros professores. Para tanto, adotamos como 
referencial teórico os pressupostos da Teoria da Autodeterminação. Os instrumentos 
de obtenção de informação foram: entrevista narrativa autobiográfica individual e 
grupo focal. O instrumento de análise das informações fundamentou-se no Método 
de Análise Interpretativa. A partir dos resultados obtidos e analisados, verificamos 
que a motivação dos licenciandos pela escolha e permanência na carreira docente 
ocorre por fatores distintos, dentre os quais se destacam a influência de familiares e 
professores da educação básica e superior. Além disso, constatamos que as 
experiências formativas ao longo da graduação, tais como a participação no PIBID e 
em projetos de extensão têm influenciado, de forma significativa, a permanência dos 
estudantes no curso. No que tange às expectativas profissionais pela docência, 
percebemos que todos os licenciandos pretendem ingressar em Mestrados 
Acadêmicos e, apesar de frequentarem um curso de Licenciatura, boa parte não 
pretende atuar como professor de Biologia na Educação Básica. Assim, esperamos 
que os resultados deste estudo possam subsidiar discussões futuras a respeito das 
trajetórias de vida (pessoal e profissional) de professores em formação inicial e 
sobre a relação destas com a motivação pela docência. 

Palavras-chave: Motivação. Formação de professores. Narrativas Autobiográficas.
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THE MOTIVATION FOR TEACHING: NARRATIVES AUTOBIOGRAPHICAL OF 

FUTURE BIOLOGY TEACHERS TRAINING 

 

ABSTRACT 

 

This research was intended to investigate the motivation of students of a course 
degree in Biological Sciences, at the state university in Bahia, for the teaching in 
basic education. In this sense, we search to evidence the role of the initial training in 
this process and the importance of histories of life in identification of the motivational 
aspects of these future teachers. For in such a way, we adopt as theoretical 
framework the presuppositions of the Theory of Self-determination. The instruments 
of information attainment were: individual autobiographical narrative interview and 
focus group. The instrument of analysis of the information was based on the Method 
of Interpretive Analysis. From the obtained and analysed results, we verify that the 
motivation of the teachers for the choice and permanence in the career docency 
occurs for distinct factors, among which they highlight the influence of relatives and 
teachers of university and the basic education. Moreover, we evidence that the 
formative experiences along the graduation, such as the participation in the PIBID 
and in extension projects have influenced, of significant form, the permanence of the 
students in the course. In what it refers to the professional expectations for the 
docency, we perceive that all the graduates intend to enter academic master's 
degrees and, although to frequent the course of undergraduate, good part does not 
intend to act as the teacher of Biology in the Basic Education. Thus, we wait that the 
results of this study can subsidize future discussions regarding the trajectories of life 
(personal and professional) of professors in initial training and on the relation of these 
with the motivation for the docency. 

Keywords: Motivation. Teacher training. Narratives Autobiography. 
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APRESENTAÇÃO 

 Considerando que o presente trabalho discute acerca da motivação de 

indivíduos a partir de experiências vivenciadas ao longo de suas trajetórias de vida, 

neste tópico apresento as principais razões que me motivaram a ingressar na 

docência, assim como desenvolver uma pesquisa acerca da temática em foco.  

 O meu interesse pela docência iniciou-se na fase da adolescência, mais 

especificamente com doze anos de idade, por influência da minha mãe que era 

professora dos anos iniciais em uma escola pública, no município de Ibirapitanga, 

Bahia. Durante essa fase, eu sempre a acompanhava na ministração das aulas na 

escola e auxiliava na correção de exercícios e avaliações dos alunos. Além disso, 

recordo-me que foi na adolescência que me tornei professora da classe infantil da 

Escola Bíblica Dominical, em uma igreja evangélica que eu congregava na cidade de 

Ubatã - Bahia. Posteriormente, ao completar quinze anos de idade comecei a 

ministrar aulas de reforço escolar das disciplinas de Matemática e Ciências para os 

meus vizinhos e colegas. Todas essas experiências me motivaram a seguir a 

profissão docente, no entanto, meus familiares não me apoiavam nessa decisão, 

visto que consideravam a docência uma profissão desvalorizada socialmente e com 

baixa remuneração. Os meus pais queriam que eu cursasse Direito, mas o meu 

sonho mesmo era ser professora. Considero que este foi um dos primeiros dilemas 

que enfrentei em relação à minha escolha profissional. 

 Durante a minha trajetória escolar, tive alguns professores que marcaram 

significativamente a minha vida. Dentre estes, destaco uma professora de Biologia 

que influenciou bastante a minha escolha profissional, principalmente devido à forma 

dinâmica com que ministrava os conteúdos biológicos, bem como pelo afeto e 

respeito que esta tinha com os alunos. 

 No que diz respeito à minha escolha profissional, eu ingressei no curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas, na Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), com o intuito de não contrariar a vontade dos meus familiares. No decorrer 

do curso, conheci diferentes áreas de atuação do Biólogo, por meio da participação 

em projetos de iniciação científica na área de Cultura de Tecidos, mas não me 

identifiquei com esta área específica da Biologia.  

 Ao concluir a graduação comecei a ministrar aulas de Ciências para o ensino 

fundamental II (6º e 8º Ano) em uma escolar particular, durante o período de dois 
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anos. Considero que essa experiência foi muito enriquecedora para minha vida 

pessoal e profissional, pois me possibilitou conhecer a realidade escolar e as 

dificuldades enfrentadas pelo professor no cotidiano da sala de aula. A partir desta 

experiência profissional eu senti a necessidade de aprofundar meus conhecimentos 

acerca da docência, assim como entender a organização do trabalho escolar, 

aprender como se elabora um plano de aula e conhecer as diferentes metodologias 

de ensino. Então, resolvi cursar licenciatura em Ciências Biológicas na UESC, no 

período noturno. Tendo em vista que eu já tinha concluído o Bacharelado em 

Ciências Biológicas eu conseguir convalidar 50% das disciplinas obrigatórias do 

curso e precisei cursar apenas as disciplinas pedagógicas. 

 Na graduação, mais especificamente durante a minha participação como 

bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

subprojeto interdisciplinar Educação Especial, vinculado aos cursos de Química e 

Ciências Biológicas da UESC, em Ilhéus-BA, eu atuei como bolsista durante um ano 

e tive a oportunidade de estagiar no Centro Integrado Oscar Marinho Falcão 

(CIOMF), em Itabuna-BA, no qual é realizado Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) de deficiência visual, auditiva e intelectual de estudantes 

matriculados na escola regular. Neste período, tive a oportunidade acompanhar os 

momentos de discussão e planejamento das ações desenvolvidas pela Sala de 

Recursos Multifuncionais (SRM), por meio de atividades específicas para o trabalho 

com o aluno surdo nas aulas de Biologia, na sala regular; elaborar materiais 

didáticos adaptados para alunos surdos e cegos, tais como modelos, jogos 

educativos. Além disso, pude conhecer os desafios enfrentados pelo professor de 

Biologia na educação de alunos surdos. Esta experiência me instigou a desenvolver 

o Trabalho de Conclusão de Curso na área de Ensino de Biologia com o título “O 

papel do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência nas escolas 

estaduais do município de Ilhéus-Bahia: uma análise segundo a visão dos gestores 

e supervisores” (MORAES, 2014). 

 A partir das experiências singulares vivenciadas durante o curso de 

graduação, pude compreender a importância de uma formação docente permanente 

e senti a necessidade de desenvolvimento profissional, a fim de preencher algumas 

lacunas existentes na minha formação inicial, tais como falta de articulação entre a 

teoria e prática, distanciamento entre a universidade e a Educação Básica. Foi 
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também neste período que aprendi que a formação inicial não atende a todas as 

necessidades formativas do futuro professor, ou seja, por mais que o licenciando 

participe ativamente de diferentes atividades e espaços formativos, tais como 

monitoria em projetos de extensão, iniciação científica ou iniciação à docência, 

estágios supervisionados, ele sempre terá a necessidade de adquirir novos 

conhecimentos sobre a sua profissão e de refletir e repensar sua prática 

pedagógica.  

 Considero que foram os aspectos supracitados que me instigaram a 

prosseguir os meus estudos na academia, por meio do ingresso no Mestrado 

Acadêmico em Educação em Ciências, com o intuito principal de desenvolver 

pesquisa na área de formação inicial de professores de Biologia.  

 No que tange às possibilidades formativas que o mestrado acadêmico me 

proporcionou, percebo que vivenciei diversas experiências, as quais foram bastante 

significativas para a minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional. Dentre estas 

vivências, evidencio as marcantes e enriquecedoras contribuições das disciplinas 

obrigatórias e optativas cursadas, as quais me permitiram repensar a minha 

concepção sobre a docência e desconstruir algumas imagens ingênuas que eu tinha 

sobre trabalho docente, natureza da Ciência e prática docente reflexiva. Aprendi 

também a partilhar experiências e dificuldades enfrentadas no cotidiano de sala de 

aula, bem como ter um novo olhar sobre a educação e sobre mim, enquanto pessoa, 

professora e pesquisadora.  

 Após cursar as disciplinas oferecidas no mestrado compreendi que a 

formação docente é um processo complexo e multifacetado e, por essa razão, 

precisa fundamentar-se nas dimensões pessoais e profissionais do indivíduo, 

compreendendo práticas formativas que priorizem a colaboração e a participação 

coletiva, por meio de discussões em grupos e troca de experiências entre pares.   

 No decorrer deste período também tive a oportunidade de participar e 

apresentar trabalhos em eventos científicos na área de Educação e Ensino de 

Ciências, que me possibilitou o desenvolvimento da autonomia, troca de 

experiências com os professores e colegas e a construção de novos conhecimentos. 

Com todas essas experiências vivenciadas no mestrado acredito que estou inserida 

em um processo contínuo de construções, reconstruções sobre o trabalho docente. 
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 Entendo que vou me constituindo enquanto professora por meio das relações 

que estabeleço com o mundo físico e social. Neste aspecto, acredito que sou uma 

professora formada, parcialmente, pelos valores da minha profissão e por outros 

valores e aprendizagens provenientes do contexto político, econômico e cultural de 

onde cresci e me desenvolvi. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 O ser humano caracteriza-se como sujeito sócio histórico dotado de 

sentimentos e emoções, tais como desejos, sonhos, inseguranças, angústias, 

incertezas, expectativas, medos, crenças e pela capacidade de tomar decisões. Ao 

longo de sua trajetória de vida o homem precisa fazer escolhas que, geralmente, são 

determinantes para o seu futuro e, por essa razão, exigem reflexão. Dentre as 

etapas decisivas no percurso de vida de cada indivíduo, podemos citar a escolha 

pela carreira profissional e a sua entrada no mercado de trabalho.  

 Baseadas nesse entendimento podemos afirmar que o ingresso em 

determinada profissão envolve a mobilização e a interação de múltiplos fatores, tais 

como: motivação, valores éticos e morais, afinidade, influência familiar, contexto 

histórico e econômico. Também estão envolvidos neste processo experiências 

pessoais vivenciadas pelo sujeito durante a infância ou durante o período de 

escolarização, assim como a valorização dada à profissão e as condições de 

trabalho oferecidas.  

 Neste sentido, Gatti et al. (2009) ressaltam que o processo de escolha da 

profissão é decorrente de fatores extrínsecos e intrínsecos, que se associam de 

distintos modos. Em outras palavras, os autores defendem que, considerando as 

condições de vida de cada sujeito, a opção pela carreira é:  

[...] envolvida por aspectos situacionais e de sua formação, e, outros, como 
as perspectivas de empregabilidade, renda, taxa de retorno, status 
associado à carreira ou vocação, bem como, identificação, autoconceito, 
interesses, habilidades, maturidade, valores, traços de personalidade e 
expectativas em relação ao futuro (GATTI et al., 2009, p. 9). 

 Algumas pesquisas mostram que os estudantes concluintes do Ensino Médio 

não apresentam interesse em seguir a carreira docente (VALLE, 2006; DIANA; 

OLIVEIRA, 2008; TARTUCE; NUNES; ALMEIDA, 2010). De acordo com Rausch e 

Dubiella (2013), dentre os principais fatores que contribuem para este cenário de 

desestímulo pela profissão docente, destacam-se: as péssimas condições de 

trabalho, salários pouco atraentes, jornada de trabalho excessiva e ausência de 

planos de carreira. 

 Estudos realizados no âmbito nacional e internacional distinguem as 

diferentes etapas da trajetória profissional docente e apresentam evidências de que 

o desenvolvimento do professor começa mesmo antes do seu ingresso na carreira 
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(TARDIF; RAYMOND, 2000; LÜDKE; BOING, 2004; GARCIA, 2009). É nessa 

perspectiva, por exemplo, que alguns autores defendem que esse processo tem 

início na fase da infância, durante o contato inicial que o indivíduo estabelece com o 

ambiente escolar (SILVA; SCHNETZLER, 2005). 

 Para discussão dos aspectos relacionados à carreira docente é necessário 

considerar o processo de construção da identidade profissional do professor, visto 

que ao longo de seu percurso de vida, este profissional entra em contato com um 

conjunto de fatores que contribuem para a sua compreensão sobre o “ser” e “tornar-

se professor”. Partindo desse pressuposto, o docente pode ser entendido como um 

sujeito que constrói e mobiliza saberes na sua prática e estes saberes possibilitam-

lhe “desenvolver-se como profissional, configurando e reconfigurando, contínua e 

situadamente, seu modo de ser e estar na profissão” (FARIAS et al., 2008, p. 66). 

 Farias et al. (2008) consideram que a identidade docente está 

intrinsecamente ligada às experiências de vida do indivíduo, sejam elas pessoais ou 

profissionais: 

A identidade docente é uma construção para a qual contribuem diversos 
fatores, dentre eles a história de vida do professor, a formação vivenciada 
em sua trajetória profissional e o significado que cada professor confere à 
atividade docente no seu cotidiano com base em seus saberes, em suas 
angústias e anseios. Esses elementos são constituidores das maneiras 
como ele se faz e refaz, dialeticamente, como profissional. (FARIAS et al., 
2008, p. 60). 

 Para os autores, estes três aspectos constituintes da identidade profissional 

do professor (história de vida, formação e prática docente) são de grande 

importância para a profissionalização docente. Essa identidade não é formada 

somente pelo exercício profissional, mas pelo conjunto de experiências vivenciadas 

pelo professor ao longo da vida, nos diferentes contextos: pessoal, social, cultural, 

econômico e religioso. Em outras palavras, pode-se dizer que este profissional 

recebe a influência do universo no qual se encontra imerso (FARIAS et al., 2008).  

 Diante desse cenário, trabalhos, principalmente a partir da década de 1990, 

têm sido realizados com o intuito de analisar as implicações da história de vida 

pessoal e profissional dos professores no processo de desenvolvimento docente, 

assim como a sua influência na escolha da profissão (GALVÃO, 2005; JOSSO, 

2007). Tais pesquisas também apontam para o aumento na quantidade de estudos 

centrados na reflexão da prática docente, desenvolvidos com o objetivo de favorecer 
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a compreensão dos professores sobre os elementos pertinentes à prática 

pedagógica em sala de aula.  

 Dentre as diversas estratégias utilizadas por pesquisadores na área de 

Ensino em Ciências e por formadores de professores nos cursos de licenciatura com 

o intuito de estimular a prática reflexiva, pode-se destacar o uso das narrativas 

autobiográficas (GASTAL et al., 2010; SILVA, 2014; GASTAL; AVANZI, 2016).  

Segundo Reis (2008) as narrativas se constituem como um relevante método de 

investigação científica, importante para a construção de saberes e para o 

desenvolvimento pessoal e profissional docente. Além disso, estudos apontam as 

narrativas baseadas nas trajetórias de vida dos indivíduos como excelentes 

estratégias que podem evidenciar a influência dos elementos motivacionais na 

escolha profissional dos indivíduos (JOSSO, 2004; SOUZA, 2008; SÁ, 2009). 

 Diante do exposto, entendemos que a análise da motivação de professores 

em formação inicial a partir de suas trajetórias de vida é um campo a ser explorado 

em pesquisas voltadas ao Ensino de Ciências. Desse modo, a relevância social 

deste trabalho consiste em três aspectos fundamentais: promover a reflexão crítica 

sobre a formação inicial de professores de Ciências Biológicas, a partir da 

perspectiva do futuro docente; dar voz a estes sujeitos em processo de formação e; 

analisar os aspectos motivacionais que levam estes indivíduos a atuarem na 

docência. 

 No presente estudo buscamos elementos que nos auxiliassem a responder as 

seguintes questões de pesquisa: 1) Em quais momentos da trajetória de vida de 

estudantes de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas se deu a escolha 

pela carreira docente? 2) Qual a influência externa nas escolhas destes indivíduos 

pela profissão docente? 3) Como a formação inicial, oferecida pela Universidade, 

tem contribuído para a motivação dos futuros professores de Biologia pelo ensino na 

Educação Básica? 

 Assim, tivemos como objetivo geral investigar sobre a motivação dos 

licenciandos em Ciências Biológicas da UESC pela docência na Educação Básica, 

evidenciando o papel da formação inicial neste processo. E como objetivos 

específicos: 

 Identificar qual a influência das experiências de vida e das interações sociais 

do licenciando na sua motivação pelo curso e pela profissão docente; 
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 Compreender que tipos de ações oferecidas pela Universidade têm 

contribuído para a motivação dos licenciandos pela docência na Educação 

Básica;  

 Verificar como as narrativas podem contribuir para a compreensão do perfil 

motivacional dos graduandos pela docência. 

 Inicialmente apresentamos a Contextualização da Pesquisa, na qual 

descrevemos as informações gerais deste estudo e as questões de pesquisa que 

nortearam o seu desenvolvimento, com o intuito de situar o leitor acerca dos 

principais aspectos da pesquisa. 

 No capítulo 1, Influência das trajetórias de vida dos indivíduos para a escolha 

pela profissão docente, discutimos sobre as implicações das histórias de vida dos 

indivíduos no processo de escolha pela docência. Para tanto, destacamos a 

importância da prática reflexiva na formação inicial de professores de Ciências. Além 

disso, apontamos para as contribuições do uso das narrativas autobiográficas na 

formação de professores de Ciências. 

 No capítulo 2, Motivação e carreira docente, buscamos estabelecer algumas 

relações entre a motivação e a docência, assim como abordamos os principais 

aspectos do referencial teórico adotado neste trabalho.  

 No capítulo 3 apresentamos os pressupostos teórico-metodológicos que 

nortearam este estudo. Para tanto, evidenciamos as características da abordagem 

qualitativa e do método biográfico; o contexto da pesquisa, os instrumentos de 

obtenção de informações e o método de análise dos dados. 

 No capítulo 4 apresentamos a discussão dos resultados obtidos na pesquisa. 

Este capítulo foi estruturado em duas partes principais: A Motivação pela Docência e 

Licenciandos em Ciências Biológicas e suas Narrativas Autobiográficas: tornando-se 

professor de Biologia.  

 Nas Considerações Finais apontamos alguns aspectos gerais observados na 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 - INFLUÊNCIA DAS TRAJETÓRIAS DE VIDA DOS INDIVÍDUOS 

PARA A ESCOLHA PELA PROFISSÃO DOCENTE 

 O presente capítulo tem por finalidade de abordar as implicações da prática 

reflexiva na formação de professores e para a construção da sua identidade 

docente. Desse modo, apresentamos as contribuições de algumas pesquisas, com o 

intuito de compreender melhor como ocorre este processo. Destacamos ainda a 

importância do uso das narrativas autobiográficas para o desenvolvimento da prática 

reflexiva. 

1.1 A prática reflexiva na formação inicial de professores de Ciências 

 Nos últimos anos, um número expressivo de pesquisas na área de formação 

de professores de Ciências, tanto no cenário nacional quanto internacional, aborda a 

prática reflexiva como um importante elemento formativo, capaz de possibilitar uma 

postura crítica do docente no que se refere às suas ações pedagógicas e, com isso, 

promover melhorias no processo de ensino e aprendizagem (DINIZ-PEREIRA, 2011; 

ZEICHNER, 2008). 

 Em relação ao contexto histórico, Zeichner (2008) relata que a prática 

reflexiva não é uma ideia nova, mas já era empregada desde 1933, pelo filósofo 

norte-americano John Dewey. No âmbito europeu, este conceito pode ainda ser 

encontrado nas obras do filósofo alemão Jürgen Habermas e no cenário brasileiro, a 

noção de prática reflexiva se faz presente nos escritos do educador Paulo Freire. No 

entanto, foi somente em 1983, com a publicação do livro O profissional reflexivo de 

autoria de Donald Schön, que foi marcado o ressurgimento da prática reflexiva como 

uma questão relevante na formação de professores (ZEICHNER, 2008).  

 São também dignos de nota os escritos de Schön (1983) que instigaram o 

surgimento e a disseminação da ideia de professor reflexivo em diversos países. 

Baseados nesse entendimento, Pimenta e Ghedin (2010) afirmam que se encontra 

em Schön uma grande valorização da prática pedagógica que se reflete na formação 

docente como possibilidade de responder às novas situações de incerteza, 

instabilidade, indefinição e conflitos que retratam o ensino enquanto prática social.  

 No Brasil, a partir da década de 1990, começaram a surgir discussões 

relacionadas à formação docente, com ênfase na postura do professor prático-

reflexivo, devido principalmente ao reconhecimento da educação como meio de 
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redução de desigualdades sociais e de expansão do desenvolvimento sustentável. 

Em 2001, emergiu assim um novo modelo formativo docente instituído a partir das 

reformulações curriculares, tais como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da Educação Básica – DCN (BRASIL, 2001), o qual passa 

a ser denominado de modelo baseado na racionalidade prática, em detrimento ao da 

racionalidade técnica, segundo o qual o papel do docente estava reduzido à simples 

execução de tarefas programadas e controladas, desempenhando propostas 

elaboradas por sujeitos externos a esta realidade. De acordo com Andrade et al. 

(2004):  

 Tal modelo formativo implementou concepções de teoria e de prática 
que supervalorizam e/ou sacralizam os conhecimentos científicos, 
em detrimento da técnica – aqui entendida como ciência aplicada -, 
que, por sua vez, subordina a prática compreendida como aplicação 
dessa técnica (ANDRADE et al., 2004, p. 12).  

 O modelo da racionalidade prática advoga que o professor necessita construir 

sua prática de forma reflexiva e autônoma, a partir do contato com a realidade 

escolar que possibilitará um estudo no seu contexto (DINIZ-PEREIRA, 2011). Sendo 

assim, o professor não tem a função de reproduzir ações mecânicas, mas necessita 

possibilitar compreensões mais abrangentes do trabalho docente e por meio destas 

transformar a sua realidade. Apoiados nesse pressuposto, Nóvoa et al. (1995) 

apontam que a formação não se constrói por um acúmulo de cursos e técnicas, mas 

por meio da reflexão sobre a prática e sua reconstrução constante.  

 De acordo com Alarcão (1996), uma das principais finalidades do movimento 

da prática docente reflexiva consiste na possibilidade de o sujeito agir 

autonomamente, o que parece ser uma das expressões mais comumente utilizadas 

no cenário educacional internacional no final do século XX. A autora prossegue 

argumentando que este movimento pode ser entendido como uma reação à 

concepção tecnocrática de professor, bem como uma reação contra modelos de 

reforma educacional do tipo “de cima para baixo”, os quais compreendem os 

docentes somente como participantes passivos (ALARCÃO, 1996). 

 O movimento da prática reflexiva implica considerar que os professores 

devem participar ativamente na formulação dos propósitos do seu trabalho e podem 

contribuir com o desenvolvimento do conhecimento sobre o ensino (ZEICHNER, 

2008). Os docentes precisam refletir de forma situada acerca da interação entre o 
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conhecimento científico e sua aquisição pelo aluno, entre o professor e o aluno, 

entre a instituição escolar e a sociedade (ALARCÃO, 1996). 

 Zeichner (2008) ressalta a importância em estabelecer conexões entre 

reflexão docente e lutas por justiça social, visto que a reflexão é um ato político e 

todas as ações de ensino possuem implicações pessoais, acadêmicas e políticas. 

Logo, este processo sugere relações entre o conhecimento do conteúdo e aquilo 

que o estudante já sabe; reconhecimento dos seus alunos; saber lecionar temas 

complexos, avaliar e conduzir discussões e; ter consciência dos efeitos das suas 

escolhas. 

 Segundo Zeichner (2008), o termo reflexão se tornou um slogan de reforma 

educacional, ou seja, houve uma explosão de interesses em relação à ideia do 

professor como profissional reflexivo em diferentes países ao redor do mundo. 

Entretanto, este aumento no interesse provocou um esvaziamento no uso deste 

conceito e, por conseguinte, criou-se uma ideia equivocada de que o emprego da 

prática reflexiva nos programas de formação inicial de professores por si só 

promoveria o desenvolvimento docente, bem como melhorias no ensino (ALARCÃO, 

1996; ZEICHNER, 2008).   

 Partindo desse pressuposto, Zeichner (2008) afirma que há diferentes formas 

de uso do conceito da prática docente reflexiva que acabam impedindo o 

desenvolvimento real dos professores, dentre as quais podemos citar:  

 Reflexão sobre como reproduzir melhor um currículo ou método de ensino 

existente, o que mantem de maneira sutil a subserviência dos professores;  

 Reflexão em torno de estratégias de ensino, o que acaba reforçando a ideia 

de ensino como atividade técnica e não promove discussões em torno dos 

aspectos morais e éticos do ensino;  

 Reflexão sobre a sala de aula, desconsiderando o contexto escolar e, 

consequentemente, reduzindo a possibilidade de o professor confrontar e 

transformar aspectos estruturais de seu trabalho; 

 Reflexão restrita sobre si mesmo e seu trabalho, reforçando o individualismo, 

não compreendendo a reflexão como uma prática social.  

 No que tange à formação inicial de professores de Ciências, ofertada na 

Universidade, Farias et al. (2008) explicam que esta etapa: 

Configura-se como uma atividade humana inteligente, de caráter 
processual e dinâmico, que reclama ações complexas e não lineares. 



27 
 

 

 

Nesse sentido, trata/se de um processo no qual o professor deve ser 
envolvido de modo ativo, precisando continuamente desenvolver 
atitude de questionamento, reflexão, experimentação e interação que 
fomentem a mudança (FARIAS et al., 2008, p. 62). 

 Para Garcia (1997), a formação inicial consiste em um elemento básico para o 

desenvolvimento e preparação de docentes. Segundo o autor, é durante esse 

processo que deve haver a construção e mobilização de diferentes conhecimentos 

(do conteúdo, psicopedagógico, didático do conteúdo, do contexto), como também, 

aqueles ligados a questões de respeito e tolerância à diversidade (cor, gênero, 

raça), os quais são responsáveis pelo desenvolvimento de algumas posturas nos 

futuros professores. Garcia (1997), ainda, destaca que as práticas de ensino ou 

estágios curriculares supervisionados desempenham um papel significativo na 

formação inicial.  

 É imprescindível que os cursos de licenciatura possibilitem um maior contato 

do futuro professor com a prática docente, posto que é nesse momento que este 

aluno poderá indagar acerca dos processos formativos vivenciados, assim como 

estabelecer novos patamares para pensar e realizar a prática. Nóvoa et al. (1995) 

assinalam que:  

Há uma diferença fundamental entre formar e formar-se. Até hoje os 
professores têm sido formados por grupos profissionais diversos, 
sem que suas próprias práticas de debate e de troca de experiências 
tenham alguma vez sido valorizadas. É tempo de os professores 
pensarem em formar-se, assinalando-se as dimensões pessoais (o 
eu indivíduo) e as dimensões profissionais (o eu coletivo) nas quais 
este processo deve alicerçar-se (NOVOA et al., 1995, p.39). 
 

 A formação de professores precisa fundamentar-se nas dimensões pessoais 

e profissionais do indivíduo, compreendendo práticas formativas que priorizem a 

colaboração e a participação coletiva, por meio de discussões em grupos e troca de 

experiências. No entanto, há a necessidade de se ter uma reformulação curricular 

nos cursos de licenciatura, bem como, de se promover práticas que promovam uma 

maior aproximação entre a universidade e a escola. Nóvoa (2004) menciona a 

relevância da articulação entre estas duas instâncias:  

 É evidente que a Universidade tem um papel importante a 
desempenhar na formação de professores. Por razões de prestígio, 
de sustentação científica, de produção cultural. Mas a bagagem 
essencial de um professor adquire-se na escola, através da 
experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta reflexão não 
surge do nada, por uma espécie de geração espontânea. Tem regras 
e métodos próprios (NÓVOA, 2004, p. 5).  
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Podemos notar que o contato direto do futuro professor com a escola ainda 

no período de sua formação inicial produz grandes benefícios, visto que as 

experiências vivenciadas neste ambiente são um dos propulsores para o 

desenvolvimento da prática reflexiva. Pimenta e Lima (2004) explicam que a 

articulação entre a escola e a universidade permitirá com que o licenciando tenha 

condições de estabelecer relações, conhecimentos e aprendizagens, não somente 

com o intuito de replicar ou criticar os modelos vigentes, mas sim de entendê-los e 

superá-los.  

Segundo Correia (2012), a formação que o futuro professor recebe, poderá 

repercutir diretamente em sua prática pedagógica, em sua forma de organizar e 

atuar em sala de aula e, por conseguinte, no tipo de formação que será propiciada 

aos alunos. Alguns autores (IMBERNÓN, 2009) destacam que a formação docente 

não pode ser exclusivamente episódica, mas deve ser compreendida como um 

processo permanente. Penin (2009) explicita que a formação inicial e continuada: 

Constituem um processo único; que formação e auto formação são 
processos que se intercomunicam continuamente; que ambos são 
influenciados pelas mudanças na sociedade e na cultura; que essa 
modificação não se faz sem tensões e conflitos, necessários de 
serem trabalhados para se obter sua superação (PENIN, 2009, p.6).  

Em relação à formação do professor reflexivo, Schön (1992) propõe o 

conceito de practicum reflexivo, o qual envolve a compreensão das matérias pelo 

aluno, a interação entre professor e aluno e a dimensão burocrática na prática. Os 

principais desafios a serem enfrentados seriam a epistemologia dominante da 

universidade e no currículo profissional normativo. As principais formas de superar 

essas dificuldades seriam estimular a sua criação na formação inicial, continuada e 

nos espaços de supervisão, apoiar e divulgar as iniciativas e explorar o próprio 

contexto escolar. 

Zeichner (2008) salienta a importância do futuro professor se estruturar e 

apoiar a prática reflexiva dos estudantes na sala de aula; explicitar o tipo de 

pensamento e práxis que se espera desenvolver e não restringir a reflexão aos 

aspectos técnicos, tampouco aos aspectos sociais e políticos do ensino. Alarcão 

(1996) destaca ainda a importância de um processo de formação que implique no 

questionamento do saber e da experiência, da compreensão de si e da realidade em 

que o docente está inserido.  
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Com o intuito de desenvolver uma formação docente na perspectiva 

reflexiva, Schön (1992) propõe um duplo movimento na prática pedagógica: reflexão 

na ação e refletir sobre a reflexão-na-ação. Este autor reconhece a reflexão na ação 

e sobre a ação como diferentes modos de desenvolvimento profissional.  

Schön (1992) afirma que a reflexão na ação pode ser caracterizada pelo 

ensino em que o professor “esforça-se por ir ao encontro do aluno e entender o seu 

próprio processo de conhecimento, ajudando-o a articular o seu conhecimento-na-

ação com o saber escolar” (SCHÖN, 1992, p. 82).  

Compreendemos que o professor reflexivo precisa refletir na ação, refletir 

sobre a reflexão-na-ação e sobre o seu papel. Contudo, Schön (1992) evidencia que 

“à medida que os professores tentam criar condições para uma prática reflexiva, é 

muito possível que se venha a confrontar a burocracia escolar. [...] Nessa 

perspectiva, o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o 

contexto institucional” (SCHÖN, 1992, p. 87). 

No processo de formação do professor reflexivo é importante destacarmos, 

ainda, a necessidade de o docente refletir sobre o seu papel, visto que a reflexão 

não se esgota no imediato da sua ação. Logo, “ser professor implica saber quem 

sou, as razões pelas quais faço o que faço e conciencializar-me do lugar que ocupo 

na sociedade” (ALARCÃO, 1996, p. 177).  

1.2 Narrativas autobiográficas e formação de professores: conceitos, 

perspectiva formativa e autoformativa 

De acordo com Wittizorecki et al. (2006), o ato de narrar pode ser definido 

como a “dimensão fundamental de comunicação humana e de atribuição de 

significado ao mundo” (WITTIZORECKI, 2006, p.10). A palavra narrativa, por sua 

vez, faz alusão à estrutura, ao conhecimento e as habilidades necessárias para a 

elaboração de uma história (REIS, 2008). 

No que diz respeito à narrativa autobiográfica, esta pode ser entendida como 

uma ação social, posto que abarca tanto o individual como o coletivo, bem como o 

contexto social, histórico, econômico e cultural em que o indivíduo se insere. Sobre 

este aspecto, Wittizorecki et al. (2006) afirmam que: 

A narrativa vai além de lembrar os acontecimentos vividos no 
cotidiano, pois tem a influência tanto da dimensão coletiva quanto da 
individual. Escrever a respeito de si, além de envolver a reflexão da 
experiência vivida no processo coletivo pode nos levar a conhecer a 
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multiplicidade da realidade social e nossa relação com essa 
realidade. Nesse sentido, as experiências individuais são as 
expressões de uma realidade social que o sujeito organizou e das 
quais se apropriou (WITTIZORECKI, 2006, p. 23). 

A narrativa se relaciona, de modo geral, a uma abordagem social explicativa 

de um aspecto pessoal ou peculiar de um período, sendo determinadas por ideias, 

crenças, desejos, teorias e valores. Portanto, os atos narrados revelam os desígnios 

do narrador (GALVÃO, 2005). Este tipo de abordagem está pautada na reflexão, na 

subjetividade, na aprendizagem a partir das próprias marcas da história e pela 

influência da cultura do sujeito.  

Dentre as características das narrativas autobiográficas, Nacarato (2010) 

cita a temporalidade, visto que estas articulam o passado, presente e futuro. Em 

outras palavras, a narrativa possibilita uma revisitação ao passado 

experienciado/vivido pelo sujeito em diferentes tempos e espaços de formação com 

as ideias e imagens do presente, em um processo de autoanálise. 

Segundo Reis (2008), a utilização da abordagem autobiográfica, mais 

especificamente da narrativa, como possibilidade de produção do conhecimento não 

é algo recente, de modo que diferentes áreas do conhecimento como História, 

Psicologia, Filosofia, Antropologia já têm reconhecido a sua importância na 

organização do pensamento e da realidade.  

No cenário educacional, estudos pautados na produção, leitura e discussão 

de narrativas, no campo da formação inicial e continuada de professores, buscam 

ouvir a voz desses sujeitos a partir de fenômenos vivenciados que foram marcantes 

nas suas trajetórias de vida, constituindo-se em um processo de autoformação. Por 

meio da elaboração das narrativas o docente reconstrói a sua própria experiência, 

modifica o seu pensamento, ação e prática pedagógica, reflete e aprofunda o seu 

conhecimento sobre o processo de ensino e aprendizagem, assim como mantém 

uma atitude crítica e reflexiva acerca do seu desempenho profissional (REIS, 2008).  

De maneira geral, as narrativas têm sido empregadas na produção de 

conhecimentos e no desenvolvimento de comportamentos e atitudes; e no 

desenvolvimento pessoal e profissional de professores e como método de pesquisa 

(REIS, 2008). Souza e Mignot (2008) ressaltam a importância na utilização das 

narrativas em pesquisas na área educacional, mais especificamente na formação de 

professores, uma vez que estas: 
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[...] permitem, através do texto narrativo, adentrar um campo 
subjetivo e concreto das representações de professores sobre as 
relações ensino-aprendizagem, sobre a identidade profissional e os 
ciclos de vida e, por fim, buscam entender os sujeitos e os sentidos e 
situações do/no contexto escolar (SOUZA; MIGNOT, 2008, p. 5). 

Oliveira (2011) destaca que a narrativa autobiográfica é uma ferramenta que 

possibilita a análise de aspectos como a construção da identidade docente e 

ressignificação de saberes em diferentes tempos e espaços. Nesse sentido, 

Nacarato (2010) afirma que ao narrar a sua história de vida, o sujeito organiza 

experiências significativas no seu processo de formação. 

De acordo com Passeggi, Souza e Vicentini (2011), as narrativas centradas 

nas histórias de vida de professores pretendem descrever aspectos referentes à 

motivação pela escolha da profissão, às características das distintas etapas da 

carreira docente, às relações de gênero na atividade docente, à constituição da 

identidade profissional do professor, às relações entre a prática profissional e às 

políticas educacionais.  

Segundo Filgueiras (2007), o uso da abordagem autobiográfica na formação 

inicial de professores promove reflexões acerca da escolha profissional dos 

indivíduos, auxiliando-os na compreensão da intencionalidade da trajetória 

formativa, durante e depois da graduação. Para Saveli (2006), as narrativas 

autobiográficas são ferramentas valiosas para a compreensão do processo de 

construção da identidade do professor, por meio de vivências narradas por docentes 

no decorrer de sua trajetória pessoal e profissional.  

Existem diferentes definições para as narrativas autobiográficas como 

estratégia de pesquisa científica, de modo que algumas delas são adotadas como 

sinônimos, tais como: relatos autobiográficos, depoimentos, história oral, histórias de 

vida, narrativas, método biográfico, lembranças e memória (BUENO et al., 2006). No 

que diz respeito aos relatos autobiográficos, orais ou escritos, Souza (2008) afirma 

que os mesmos consistem em uma técnica de investigação centrada nas histórias 

de vida, uma vez que possibilitam entender a construção dos saberes e da 

aprendizagem que estão relacionados com as vivências dos indivíduos no decorrer 

da vida. Portanto, o emprego das narrativas na formação docente tem por objetivo 

principal dar vez e voz ao sujeito. A história de vida, por sua vez, pode ser entendida 

como “o relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, com a 
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intermediação de um pesquisador. É um trabalho coletivo de um narrador-sujeito e 

de um intérprete” (PEREIRA, 2000, p. 118). 

A narrativa autobiográfica caracteriza-se como um relevante apoio teórico-

metodológico no qual o docente, ao refletir sobre sua vida, vai atribuindo a ela novos 

sentidos, prevendo transformações na sua prática. Em linhas gerais, a narrativa une 

a dimensão pessoal e profissional do sujeito que nele foram afastados, não mais 

dissociando vida e trabalho (KRAMER, 1998). Outros autores mencionam que as 

narrativas podem exibir três tipos de potencialidades, sendo elas: processo de 

investigação em educação, processo de reflexão pedagógica e processo de 

formação (GASTAL et al., 2010). De acordo com Gastal et al. (2010): 

A produção da narrativa permite emergir aspectos da subjetividade 
que, à medida que dão sentido à experiência vivida, contribuem para 
a formação do professor; o ato de contar para outro proporciona a 
reconstrução da experiência formativa do autor e contribui para sua 
auto compreensão; narrar em primeira pessoa dá abertura para 
emergência de aspectos criativos e reflexivos; com isso, o ato de 
narrar tem repercussões sobre a qualidade da reflexão desenvolvida 
(GASTAL et al., 2010, p. 1253). 

Diante do exposto, observamos que o uso desta estratégia de investigação 

na formação docente possibilita com que o autor tenha um maior conhecimento de 

si, pense sobre como suas ações comprometem o próximo e comece a ter um maior 

entendimento acerca das suas limitações pessoais e possa repensar formas de 

atuar. Oliveira (2011) destaca algumas contribuições da narrativa: 

Assim, a narrativa potencializa um processo de reflexão pedagógica 
que permite aos seus autores compreender causas e consequências 
de suas ações ou de acontecimentos, circunstâncias, etc. de um 
passado remoto ou recente, se for o caso, crias novas estratégias a 
partir de um processo de reflexão, ação e nova reflexão (OLIVEIRA, 
2011, p. 290). 

Nos últimos anos, a narrativa autobiográfica adquiriu grande relevância na 

área de Educação, tanto no âmbito nacional como internacional. Neste aspecto, são 

verificados diferentes grupos de pesquisa, núcleo de estudos e associações que 

discutem e desenvolvem pesquisas fundamentadas nas autobiografias, tais como a 

Association Internationale des Histoires de Vie en Formation (ASIHVIF), na França. 

No cenário brasileiro, destacam-se: o Grupo de Pesquisa (Auto) biografia, Formação 

e História Oral (GRAFHO) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Grupo de 

Estudo sobre Docência, Memória e Gênero (GEDOMGE) da Faculdade de 



33 
 

 

 

Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), o Grupo Interdisciplinar de 

Pesquisa, Formação, Autobiografia e Representações Sociais (GRIFARS) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o Grupo de Estudo 

Dialogicidade, Formação Humana e Narrativas (DIAFHNA), da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), dentre outros. 

 Também é digno de nota o Congresso Internacional sobre Pesquisa 

Autobiográfica (CIPA), cuja primeira edição ocorreu em 2004, em Porto Alegre, com 

a cooperação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 

Universidade Federal de Santana Maria (UFSM), Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Este é 

um evento bianual, que vem ocorrendo por meio do apoio das agências 

governamentais de fomento à pesquisa (CAPES e CNPq), das fundações de amparo 

à pesquisa, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) e da ação conjunta de várias instituições brasileiras como 

organizadoras do congresso. 

 O CIPA contribui na divulgação e circulação de informações entre os grupos 

de pesquisa, na expansão da interlocução internacional e no fortalecimento da área 

na pós-graduação no Brasil, possibilitando o avanço da pesquisa autobiográfica em 

diferentes contextos educacionais, econômicos e culturais. A partir do IV CIPA, a 

Associação Científica de Pesquisa (Auto) Biográfica - BIOgraph1 integra a 

organização deste evento, contando com o apoio das associações científicas 

nacionais e internacionais: Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação – 

ANPEd, European Society for Research on the Education of Adults – ESREA e 

Sociedade Brasileira de História da Educação – SBHE. Vale ressaltar ainda as 

significativas publicações científicas da área oriundas das edições do CIPA, que 

além das atas do evento, publicadas sob a forma de CD-rom, conta com o 

lançamento de livros, artigos e dossiês em periódicos brasileiros e estrangeiros e 

três coleções publicadas na França, na Argentina e no Brasil. 

É interessante mencionar também a existência da Associação Norte-Nordeste 

das Histórias de Vida em Formação (ANNHIVIF), primeira associação brasileira de 

história de vida no Brasil, criada em junho de 2007, em Natal, com sede na UFRN, 

                                            
1
 Informações acerca da Associação Científica de Pesquisa (Auto) Biográfica – BIOgraph podem ser 

encontradas no site: http://www.biograph.org.br/ 
 

http://www.biograph.org.br/
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assim como da Associação Científica de Pesquisa (Auto) Biográfica - BIOgraph, 

criada em 2008, em Salvador, e com sede na UNEB. De acordo com o capítulo 1, 

artigo 3º da BIOgraph, esta tem como objetivos: 

 Congregar os profissionais brasileiros que pesquisam (auto) biografias, 

memória, histórias de vida e práticas de formação; 

 Promover e coordenar estudos e pesquisas, eventos e ensino no 

âmbito da pesquisa (auto) biográfica, memória, histórias de vida e práticas de 

formação; 

 Dialogar com associações congêneres, especialistas nacionais e 

internacionais e desenvolver ações interdisciplinares no campo de pesquisa-

ensino; 

 Estimular a divulgação e informação das produções na área de 

pesquisa (auto) biográfica, memória, histórias de vida e práticas de formação;  

 Promover a crítica e o pluralismo teórico na área em suas diferentes 

produções e atividades. 

 A Associação Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica (BIOgraph), no ano de 

2016, publicou a Revista Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica (RBPAB), um 

periódico quadrimestral, que tem como finalidade a publicação de artigos 

acadêmico-científicos inéditos, que aprofundam e sistematizam a pesquisa empírica 

com fontes biográficas e autobiográficas, assim como de caráter epistemológico, 

teórico-metodológico. O objetivo é fomentar e promover o intercâmbio entre 

pesquisadores brasileiros e de outros países, no âmbito do movimento biográfico 

internacional, como política de socialização de estudos vinculados à pesquisa (auto) 

biográfica em Educação. 

 No que se refere especificamente à pesquisa com narrativas autobiográficas 

na formação continuada de professores, Rocha (2015) analisou as manifestações do 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC) de três docentes egressos do curso 

de Licenciatura em Química da Universidade Estadual Santa Cruz, em diferentes 

estágios da prática docente na tentativa de estabelecer relações com suas 

experiências de vida e concepções acerca do ensino sobre determinados tópicos de 

química. As participantes produziram narrativas autobiográficas sobre as 

experiências mais significativas de sua trajetória de vida, formação escolar, 

momento da escolha profissional e momentos considerados relevantes na sua 
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atuação enquanto professor de química no Ensino Médio. Dentre outros aspectos, a 

autora observou que, embora as evidências mostrassem que as concepções e 

ações dos professores são influenciadas pelas experiências pessoais, trazidas de 

suas histórias de vida, estas também são fortemente modificadas e adaptadas de 

acordo com o contexto no qual estão inseridas. A partir dos resultados obtidos por 

Rocha (2015), percebemos que algumas experiências vivenciadas pelos professores 

de Química em diferentes contextos, tais como escola particular ou pública, podem 

deslocar a motivação destes indivíduos para formas autodeterminadas ou não. 

Tendo a formação inicial de professores como foco, a dissertação 

desenvolvida por Canabarro (2015) teve por objetivo avaliar a relevância atribuída 

ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID-Biologia/UnB por 

alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, 

como lócus de experiência e aproximação entre aspectos teóricos e práticos em sua 

formação docente. O autor buscou promover reflexões por parte dos bolsistas 

acerca das suas vivências no programa. Ele discute o conceito de professor-

pesquisador e reflexivo, fundamentando-se nas ideias de autores como Zeichner e 

Schön. Canabarro (2015) abordou os principais aspectos das narrativas 

autobiográficas e as potencialidades de uso desse tipo de abordagem em pesquisas 

na área de formação de professores.  

Nesta mesma vertente, Silva (2014) realizou uma pesquisa que teve o intuito 

de avaliar a contribuição dos estágios supervisionados e da disciplina Tópicos de 

Ensino em Ciências para o desenvolvimento de uma postura reflexiva sobre a 

prática docente na formação dos professores do Curso de Licenciatura em Biologia 

à distância da Universidade de Brasília (UnB). Dentre outros aspectos, Silva (2014) 

discute as narrativas autobiográficas como processo de formação e metodologia de 

pesquisa. Dentre as principais conclusões do estudo, a autora sinaliza para a 

importância de os cursos de formação de professores reconhecerem o estágio como 

um espaço de aprendizagem da profissão, construção da identidade profissional, 

assim como um momento para discussão e reflexão dos saberes e experiências que 

cada indivíduo constrói no decorrer da sua trajetória de vida. Segundo a autora a 

narrativa autobiográfica foi um instrumento valioso para que os futuros professores 

de Biologia refletissem sobre sua prática a partir das relações de trabalho, do 

diálogo entre os pares e da cultura docente. 
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1.3 Narrativas autobiográficas no Ensino de Ciências: revisão nos principais 

periódicos nacionais 

 As narrativas centradas na história de vida dos indivíduos destacam-se como 

um tema amplamente discutido entre os pesquisadores da área de Educação e de 

Educação em Ciências, no âmbito nacional (SOUZA, 2014) e internacional (JOSSO, 

2007). Analisamos as principais tendências verificadas na produção acadêmica 

sobre o tema “Narrativas Autobiográficas” a partir de um levantamento realizado em 

alguns dos principais periódicos nacionais da área de Educação em Ciências (Qualis 

A1, A2 e B1), do ano de 2005 até 2016.  

 A opção pelo referido período se deve à ocorrência de uma maior mobilização 

e cooperação entre pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior 

brasileiras para o estudo do tema, em virtude da realização do I Congresso 

Internacional de Pesquisa Autobiográfica, em 2004.  

 No processo de análise das informações, nos auxiliaram os focos temáticos 

propostos por Megid Neto (1999), utilizados no trabalho realizado por Sá e Queiroz 

(2011). Primeiramente, realizamos a busca pela verificação de alusões aos termos 

narrativas, narrativas autobiográficas e histórias de vida nos títulos dos trabalhos, 

resumos e palavras-chave. Posteriormente, fizemos a leitura dos trabalhos na 

íntegra, seguindo as seguintes etapas: identificação dos trabalhos relacionados ao 

uso das narrativas na formação de professores; classificação das informações 

obtidas em fichas de classificação; leitura e categorização dos documentos em 

relação a características previamente estabelecidas; sistematização dos resultados; 

e levantamento das principais tendências evidenciadas nos documentos.  

 A partir do levantamento realizado, localizamos treze trabalhos publicados por 

grupos de pesquisa nacionais que abordam questões relacionadas à narrativa 

autobiográfica na formação de professores de Ciências, conforme ilustra a Tabela 1. 

A Revista Brasileira de Ensino de Física e a Revista Alexandria também foram 

analisadas, porém nenhum trabalho sobre a temática foi localizado. 

Periódico Número de trabalhos 

Ciência e Educação 5 

Ciência e Ensino 1 

Investigações em Ensino de Ciências 2 
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Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 1 

Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências 4 

TOTAL 13 

Tabela 1: Periódicos analisados e quantidade de trabalhos localizados em cada um deles. 

Na tabela 2, apresentamos a lista de trabalhos publicados nos periódicos 

supracitados, com seu respectivo código de identificação, autores, título, nome do 

periódico e ano de publicação, em ordem cronológica. 

Código 
do 

Trabalho 
Autores e Título 

Periódico e 
Ano de 

publicação 

T01 
PASCHOAL, F. N.;BOUÇAS, J. G.;BORGES, K. V.; 
RIBEIRO, M. V.; DIONÍSIO, S. C. L. As aulas dos 
professores: um olhar para a prática de cada um. 

Revista 
Brasileira de 
Pesquisa em 
Educação em 
Ciências, v. 6, 
n. 1, p. 35-48, 

2006 

T02 
SILVA, P. S. A. da; CHAVES, S. N. Epistemologia, 

Ética e Política na formação de professores de 
Ciências. 

Ensaio: 
Pesquisa em 
Educação em 

Ciências, v. 11, 
n. 2, p. 230-
244, 2009 

T03 
RIBEIRO, A. T.; BEJARANO, N. R. R. Formação em 

serviço de professores de Química: a história de 
Marina. 

Investigações 
em Ensino de 

Ciências, v. 14, 
n. 3, p. 357-
375, 2009 

T04 

QUADROS, A. L. de; SILVA, D. C. da; ANDRADE, F. P. 
de; SILVA, G. de F.; ALEME, H. G.; OLIVEIRA, S. R. 

As práticas educativas e seus personagens na visão de 
estudantes recém-ingressados nos cursos de Química 

e Biologia. 

Ciência & 
Educação,v. 

16, n. 2, p. 293-
308, 2010 

T05 
MONTEIRO, M. A. A.; MONTEIRO, I. C. de C.; 

AZEVEDO, T. C. A. M. de. Visões de autonomia do 
professor e sua influência na prática pedagógica. 

Ensaio 
Pesquisa em 
Educação em 

Ciências, v. 17, 
n. 3, p. 117-
130, 2010 

T06 
BEHRSIN, M. C. D. Vozes docentes: análise de 

reflexões de professores de ciências sobre sua vivência 
profissional. 

Ensaio 
Pesquisa em 
Educação em 

Ciências, v. 13, 
n. 1, p. 73-86, 

2011 

T07 
GALVÃO, C; REIS, P; FREIRE, S. A discussão de 

controvérsias sociocientíficas na formação de 
professores. 

Ciência & 
Educação, v. 

17, n. 3, p. 505-
522, 2011 
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T08 
FREITAS, L. M. Encruzilhadas teóricas: desvios 

necessários na formação inicial docente. 

Ensaio 
Pesquisa em 
Educação em 
Ciências, v.13, 
n.1, p.29-42, 

2011 

T09 
ROSA, J. K. L.; WEIGERT, C.; SOUZA, A. C. G. de A. 

Formação docente: reflexões sobre o estágio curricular. 

Ciência & 
Educação, v. 

18, n. 3, p. 675-
688, 2012 

T10 
ZANON, D. A. V. Aprendizagens da docência reveladas 

em narrativas reflexivas por licenciados em química. 

Ciência e 
Ensino, v. 3, 

n.2, Especial 18 
anos gepCE, 

2014 

T11 

 
CRUZ, E. P. da; BARZANO, M. A. L. Saberes 

docentes: um olhar para uma dimensão não exigida 
nas trajetórias de professores-pesquisadores do curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas. 

Investigações 
em Ensino de 

Ciências, v. 19, 
n.1, p. 117-139, 

2014 

T12 
GASTAL, M. L.; AVANZI, M. R. Saber da experiência e 

narrativas autobiográficas na formação inicial de 
professores de biologia. 

Ciência & 

Educação, v. 21, 

n. 1, p. 149-158, 

2016 

T13 
LOPES, C. E.; D’AMBROSIO, B. S. Desenvolvimento 
profissional do professor provocando a agência e a 

insubordinação criativa. 

Ciência & 
Educação, v. 

21, n. 1, p. 149-
158, 2016 

Tabela 2: Trabalhos sobre o tema “Narrativas” publicados em revistas brasileiras. 

 Os trabalhos selecionados foram analisados a partir dos seguintes aspectos: 

1) a produção e a sua distribuição no tempo; 2) a produção e a sua distribuição de 

acordo com a área de pesquisa; 3) a produção e a sua distribuição de acordo com 

as regiões brasileiras; 4) a produção e a sua distribuição de acordo com as 

instituições acadêmicas; 5) a produção e a sua distribuição de acordo com o foco 

temático. Na discussão dos dados a numeração dos trabalhos identificados 

corresponde aquela explicitada na Tabela 2.  

1.3.1 A produção e a sua distribuição no tempo 

 A Figura 1 mostra a frequência de trabalhos identificados nas revistas 

analisadas, de acordo com os períodos mencionados na Tabela 2. 
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Figura 1: Quantidade de trabalhos identificados nas revistas. 

 Constatamos que o primeiro artigo identificado sobre narrativas foi publicado 

no ano de 2006, sendo que o número de pesquisas foi pouco expressivo, somente 

um. Em 2007 e 2008, não identificamos a existência de nenhum trabalho que trata 

sobre o tema nas revistas supracitadas e somente em 2009 surgiram novamente 

pesquisas sobre a temática. Nesse período foram identificados dois trabalhos, 

mesma quantidade encontrada em 2010. Verificamos que a maior quantidade de 

trabalhos identificados ocorreu em 2011, com três trabalhos acerca do tema. Em 

2013 nenhum trabalho sobre as narrativas foi publicado nas revistas analisadas. Em 

2014 foram publicados dois trabalhos. Já no ano de 2015 localizou-se uma 

pesquisa, mesmo número observado em 2016. 

 Notamos uma quantidade pouco significativa de trabalhos publicados sobre 

narrativas nos periódicos científicos da área de Ensino de Ciências no Brasil, se 

comparada com as demais áreas que mais exploram esta temática, como, por 

exemplo, a Psicologia. Considerando a ênfase que vem sendo dada ao professor 

reflexivo nas últimas décadas, é possível que este número seja acentuado nos anos 

posteriores.  

1.3.2 A produção e a sua distribuição de acordo com a área de pesquisa 

 Na Figura 2 apresentamos a quantidade de trabalhos identificados conforme a 

área de pesquisa evidenciada nos periódicos científicos. 
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Figura 2: Trabalhos identificados nas revistas de acordo com a área de pesquisa. 

 Dos treze trabalhos identificados, cinco pertencem à área de Biologia, quatro 

à área de Química, três à área de Ciências e um a área de Matemática. Não foi 

localizado nenhuma pesquisa sobre narrativas nos periódicos analisados com 

enfoque na área de física.  

 Verificamos que as áreas de Ciências, Biologia e Química têm trazido 

importantes contribuições sobre a temática. Em relação ao aumento no número de 

publicações de pesquisas na área de Biologia, Slongo e Delizoicov (2010) afirmam 

que, nos últimos anos, esta área de pesquisa apresentou um crescimento bastante 

expressivo, contando com um diversificado acervo de teses e dissertações. Este 

crescimento ocorre em virtude da criação da área 46 da CAPES, que desvinculou a 

área de Ensino de Ciências da área da Educação e, por conseguinte, impulsionou a 

criação de novos programas de pós-graduação em Educação em Ciências no país. 

Além disso, os autores mencionam que a criação de sociedades científicas, tais 

como a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e 

a Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio), contribuíram para o 

processo de consolidação da área. 

1.3.3 A produção e a sua distribuição de acordo com as regiões brasileiras 

 Na Figura 3 é evidenciada a distribuição da produção científica sobre as 

narrativas de acordo com as regiões geográficas do Brasil.  
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Figura 3: Distribuição dos trabalhos de acordo com as regiões brasileiras. 

 No que diz respeito à distribuição geográfica, ilustrada na Figura 3, 

observamos que o maior número de trabalhos publicados sobre narrativas nos 

periódicos analisados encontra-se na região sudeste. Resultado semelhante 

também foi verificado em pesquisas que analisarem a produção acadêmica 

brasileira em ensino de biologia desenvolvida em programas de pós-graduação 

(SLONGO; DELIZOICOV, 2010). Os autores apontam que há uma maior 

concentração de trabalhos na região Sudeste e um dos aspectos que contribuem 

para este cenário é a existência de um maior número de programas de pós-

graduação em ensino de Ciências nessa região.  

 A região Nordeste foi responsável por produzir das três pesquisas localizadas, 

sendo que uma delas foi desenvolvida em parceria com dois pesquisadores da 

região Sul. A região Norte, por sua vez, foi identificado apenas dois trabalhos acerca 

do tema, ambos realizados no estado do Pará. O menor número de trabalhos é 

proveniente do Sul e Centro-Oeste do país. Esse resultado difere de outras 

pesquisas que realizaram estudo semelhante, porém com foco em outras temáticas. 

Nestes a região norte é a região menos favorecida, ou seja, Apresenta um menor 

número de trabalhos publicados nas revistas analisadas. 
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1.3.4 A produção e a sua distribuição de acordo com as instituições 

acadêmicas 

 A Figura 4 apresenta a distribuição da produção científica de acordo com as 

Instituições de Ensino Superior (IES) de origem dos autores dos trabalhos 

analisados. 

 

Figura 4: Distribuição dos trabalhos de acordo com as IES. 

 A partir da análise das informações ilustradas na Figura 4 verificamos que não 

há diferença significativa na produção científica, é pouca expressiva em todas as 

regiões. As três IES contribuíram com 2 publicações de trabalhos sobre narrativas: a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal do Pará 

(UFPA) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA). As demais Instituições 

contribuíram com apenas um trabalho, cada uma delas: a Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade 

de Brasília (UnB), a Universidade Estadual do Pará (UEPA), A Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho" (UNESP). 

 Na região Sul, identificamos que uma das pesquisas é resultado de parceria 

estabelecida entre a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sul e a Universidade Federal de Santa Catarina. Apenas o trabalho T08 é oriundo 
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de IES estrangeira, sendo desenvolvido por dois pesquisadores do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, Portugal. 

1.3.5 A produção e a sua distribuição de acordo com o foco temático 

Classificamos os trabalhos analisados em três focos temáticos principais, a 

saber: a narrativa como método de investigação; a narrativa como ferramenta de 

reflexão da prática docente e; a narrativa como instrumento de pesquisa/formação, 

conforme ilustra a Tabela 3. Cabe salientar que estes focos temáticos são categorias 

a posteriori, que emergiram após a leitura e análise dos trabalhos localizados. 

Foco Temático Trabalhos 

A narrativa como método de investigação 
T02, T04, T07, 

T13 

A narrativa como ferramenta de reflexão da prática docente T01, T05, T06, 

T09, T10, T12 

A narrativa como instrumento de pesquisa/formação T03, T08, T11 

Tabela 3: Distribuição dos trabalhos de acordo com o foco temático. 

1.3.5.1 A narrativa como método de investigação 

Foram enquadrados nesta categoria aqueles trabalhos que dão maior ênfase 

ao uso das narrativas autobiográficas como instrumento de coleta de dados em 

pesquisas científicas na área de formação de professores, contribuindo para o 

estudo do trabalho docente em seus mais diversos aspectos. Assim, quatro dos 

trabalhos analisados foram classificados neste foco, visto que utilizaram à narrativa 

como técnica de investigação. Estas pesquisas evidenciaram os aspectos pessoais 

dos indivíduos, como emoções, crenças, desejos e valores, possibilitando 

compreender as suas concepções e reflexões sobre determinados temas. 

A pesquisa T02, por exemplo, investigou as relações existentes entre reflexão 

epistemológica e formação docente, durante o processo de formação continuada de 

professores de Ciências no contexto de um curso de especialização oferecido por 

uma universidade pública. Foi solicitado que os docentes participantes elaborassem 

narrativas memorialistas, nas quais abordassem as questões epistemológicas 

postas em debate durante a disciplina acompanhada na pesquisa. As narrativas 

promoveram uma reflexão e revisão crítica dos professores acerca dos seus 
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processos de formação e ainda mostraram que existe uma estreita relação na forma 

como os docentes concebem ciência e como ensinam ciência em sala de aula. 

No trabalho T04, os autores analisaram as concepções de estudantes recém-

ingressos nos cursos de Química e Biologia sobre as relações sociais e afetivas em 

sala de aula. Para tanto, utilizaram a narrativa como método de pesquisa dessas 

percepções, solicitando aos licenciandos que se imaginassem professores e 

narrassem como seria um dia de suas vidas. Os autores apontam que no momento 

que o sujeito narra o que seria o dia de um professor, possivelmente está fazendo 

alusão: às crenças que possui sobre esse profissional; ao desejo sobre o professor 

que ele gostaria ou gostou de ter; ou, ainda, acerca do docente que ele gostaria de 

ser, ou, até mesmo, sobre valores que, para ele, são importantes num professor. Os 

autores verificaram por meio das narrativas que a experiência profissional dos 

licenciandos cria concepções ingênuas sobre o trabalho docente. Analisar essas 

percepções pode redirecionar disciplinas do curso de licenciatura, de modo a 

contribuir no processo de formação, tornando os estudantes mais informados e 

comprometidos com a realidade escolar. 

Em T07, os autores buscaram compreender as concepções de estudantes de 

um curso de mestrado em Educação sobre as questões sociocientíficas. As 

informações foram obtidas por meio de narrativas dos professores-formandos, por 

meio das quais foram compartilhados acontecimentos, em um processo de 

ressignificação das experiências vividas. As narrativas permitiram compreender de 

forma mais aprofundada a projeção que cada professor faz na sua própria realidade 

profissional e as potencialidades educativas da discussão das controvérsias 

sociocientíficas. Além disso, a narrativa destacou-se como um procedimento de 

desenvolvimento profissional de todos os envolvidos: tanto daqueles que refletiram e 

escreveram, como daqueles que leram e refletiram. 

 No trabalho T13, os autores identificaram as ações de insubordinação criativa 

de quatro professores de matemática. Neste estudo, foram utilizadas narrativas 

autobiográficas como fontes de dados. Os autores verificaram que as narrativas são 

instrumentos de investigação que possibilitam ao professor reconstruir a sua 

identidade profissional e, assim, desenvolver e nutrir a prática necessária para atos 

de insubordinação. Além disso, perceberam que os novos elementos de suas 

identidades, como a confiança e autoconfiança, os incentivaram a sair das normas 
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tradicionais relacionadas com o ensino de matemática esperado deles em suas 

escolas.  

1.3.5.2 A narrativa como ferramenta de reflexão da prática docente 

Neste foco foram alocadas as pesquisas que atribuem maior destaque a 

utilização das narrativas como ferramenta potencializadora da reflexão crítica da 

atividade docente, proporcionado aos narradores um maior conhecimento de si e a 

compreensão das causas e consequências de suas atuações profissionais. Dos 

catorze trabalhos analisados, seis exibem as narrativas como instrumentos 

autoformadores e promotores da aprendizagem docente, favorecendo o estudo do 

processo de construção da identidade docente e da compreensão da concepção dos 

professores sobre a docência. 

Os autores em T01 analisam a concepção de 54 professores do curso de 

licenciatura em Química da UFMG acerca de sua prática profissional, evidenciando 

o seu próprio papel, o do aluno e o do conhecimento. Nesse sentido, os docentes 

narraram sobre uma aula que estivesse presente em suas memórias de forma mais 

significativa, sendo que estes deveriam explicar as razões que tornaram essa aula 

especial, incluindo alunos, conteúdo e todos os demais aspectos. Os autores 

verificaram que a maioria dos docentes pesquisados utiliza, em suas aulas, o 

modelo de transmissão/recepção. Percebeu-se também que a concepção de ensino 

que os professores está transmitindo para seus alunos, é uma visão conteudista e 

pouco reflexiva. 

Em T05, os autores objetivaram conhecer as concepções de docentes que 

atuam na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental acerca de 

autonomia. Os dados foram obtidos por meio de narrativas escritas pelas 

professoras-alunas do curso Pedagogia Cidadã, unidade de Campos do Jordão, 

sobre suas trajetórias profissionais, com o intuito de identificar informações sobre a 

identidade profissional de cada docente e suas concepções sobre o exercício 

autônomo do fazer pedagógico. Os autores verificaram, dentre outros aspectos, que 

as percepções apresentadas pelas professoras mostraram um exercício profissional 

voltado somente para aspectos relativos ao fazer didático-pedagógico de sala de 

aula. 

No trabalho T06 foram analisadas as concepções sobre escola, Educação e 

trabalho docente de seis professores de Ciências dos terceiro e quarto ciclo do 
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Ensino Fundamental que estão cursando o Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências da Universidade Federal Fluminense (UFF). Os professores produziram 

narrativas com o objetivo de refletir sobre aspectos de sua experiência na docência, 

o que pensam sobre Educação, ensino, aprendizagem, sua profissão, a relação com 

seus pares e a construção da sua maneira de ser professor. As narrativas 

revelaram-se como uma importante estratégia reflexiva que, ao dar voz ao professor, 

concedia-lhe oportunidade de pensar acerca de sua trajetória profissional, bem 

como desenvolver uma percepção crítica de sua prática, identificando a necessidade 

de transformações e reconhecendo os desafios destas serem efetivadas. 

A pesquisa T08 teve por objetivo refletir e discutir acerca da importância e da 

função do estágio supervisionado na formação prática de estudantes do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas. Neste estudo, as narrativas foram utilizadas 

com o intuito de evidenciar a dimensão da reflexão pedagógica, possibilitando a 

compreensão da atuação profissional docente. Além disso, este instrumento 

favoreceu o resgate e a análise das vivências, perspectivas, sentimentos e 

percepções dos licenciandos em relação à realidade de uma sala de aula. Os 

resultados apontaram a ocorrência de choque do futuro professor com a realidade 

escolar, revelando que o currículo de alguns cursos de licenciatura ainda é precário 

quanto à preparação do licenciando. 

No trabalho T10, os autores tiveram por objetivo identificar as aprendizagens 

de aspectos relacionados ao trabalho docente de estudantes de um curso de 

Licenciatura em Química, de uma universidade pública do Estado de São Paulo, no 

âmbito do Estágio Curricular Supervisionado. Foram construídas dezoito narrativas 

reflexivas por meio das atividades planejadas e executadas pelos licenciandos em 

escolas estaduais públicas de ensino médio. Estas deveriam mostrar os diferentes 

significados atribuídos pelos estagiários para a realidade vivenciada nos ambientes 

escolares. Os relatos das experiências e práticas pedagógicas possibilitaram a 

aquisição de maior consciência do trabalho e da identidade docente. Notou-se 

também que as narrativas estimularam os licenciandos a relatarem suas percepções 

acerca de suas necessidades formativas e a apropriação de elementos importantes 

favoráveis à problematização em sala de aula. 

A pesquisa T13 trata da elaboração de narrativas como instrumento de 

reflexão sobre a trajetória formativa de estudantes de Licenciatura em Ciências 
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Biológicas da Universidade de Brasília. As narrativas foram elaboradas em duas 

disciplinas e mostram uma auto-reflexão dos futuros professores sobre seu percurso 

de formação desde aluno de Educação Básica até sua experiência na disciplina de 

estágio supervisionado. Dentre os resultados obtidos, verificou-se que as narrativas 

favorecem o processo de reflexão, durante a experiência vivenciada, e a 

ressignificação de vivências anteriores. Observou-se também o valor das narrativas 

como método de investigação sobre o percurso formativo dos licenciandos, 

reconhecendo a importância da subjetividade como categoria analítica em pesquisas 

sobre formação. 

1.3.5.3 A narrativa como instrumento de pesquisa/formação 

Neste foco foram enquadradas pesquisas que evidenciam o papel das 

narrativas como instrumentos de formação docente, visto que estas permitem 

conhecer os significados que os professores atribuem às suas experiências pessoais 

e profissionais, assim como à análise de processos e de modos de atuação 

profissional. 

Três pesquisas versam sobre o uso das narrativas como instrumento de 

formação e foram desenvolvidas com o intuito de investigar as concepções dos 

professores, seus conhecimentos didáticos, os fatores que contribuíram na 

constituição profissional docente. 

No trabalho T02 foram investigadas as relações entre as experiências 

formadoras e o papel destas no desenvolvimento pessoal e profissional de três 

estudantes do Programa de Licenciatura Especial (PROLE) em Química da 

Universidade Federal da Bahia. O objetivo foi à reconstrução de aspectos 

biográficos significativos que revelassem o papel das experiências formadoras no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. Nesta pesquisa é 

apresentada e discutida a narrativa de apenas uma das licenciandas, que atua a 

vinte anos na rede pública de ensino. A análise da história de vida desta professora 

permitiu a melhor compreensão sobre as implicações dos acontecimentos cotidianos 

no desenvolvimento do professor, assim como uma reflexão sobre a carreira 

docente e sobre suas práticas pedagógicas. 

O T08 caracteriza-se como uma pesquisa narrativa, cujo objetivo foi discutir o 

currículo a partir da perspectiva pós-crítica. Neste aspecto, a autora narra as suas 
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experiências formativas na condição de professora, atribuindo significados aos 

acontecimentos que vivenciou e reconhecendo-se como sujeito de sua própria 

formação. Nesse sentido, a autora apresenta três eixos temáticos nos quais indaga 

acerca das produções discursivas que a influenciaram na sua trajetória escolar e na 

formação inicial docente. Os resultados mostraram que as narrativas foram 

instrumentos muito úteis, porque permitiu a autora modificar suas concepções sobre 

a docência, construção da identidade, assim como refletir sobre as relações de 

poder que estão imersas nos saberes científicos e curriculares. 

A pesquisa T11 teve por objetivo compreender as estratégias de construção 

de saberes docentes de professores-pesquisadores que formam professores de 

Ciências Naturais e Biologia para a Educação Básica e pesquisadores em campos 

disciplinares das Ciências Biológicas – Biologia Celular, Botânica, Ecologia e 

Zoologia. Os autores analisaram duas narrativas autobiográficas dos docentes-

pesquisadores para entender os processos de apropriação dos saberes docentes a 

partir de suas experiências de formação e trabalho. Os resultados obtidos no 

trabalho T11 mostraram que existe a falta de saberes docentes na trajetória de 

formação inicial dos participantes da pesquisa e a necessidade desses saberes para 

atuação no ensino superior. 
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Capítulo 2 - MOTIVAÇÃO E CARREIRA DOCENTE 

Para discutir sobre a motivação na escolha pela carreira docente é 

imprescindível abordar, inicialmente, a ideia de vocação, visto que alguns estudos 

apontam que ainda persiste no imaginário coletivo da sociedade e dos próprios 

professores a representação de docência como vocação ou missão (MUNHOZ, 

2010).  

Segundo Melo-Silva, Lassance e Soares (2004), o termo vocação se origina 

do latim vocatione e se refere ao ato de chamar, escolha, predestinação, tendência, 

disposição, talento, aptidão natural. Este conceito faz alusão à orientação 

motivacional intrínseca do indivíduo pela carreira. Para Munhoz (2010), a vocação é 

impregnada de valores ideológicos, morais, éticos e religiosos.  

Nos últimos anos têm se observado um aumento significativo no número de 

pesquisas acerca da vocação, tanto na área da Sociologia como da Educação 

(GARCIA, HYPOLITO; VIEIRA, 2005; RABELO, 2010; FERREIRA, 2011). De acordo 

com estes estudos não se pode restringir o significado do termo à noção de 

disposição inata ou de aptidão natural, sendo necessária a consideração do contexto 

em que o indivíduo encontra-se inserido e as relações sociais que estabelecem com 

os outros sujeitos (LEITE; HYPOLITO; LOGUERCIO, 2010). Para Louro (2007) a 

concepção de docência como vocação se originou na Idade Média quando a 

atividade docente era concebida como um dom divino, associada à missão, 

caridade, sacerdócio, razão pela qual demandava ações como a doação e 

qualidades morais. 

Segundo Moura e Silveira (2002), a vocação caracteriza-se “como uma 

construção pessoal, ou, como um conjunto complexo de variáveis filo e 

ontogenéticas que se arranjam de forma única para cada indivíduo” (MOURA; 

SILVEIRA, 2002, p. 7).  Gonzaga, Macedo e Lipp (2014) destacam que o conceito 

de vocação é complexo e multidimensional, ou seja, envolve distintos aspectos, 

como a história pessoal, familiar e cultural do sujeito. A organização destes fatores 

implica no desenvolvimento de habilidades e interesses que possibilitarão entender 

o comportamento dos indivíduos, bem como suas escolhas e decisões. 

A análise de aspectos relacionados à vocação possibilita melhor 

compreensão de algumas decisões que o ser humano necessita tomar ao longo da 

sua vida como, por exemplo, a escolha profissional. Dessa forma, serão tecidas na 
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próxima seção alguns apontamentos acerca das questões que permeiam a opção 

pela docência. 

2.1 Escolha pela profissão docente: algumas considerações 

 No final da década de oitenta, alguns países da América do Norte, como 

Estados Unidos e Canadá, principiaram um movimento de profissionalização da 

docência, que buscou defender a legitimidade da profissão, bem como romper com 

a ideia da docência associada à prática vocacionada ou dom inato (ALMEIDA; 

BIAJONE, 2007). Este movimento teve por objetivo reconstruir os pressupostos 

epistemológicos do trabalho docente. De acordo com Tardif (2000) o 

desenvolvimento deste movimento se dá em meio a uma crise global das profissões, 

que se desdobra nos seguintes aspectos: crise da perícia profissional, crise da 

formação profissional, crise do poder profissional e crise da ética profissional.  

 Nesse cenário de crise da profissionalização, pesquisas sobre a escolha dos 

indivíduos pela carreira profissional apontam para uma significativa diminuição do 

interesse dos jovens por esta profissão, principalmente devido às mudanças sociais, 

à desvalorização social e à flexibilização da atividade docente, bem como à 

indisciplina e à violência existente no ambiente escolar (VALLE, 2006). Em relação à 

docência na Educação Básica no Brasil, Gatti et al. (2009) ressaltam: 

A situação é bastante heterogênea e complexa nos aspectos 
referentes à carreira e salário de professores, entre estados e entre 
municípios (conforme região, características da população, sistema 
produtivo regional e local, capacidade financeira própria, repasses 
federais ou estaduais, tradições políticas e culturais etc.). Na 
estrutura de carreira no setor público há diferenciação entre cargos e 
funções, com implicações quanto às formas de preenchimento de 
vagas e salários, o que se reflete em opções diversificadas em cada 
instância governamental no que se refere à incorporação de 
professores ao sistema e na progressão funcional (GATTI et al., 
2009, p. 237). 

Nesse sentido, Tartuce, Nunes e Almeida (2010) desenvolveram um estudo 

com o intuito de analisar a compreensão dos alunos concluintes do Ensino Médio 

acerca do “ser professor” e da “atividade docente”, bem como dos fatores que 

explicam o interesse, ou não, pela docência na Educação Básica. Buscando a 

melhor compreensão do fenômeno, as autoras contaram com a participação de um 

número expressivo de 1502 estudantes pertencentes a dezoito escolas (públicas e 

privadas) de oito cidades (Joinville, Curitiba, São Paulo, Taubaté, Campo Grande, 
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Fortaleza, Feira de Santana e Manaus). Os instrumentos de obtenção de 

informações utilizados neste trabalho foram grupos de discussão e questionários. Os 

resultados evidenciaram que somente 2% (31 de 1051 dos alunos) sugeriram, como 

primeira opção de carreira para o vestibular, o curso de Pedagogia ou Licenciatura; 

9% dos jovens mencionaram cursos relacionados às disciplinas da escola básica e; 

83% dos alunos indicaram profissões desvinculadas da profissão docente. As 

autoras concluíram que a rejeição à profissão docente é frequente por parte dos 

sujeitos investigados, explicitando que a ausência de motivação dos jovens se dá, 

geralmente, devido à falta de identificação pessoal com esta profissão, às condições 

sociais e financeiras da atividade docente, à vivência escolar dos estudantes e a 

influência familiar (TARTUCE; NUNES; ALMEIDA, 2010). 

Na pesquisa desenvolvida por Valle (2006), que investigou os fatores 

motivacionais determinantes na escolha da profissão docente, foram questionados 

professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A autora verificou que as 

motivações para a inserção na docência, mencionadas pelos docentes investigados, 

referem-se a valores altruístas (vocação, dom, amor pela profissão, amor pelo saber, 

desejo de alcançar autonomia financeira) e de realização pessoal (afinidade 

individual, nas memórias de práticas vividas no círculo familiar e nas relações com o 

ambiente escolar). Além disso, os professores destacaram algumas características 

da docência que os influenciaram a continuarem na carreira: autonomia, horários 

flexíveis, estabilidade financeira, facilidade de acesso ao mercado de trabalho, 

maiores oportunidades de ascensão social, cultural e profissional na carreira, por 

meio do ingresso em cursos de pós-graduação. 

No trabalho realizado por Lopes, Zancul e Bizerril (2013) foram analisados os 

motivos para a escolha da carreira docente por alunos de dois cursos de 

Licenciatura da Universidade de Brasília, Ciências Naturais e Educação do Campo, 

através de um questionário realizado com trinta e um licenciados egressos dos 

cursos. A análise aponta para o desinteresse dos jovens pela docência, de modo 

que a profissão simboliza mais uma alternativa de ingresso no mercado de trabalho 

do que uma aptidão. 

Alguns autores mencionam a existência de fatores externos que possibilitam o 

deslocamento da motivação dos indivíduos para formas autodeterminadas, assim 

como possibilitam maior valorização da carreira docente. Dentre estes, Gatti e 
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Barreto (2009) destacam a reformulação e constante atualização da formação inicial 

de professores; realização de concurso público para ingresso na carreira; avaliação 

de desempenho docente em período probatório; implementação de políticas públicas 

educacionais integradas e duradouras; ações de melhorias nas perspectivas de 

carreira e alteração do imaginário coletivo relativo a esta profissão e; maior 

homogeneidade nos planos de carreira de professores. Sobre este aspecto, os 

autores enfatizam ainda que: 

Políticas isoladas, ações pontuais não interligadas por uma finalidade 
comum na direção de construção de um valor social profissional não 
causam impactos relevantes. Assim, ações de diversas naturezas em 
relação à profissionalização docente necessitariam evidenciar 
melhorias nas perspectivas de carreira e alterar o imaginário coletivo 
relativo a esta profissão, tanto na sociedade em geral, como entre os 
próprios professores (GATTI; BARRETO, 2009, p. 256). 

Estudos mostram que o processo de decisão pela profissão docente, muitas 

vezes associado à vocação, pode ser motivado, ou não, pelas histórias de vida, 

influência familiar, mercado de trabalho e professores da Educação Básica 

(ALMEIDA; MAGALHÃES, 2011). Almeida (2012) destaca ainda que o processo de 

escolha pela profissão é influenciado pela valorização social, facilidade de ingresso 

no processo seletivo e pela viabilidade do estudo/trabalho. 

Nessa perspectiva, o estudo realizado por Cerqueira e Cardoso (2010) 

analisou a motivação de estudantes para o ingresso em um curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas. Os autores entrevistaram alunos iniciantes e egressos do 

curso. As autoras observaram que, de modo geral, os licenciandos foram motivados 

extrinsecamente, visto que a maioria escolheu o curso como segunda opção ou 

como consequência de sucessivas tentativas fracassadas no vestibular para outras 

áreas. Cerqueira e Cardoso (2010) verificaram também a desmotivação pela 

docência tanto entre os calouros quanto entre os formandos.  

Muhlstedt e Hagemayer (2015) verificaram que as motivações para ingresso 

dos professores na docência iniciam na infância; por influência familiar; pela 

necessidade financeira, pelas condições sociais e culturais e pela diversidade de 

contextos em que estavam inseridos. Além disso, observou-se que a prática 

pedagógica docente se origina de fontes sociais distintas, como a trajetória de vida 

pessoal e escolar. Simões et al. (2013) verificaram que a afinidade com a área de 

conhecimento, mais especificamente com a Física, e a possibilidade de ingresso no 
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mercado de trabalho são os aspectos mais mencionados pelos estudantes de Física 

da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) como definidores na 

escolha da profissão. Segundo os autores a influência do professor de Ciências não 

é o fator decisivo na opção pelo curso de graduação, mas o docente atua como um 

agente potencializador da motivação dos alunos na decisão pela carreira científica. 

No próximo tópico apresentamos algumas definições para a motivação 

humana, seus elementos constituintes e os diferentes tipos de motivação existentes, 

de acordo com a literatura. 

2.2 Compreensões sobre o conceito de Motivação 

 O termo motivação possui sua origem etimológica oriunda do latim, verbo 

movere, que significa motivo. Assim, motivo ou motivação é algo que move o 

indivíduo ou que o põe em ação ou o faz alterar a direção (BZUNECK, 2009). De 

acordo com Severo (2014, p. 13), a motivação trata-se de “um processo psicológico 

no qual interagem as características de personalidade e as características 

ambientais percebidas. 

 Bzuneck (2009) ressalta que a motivação ora tem sido compreendida como 

um conjunto de fatores psicológicos, ora como um processo. Sendo assim, é 

possível perceber que a motivação se destaca como uma área de estudo complexa 

e desafiadora, visto que existem diferentes abordagens e teorias para explicar este 

termo.  

Ryan e Deci (2000) relatam que embora a motivação seja considerada um 

constructo singular, os indivíduos podem ser motivados a desenvolverem uma tarefa 

por diferentes fatores: valorização de uma atividade, coerção externa, interesse 

permanente, por um suborno ou por medo. Para Reeve (2006), a palavra motivação 

pode ser definida como os processos que orientam e energizam o comportamento 

dos indivíduos, sendo que os principais aspectos capazes de promover este 

comportamento são: motivos internos (necessidades, cognições, emoções) e 

eventos externos (Figura 5).  
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Figura 5: Hierarquia das Fontes de Motivação, adaptado de Reeve (2006, p.4). 

 De acordo com a Figura 5, as necessidades estão relacionadas com as 

condições internas do sujeito que são indispensáveis para a perpetuação da vida, 

para o desenvolvimento e bem-estar. As cognições são os fenômenos mentais que 

ilustram formas constantes de raciocinar. As emoções consistem em eventos 

subjetivos, fisiológicos, funcionais que sistematizam os sentimentos, a fisiologia e a 

expressão, permitindo que o sujeito responda coerentemente as condições do 

ambiente. Os eventos externos são os estímulos ambientais que potencializam e 

orientam o comportamento humano para aquelas situações que apontam 

consequências positivas ou aversivas (REEVE, 2006). Ainda, de acordo com o 

autor, a motivação pode se expressar de distintas formas: pelo comportamento, pela 

fisiologia e pelo auto-relato. Este autor prossegue argumentando que essas três 

manifestações podem ser instrumentos valiosos para se entender a qualidade e a 

intensidade da motivação. No entanto, os estudiosos concentram-se mais nas 

medidas comportamentais e fisiológicas, do que nos auto-relatos.  

 A motivação humana consiste em um objeto de estudo da Psicologia. De 

acordo com Cernev (2011) os conceitos e teorias para explicar o termo motivação, 

são provenientes de cinco movimentos básicos: Cognitiva, Sócio Cognitiva, 

Behaviorista, Humanista e Psicanalítica. No cenário educacional, as abordagens 
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teóricas mais amplamente empregadas nas pesquisas sobre motivação 

fundamentam-se prioritariamente na perspectiva Cognitiva e Sócio Cognitiva.  

Em relação aos estudos acerca da motivação pautados na abordagem Sócio 

Cognitiva, estes priorizam tanto a quantidade como a qualidade da motivação. 

Segundo Severo (2014), este tipo de abordagem reconhece a importância das 

interferências sociais na ocorrência dos comportamentos. Dentre as teorias Sócias 

Cognitivas que contribuem para o melhor entendimento da qualidade da motivação, 

podemos citar a Teoria da Autodeterminação, a Teoria de Metas de Realização e o 

Autoconceito. Neste estudo utilizaremos como referencial teórico a Teoria da 

Autodeterminação (TAD). 

Segundo Guimarães, Bzuneck e Sanches (2002), a motivação intrínseca pode 

ser entendida como: 

O envolvimento em determinada atividade por sua própria causa, por 
esta ser interessante ou, de alguma forma, geradora de satisfação e, 
sobretudo, com ausência de constrangimentos externos ou internos. 
Implica ainda em uma orientação pessoal para dominar tarefas 
desafiadoras, associada ao prazer derivado do próprio processo 
evidenciando curiosidade e persistência (GUIMARÃES; BZUNECK; 
SANCHES, 2002, p. 12). 

Nesse sentido, a motivação intrínseca está intimamente relacionada com 

interesse, prazer, divertimento e valorização consciente de cada indivíduo e engloba 

três elementos:  

Lócus interno, a percepção de que o comportamento intencional teve 
origem e regulação pessoal; liberdade psicológica, que se refere à 
vontade da pessoa de executar um comportamento quando ele é 
coerente e alinhado com seus interesses, preferências e 
necessidades; percepção de escolha, que reflete a flexibilidade nas 
tomadas de decisão sobre o que fazer, como fazer ou até a 
possibilidade de não fazer (GUIMARÃES; BZUNECK, 2008, p. 103-
104). 

Em contrapartida, a motivação extrínseca caracteriza-se como “motivação 

para trabalhar em resposta a algo externo à tarefa, como a obtenção de 

recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento ou objetivando atender aos 

comandos de outras pessoas” (GUIMARÃES; BZUNECK; SANCHES, 2002, p. 12).  

De acordo com Deci e Ryan (1991), este tipo de motivação diferencia-se em formas 

variadas de autodeterminação do comportamento, isto é, por regulação externa, 

regulação introjetada, identificada e integrada. Para Bzuneck e Guimarães (2010) 

esta concepção de motivação extrínseca remete ao “processo proativo pelo qual as 
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regulações externas, que são as práticas e prescrições culturais, são transformadas 

em autorregulações, ou seja, tornam-se valores, crenças e compreensões pessoais” 

(BZUNECK; GUIMARÃES, 2010, p.46).  

2.3 Teoria da motivação da autodeterminação 

A Teoria da Autodeterminação (TAD) utilizada como base teórica neste 

estudo foi inicialmente proposta em 1985, por dois psicólogos norte-americanos, 

Edward L. Deci e Richard M. Ryan e, posteriormente, organizada e refinada por 

estudiosos de diversos países. Esta teoria tem sido empregada em pesquisas de 

diferentes áreas: educação, assistência médica, psicoterapia, psicopatologia, 

organizações, esportes, saúde, bem-estar e ambiente.  

De acordo com Ryan e Deci (2000), a TAD é uma abordagem teórica que 

estuda a motivação, por meio da utilização de métodos empíricos, evidenciando a 

importância dos eventos internos dos seres humanos para o desenvolvimento da 

personalidade e auto-regulação do comportamento. Esta teoria tem como objetivo 

identificar fatores que nutrem as necessidades humanas inatas envolvidas no 

crescimento, integração e bem-estar pessoal, bem como explorar os processos e 

condições que promovem o desenvolvimento saudável e o funcionamento efetivo de 

indivíduos, populações e comunidades. Segundo Deci e Ryan (1985), a maioria das 

pesquisas que trata da TAD analisa os fatores ambientais que impedem ou 

comprometem a motivação autodeterminada, o funcionamento social e o bem-estar 

dos indivíduos. 

Deci e Ryan (1985), superando a dicotomia entre motivação intrínseca e 

extrínseca, propõe que a motivação extrínseca apresenta-se como um continuum, 

com diferentes graus de autodeterminação, no qual a tendência de internalizar o 

comportamento extrinsecamente motivado é definida em diferentes níveis de 

regulação da motivação. De acordo com Guimarães e Bzuneck (2008), a TAD 

estabelece que há seis estados de motivação, a qual percorre um extremo de 

desmotivação, passa por quatro tipos de motivação extrínseca e chega à motivação 

intrínseca, conforme se pode visualizar na Figura 6. 
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Figura 6: Estados de Motivação, segundo a Teoria da Autodeterminação, adaptado de Reeve (2006). 

 Este continuum distingue a motivação extrínseca em quatro diferentes níveis:  

 Regulação externa: o indivíduo atua para alcançar ou impedir efeitos 

externos, ou seja, o objetivo é evitar punições ou receber recompensas, sem valor 

interno e com ausência de intenção.  

 Regulação introjetada: os eventos são dirigidos pelo próprio sujeito, como 

resposta de pressões internas, como culpa, ansiedade. Em outras palavras, a 

motivação introjetada é resultado de coerção ou sedução externa, mas não há 

necessidade do controle externo, o próprio sujeito se pune ou se recompensa. 

 Regulação identificada: acontece em condições de reconhecimento e 

valorização subjacentes ao comportamento. Neste tipo de motivação extrínseca o 

indivíduo atribui valor às atividades e as transformam voluntariamente de regulações 

externas em regulações próprias, considerando seu comportamento importante ou 

correto. O comportamento se processa por ser considerado importante, não há 

necessidade de punição ou recompensa. É mais autônoma do que as anteriores, 

pois, nesse caso, já há alguma interiorização, mesmo que a razão para fazer alguma 

coisa seja de origem externa (LENS; MATOS; VANSTEENKISTE, 2008). 

 Regulação integrada: o indivíduo compreende a escolha e o 

reconhecimento pessoal da tarefa. Há coerência entre comportamento, objetivos e 

valores. É a forma de motivação extrínseca mais autônoma, embora o foco ainda 
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esteja “nos benefícios pessoais advindos da realização da atividade” (GUIMARÃES; 

BZUNECK, 2008, p. 103).  

 No que tange á desmotivação, esta pode ser entendida como a falta de 

intenção para agir, sem regulação e comportamento proativo. De acordo com Deci e 

Ryan (2000), a ausência de motivação resulta da não valorização de uma atividade, 

visto que o indivíduo não se sente competente para realizá-la ou não espera que ela 

produza o resultado desejado. Para Bzuneck (2009), o indivíduo desmotivado não 

investe seus recursos pessoais, não dedica esforço na execução da tarefa, 

realizando somente o mínimo ou desiste facilmente no momento que estas se 

tornam mais exigentes. 

Deci e Ryan (2000) afirmam que os indivíduos podem ter distintos tipos de 

necessidades, a saber: necessidades fisiológicas, as necessidades psicológicas 

básicas e as necessidades sociais. Estes autores destacam que as necessidades 

psicológicas básicas são inatas a todos os seres humanos. Já as necessidades 

sociais originam-se por meio de experiências pessoais e singulares. As 

necessidades sociais, por sua vez, relacionam-se com o modo de interação do 

sujeito com o ambiente social. 

Segundo alguns autores, a TAD consiste em uma macroteoria, que engloba 

quatro microteorias: Teoria da Avaliação Cognitiva; Teoria da Integração 

Organísmica; Teoria das Orientações de Causalidades; Teoria das Necessidades 

Básicas (DECI; RYAN, 2000; REEVE, 2006). Dentre estas subteorias, destacamos a 

Teoria das Necessidades Básicas, a qual aponta que o comportamento humano é 

regulado por três necessidades psicológicas inatas: a competência, a autonomia e o 

pertencimento, conforme podemos observar na Figura 7. Nesse sentido, ambientes 

e interações que propiciam a satisfação de tais necessidades estimulam o 

desenvolvimento saudável do organismo e a auto regulação e, desta forma, 

favorecem o deslocamento para formas autodeterminadas da motivação 

(GUIMARÃES; BZUNECK, 2008).  
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Figura 7: Necessidades psicológicas básicas, adaptado de Reeve (2006). 

As necessidades psicológicas ilustradas na Figura 7 são aspectos essenciais 

no estudo sobre a motivação do comportamento humano. A análise destas 

necessidades auxilia na compreensão de como os indivíduos estabelecem suas 

interações com o ambiente e de que forma eles conseguem se adaptar, transformar 

e desenvolver em virtude dessas alterações. Dessa forma, o contexto, a região 

sócio-geográfica na qual os sujeitos encontram-se inseridos, a cultura e as relações 

estabelecidas no ambiente escolar é determinante para a escolha profissional do 

indivíduo. 

 Nesse contexto, Deci e Ryan (1985) afirmam que existe uma dialética entre o 

indivíduo e o ambiente, de modo que o sujeito atua no ambiente em virtude da 

motivação intrínseca que ele almeja para promover alterações nesses espaços e, 

em contrapartida, o ambiente apresenta demandas aos indivíduos para que eles se 

adaptem a ele, conforme ilustra a Figura 8. 
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Figura 8: Estrutura dialética Pessoa-Ambiente no estudo da motivação. Fonte: Reeve (2006, p. 66). 

Com efeito, os contextos sociais podem aumentar ou dificultar a tendência do 

ser humano de integrar valores e responsabilidades sócio-ambientais. De modo que 

os ambientes favoráveis à autonomia, competência e relacionamento promovem 

uma maior internalização e integração do que contextos que contrariam a satisfação 

dessas necessidades (DECI; RYAN, 2000). 

Para Reeve (2006), os ambientes que nutrem a autonomia caracterizam-se 

por: estimular o indivíduo a propor seus próprios objetivos, orientar seu 

comportamento, decidir as formas de solucionar os problemas e buscarem seus 

próprios interesses e valores. Quanto às ações de apoio à competência, o autor 

destaca: comunicação clara sobre as perspectivas e procedimentos, desafios em 

nível ótimo, encorajamento, dicas e sugestões para o progresso, orientações ricas 

em informação e adequadas ao desenvolvimento de habilidades. Já a necessidade 

de relacionamento pode ser nutrida por meio da: expressão de afeto, estima e 

apreciação pelo outro, compartilhamento de recursos pessoais, como tempo, 

atenção, energia, interesse e apoio emocional (REEVE, 2006). 

A escola pode ser, ou não, um espaço promotor da motivação dos alunos 

para a aprendizagem, isso vai depender dos sentimentos e comportamentos que o 

professor apresenta em suas interações com os alunos. Sobre o estilo motivacional 

do professor, Guimarães (2009) explica que: 
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Em sala de aula, o professor pode optar por conduzir as atividades 
de diferentes formas, que revelam sua concepção ou estilo de lidar 
com a autoridade. A cada forma corresponde um estilo motivacional 
ligado à crença e confiança do professor em determinadas 
estratégias de ensino e motivação. É considerado um aspecto de 
disposição ou tendência durante o ano letivo, tendo uma importante 
influência no desempenho, nas emoções e nas atitudes dos alunos 
em relação à escola (GUIMARÃES, 2009, p.85). 

 Nessa perspectiva, o professor pode apresentar dois estilos motivacionais 

diferentes: promotor de autonomia ou controlador. Nesse sentido, Reeve (2006) 

explica que o professor controla diretamente o seu aluno quando estabelecem 

normas e ordens, dizem o que é desejável, recomendável e obrigatório fazer, 

mostram-se exigentes, mostram quais as respostas certas das atividades de 

aprendizagem, fazem perguntas que denotam controle. Por outro lado, os docentes 

promovem a autonomia no momento em que escutam com atenção os estudantes, 

incentivam o esforço, fornecem justificativas racionais, reconhecem a perspectiva do 

outro, elogiam o progresso e a proficiência (REEVE, 2006). 

 Segundo Guimarães (2009) as necessidades de autonomia, competência e 

relacionamento dos estudantes são vulneráveis ao comportamento do professor em 

sala de aula. Em virtude disso, o docente necessita interagir com seus alunos com 

atenção, cuidado e aceitação, com o intuito de nutrir a necessidade de 

relacionamento. A realização de tarefas desafiadoras poderá favorecer a 

competência dos alunos. Já a autonomia pode ser desenvolvida por meio de 

atividades que estimulem nos alunos a tomada de decisão e promovam 

oportunidades de escolha. 

 No que diz respeito ao desenvolvimento da motivação autônoma na escola, 

Bzuneck e Guimarães (2010) apontam algumas ações que o professor necessita 

assumir ao propor atividades em sala de aula: considerar os interesses e 

preferências pessoais dos estudantes; utilizar linguagem informativa ao comunicar 

com os alunos; demonstrar o valor das aprendizagens; reconhecer e reagir com 

empatia a expressões de afeto negativo dos estudantes. 

 No âmbito da pesquisa educacional, há estudos que buscam investigar a 

motivação do aluno e do professor, sob o olhar da TAD. Almeida (2012), por 

exemplo, analisou aqualidade da motivação de estudantes de instituições públicas e 

privadas, de ensino superior, de diversas regiões do país. A autora constatou que os 

discentes valorizam cursos que proporcionam crescimento pessoal e que contribuem 



62 
 

 

 

para a qualificação técnica. Além disso, verificou-se que as mulheres e alunos mais 

velhos apresentaram níveis mais autônomos de motivação. 

Martinelli e Sisto (2010) analisaram a motivação intrínseca e extrínseca de 

617 estudantes matriculados no terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental 

de seis escolas brasileiras. Os autores observaram, dentre outros aspectos, uma 

redução gradativa da motivação extrínseca dos estudantes à medida em que estes 

avançavam nos anos escolares, resultado que evidenciou a necessidade da 

realização de mais pesquisas sobre a orientação motivacional dos alunos, tanto do 

ponto de vista individual, quanto coletivo. 

Paiva e Boruchovitch (2010) analisaram as orientações motivacionais, 

crenças educacionais e desempenho escolar de cento e vinte alunos do ensino 

fundamental. As informações foram obtidas através da aplicação individual de 

entrevista estruturada de crenças educacionais e orientações motivacionais do aluno 

e do Teste de Desempenho Escolar de Stein (TDES). A análise indica a presença da 

motivação intrínseca e um padrão de crenças totalmente coerente com a motivação 

e a aprendizagem. 

Guimarães e Boruchovitch (2004) realizaram um estudo com o objetivo 

principal de compreender questões relacionadas à motivação intrínseca, assim como 

refletir acerca das implicações do estilo motivacional do professor na promoção da 

motivação no aluno. As autoras verificaram que as perspectivas dos docentes 

acerca de como estimular os estudantes a participarem de tarefas escolares podem 

ser efetuadas, desde que a escola atenda as principais necessidades do aluno. 

 Farias, Francisco Júnior e Ferreira (2010) analisaram as orientações 

motivacionais  relacionadas  à  escolha  pelo  curso  de Licenciatura em  Química  

de  326  estudantes  de  distintas  regiões  do  Brasil. Os resultados mostraram que 

a maioria dos licenciandos é motivada extrinsecamente para ingressarem no curso 

de graduação, visto que estes pretendem obter um diploma de nível superior. 

Cabe salientar que os estudos fundamentados na TAD ainda são incipientes 

na literatura nacional e avaliar o perfil motivacional a partir de narrativas 

autobiográficas pode auxiliar o acesso a aspectos pessoais, culturais, sociais e 

profissionais que constituem a trajetória dos indivíduos e fornecer elementos que 

contribuam para a melhor compreensão da orientação e das escolhas dos 

licenciandos pelo o curso e pela carreira docente 
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CAPÍTULO 3 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 Neste capítulo apresentamos os passos metodológicos seguidos para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Na seção 3.1 apresentamos uma breve 

caracterização da investigação, explicando o tipo de abordagem metodológica 

empregada. Na seção 3.2 abordamos o contexto da pesquisa, mais 

especificamente, os aspectos relacionados ao curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Na seção 3.3 descrevemos as 

etapas da pesquisa e os tipos de instrumentos empregados na obtenção de 

informações. Na seção 3.4 relatamos a metodologia utilizada na análise de dados.  

3.1 Caracterização da pesquisa 

Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa. De acordo com 

Richardson (1999), as pesquisas qualitativas são “estudos que podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais” 

(RICHARDSON, 1999, p. 80). 

Segundo Lüdke e André (1986), esse tipo de pesquisa pode também ser 

considerado como um estudo “naturalístico”, pois os problemas são investigados no 

ambiente natural, sem qualquer manipulação intencional do pesquisador. Sendo 

assim, o investigador tem interesse na análise de um determinado problema com o 

objetivo de averiguar como ele se revela nas atividades, nos processos e nas 

interações cotidianas. 

 Dentre as diversas técnicas da pesquisa qualitativa, neste estudo optamos 

por utilizar o Método Biográfico, definido por Galvão (2005) como: 

Uma forma simultaneamente rica, exaustiva e difícil de investigação. 
Rica em termos de experiência humana, pelas interações que se 
estabelecem entre todas as pessoas envolvidas, exaustiva pelo 
necessário aprofundamento e diversidade de estratégias para coleta 
de informação e difícil pela conjugação necessariamente coerente de 
todos os elementos passíveis de análise (GALVÃO, 2005, p. 341). 

 Esta abordagem metodológica tem sido amplamente utilizada em pesquisas 

no âmbito educacional, com o intuito principal de investigar e compreender de 

maneira mais aprofundada as experiências educativas dos indivíduos, assim como 

conhecer diferentes processos e contextos históricos ligados à educação em seus 

distintos períodos. Nesse sentido, o método biográfico se constitui em um “processo 
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de conhecimento de si, das relações que cada pessoa estabelece com o seu 

processo formativo e com as aprendizagens que construiu ao longo da vida” 

(SOUZA; MIGNOT, 2008, p. 7). 

3.2 Contexto da pesquisa 

A presente pesquisa foi desenvolvida na Universidade Estadual de Santa 

Cruz, localizada no município de Ilhéus, Bahia, Brasil. A escolha da Universidade se 

deu em virtude da existência do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, nesta 

instituição. 

O curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz teve 

sua origem no curso de licenciatura curta em Ciências, no ano de 1972, na antiga 

Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna - FESPI2, localizada na 

rodovia Jorge Amado, em Ilhéus-BA. Em 1976, houve a extensão do curso de 

Licenciatura curta em Ciências para Licenciatura plena em Ciências, com 

habilitações em Física, Química, Matemática e Biologia. São 40 vagas para cada 

habilitação, sendo oferecidas 20 vagas no turno matutino e 20 vagas no turno 

noturno (PAC, 2010).  

Em 1995, foi solicitado ao Conselho Estadual de Educação a extinção do 

curso de Licenciatura Plena em Ciências e da Licenciatura Curta de 1º Grau em 

Ciências e a criação das Licenciaturas Plenas em Química, Física, Matemática e 

Ciências Biológicas, sendo autorizado a partir de 1999. Na Tabela 4 são 

apresentadas as informações básicas acerca do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da UESC. 

Informações básicas sobre o curso 
Grau Licenciado em Ciências Biológicas 
Implantação do curso 01 de março de 1999 
Estrutura do curso Disciplinar 
Turno Diurno ou Noturno 

Vagas 
Diurno: 20 vagas anuais, com entrada no primeiro semestre 
Noturno: 30 vagas anuais, com entrada no segundo semestre 

                                            
2
 A UESC teve sua origem nas escolas isoladas criadas no eixo Ilhéus/Itabuna, na década de 1960. 

Em 1972, as escolas isoladas (Faculdade de Direito de Ilhéus, Faculdade de Filosofia de Itabuna, e 
Faculdade de Ciências Econômicas de Itabuna) congregaram-se, formando a Federação das Escolas 
Superiores de Ilhéus e Itabuna - FESPI. Mantida por uma fundação de natureza privada, o acesso a 
seus cursos tornava-se particularmente difícil, considerada à realidade regional. Assim, a Federação 
reorientou-se no sentido de tornar-se uma fundação pública. Em 1991, ocorreu a estadualização da 
Federação. Em 1995, a UESC teve seu Quadro de Pessoal aprovado pela Lei nº 6.898, de 18 de 
agosto de 1995, publicada no Diário Oficial do Estado, ficando reorganizada sob a forma de autarquia 
(UESC, 2016). 
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Duração 
Diurno: 8 semestres (4 anos) 
Noturno: 10 semestres (5 anos) 

Integralização 
Curricular 

Diurno: mínimo de 4 anos e máximo de 6 anos 
Noturno: mínimo de 5 anos e máximo de 7 anos e meio 

Carga horária total 3935 horas 
Tabela 4: Aspectos principais sobre o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UESC, 
extraído do site da UESC. 

 O curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UESC tem por objetivo 

formar professores de Ciências Naturais e Biologia para atuarem na Educação 

Básica, capazes de empreender a busca autônoma, a produção e divulgação do 

conhecimento e de vislumbrar as possibilidades presentes e futuras da profissão e 

conscientes de suas responsabilidades como educadores nos vários contextos de 

atuação profissional e do seu papel na formação de cidadãos (PAC, 2010). 

 De acordo com informações obtidas no Projeto Acadêmico Curricular (PAC), o 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UESC está estruturado para 

desenvolver-se por meio dos seguintes componentes curriculares (Tabela 5): 

TIPO DE DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITOS 

Disciplinas Obrigatórias de Formação Básica 2.025 106 

Disciplinas Obrigatórias de Formação Pedagógica 720 35 

Disciplinas Complementares Optativas 180 09 

Estágio Curricular Supervisionado 405 09 

Prática de Ensino como Componente Curricular 405 15 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 200 0 

Total Geral 3.935 174 

Tabela 5: Carga horária e créditos das disciplinas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 
extraído do Projeto Acadêmico Curricular do curso supracitado (PAC, 2010). 

Os participantes deste estudo foram selecionados considerando os seguintes 

aspectos: 

 Ter integralizado pelo menos 50% das disciplinas obrigatórias do curso.  

 Estar regularmente matriculado no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas. 

 Ter cursado pelo menos uma disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado. 

 Metade dos participantes deveria estar matriculada no período diurno, 

e a outra metade no período noturno.  

 Mostrar disponibilidade para participar da pesquisa. 
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 Participaram da pesquisa seis estudantes do curso. Devido às inúmeras 

atribuições dos licenciandos, muitas vezes, torna-se difícil envolver um maior 

número de voluntários em pesquisas desta natureza, razão pela qual não tivemos 

um número mais significativo de participantes. Apesar disso, consideramos esta 

amostragem satisfatória para atender aos objetivos propostos e responder as 

questões de pesquisa que nortearam este estudo. 

 O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UESC, CAAE nº 48702015.8.0000.5526, estando em conformidade com a 

Resolução CNS 466/2012 para a pesquisa com seres humanos. As informações 

obtidas foram utilizadas única e exclusivamente para a execução do estudo em 

questão e os resultados serão divulgados de forma anônima, não sendo usadas 

iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o sujeito da pesquisa. 

Antes de iniciar a pesquisa os participantes assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE B), documento que apresenta as principais 

informações sobre a pesquisa, permitindo com o que sujeito tenha todos os 

esclarecimentos necessários e, diante disso, decida se deseja, ou não, participar do 

estudo. 

3.3 Etapas da pesquisa 

 O presente trabalho foi desenvolvido em duas etapas: elaboração da narrativa 

autobiográfica individual e realização de entrevista por grupo focal. A seguir são 

descritas cada uma das referidas etapas. 

3.3.1 Elaboração da narrativa autobiográfica 

Na primeira etapa da pesquisa realizamos uma entrevista narrativa individual, 

do tipo oral, com os seis licenciandos. As entrevistas foram gravadas em áudio e 

seguiram um roteiro previamente estabelecido (APÊNDICE A), com o objetivo de 

favorecer a compreensão acerca de aspectos referentes: à escolha pela profissão 

docente; à influência de experiências vivenciadas durante a infância, assim como o 

papel de ex-professores nesse processo; à importância das experiências formativas 

vivenciadas no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, dentre outros. Após a 

realização das entrevistas os relatos orais dos licenciandos foram transcritos e, 

posteriormente, analisados. 
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Cabe ressaltar que a pesquisa não esteve vinculada a nenhuma disciplina 

oferecida pelo curso. O contato da pesquisadora com os participantes foi feito em 

horário extraclasse. Pretende-se que após a conclusão da pesquisa o Colegiado do 

curso de Ciências Biológicas da UESC receba uma cópia do trabalho para que o 

conhecimento gerado com a participação dos licenciandos possa ser socializado 

com discentes e docentes do curso. 

3.3.2 Grupo Focal 

Na segunda etapa os seis licenciandos participaram de um grupo focal. 

Nesta ocasião foi empregado o mesmo roteiro de perguntas utilizado na entrevista 

narrativa individual (APÊNDICE A). As falas dos participantes do grupo foram 

gravadas em vídeo, transcritas e, posteriormente, analisadas de acordo com os 

referenciais teóricos adotados neste trabalho. A imagem dos licenciandos não foi 

utilizada/divulgada/veiculada em nenhum meio.  

O grupo focal foi realizado com o intuito de elucidar algumas informações 

que não ficaram claras nas narrativas, assim como aprofundar outras questões 

relacionadas aos objetivos desta pesquisa, por meio da interação entre os 

diferentes participantes.  

O grupo focal ou focus group tem sido amplamente usada nas pesquisas em 

Ensino de Ciências (LANGHI, 2009). Trata-se de um método de obtenção de 

informações, elaborado pelo sociólogo norte-americano Robert King Merton com o 

intuito de identificar concepções, sentidos, ações e opiniões dos indivíduos sobre 

determinado assunto. De acordo com Langhi (2009), o método do grupo focal pode 

ser entendido como: 

Uma derivação de entrevista coletiva semi-estruturada conduzida de 
modo natural por um moderador (normalmente o pesquisador 
interessado), envolvendo uma discussão objetiva sobre um tópico 
específico, previamente planejada sob a forma de um guia contendo 
uma lista de questões-chave norteadoras ou estimuladoras (LANGHI, 
2009, p. 186).  
 

Dias (2000) assinala que a quantidade de participantes do grupo focal 

necessita ser relativamente significativa, promovendo o envolvimento e a interação 

de todos, de modo organizado. A respeito disso, o autor menciona que:  

Por experiência prática com dinâmicas de grupo, pode-se considerar 
que 6 pessoas são suficientes para promover uma discussão. Com 
menos de seis pessoas, as ideias e interações tendem a ser mais 
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esparsas e há maior probabilidade de algumas pessoas se sentirem 
intimidadas pelos mais extrovertidos. Grupos com mais de 10 
pessoas, por outro lado, são mais difíceis de serem gerenciados 
quanto ao foco da discussão e à distribuição do tempo disponível 
para a participação efetiva de todos (DIAS, 2000, p. 3). 
 

Além disso, o período de duração do grupo focal deve ser cerca de duas 

horas para que este momento não se torne cansativo (GALEGO; GOMES, 2005). As 

principais etapas na dinâmica do grupo focal foram: planejamento, seleção de um 

moderador, construção do roteiro de entrevista, recrutamento dos participantes, 

condução das entrevistas, análise e interpretação dos resultados (GIOVINAZZO, 

2001). 

O planejamento caracterizou-se como a fase inicial do grupo focal, na qual 

ocorreu a delimitação do objetivo da pesquisa e a escolha do local mais adequado 

para a realização da reunião. Posteriormente, foi escolhido um moderador, que 

deveria atender às seguintes exigências: ser flexível, manter-se neutro, evitando 

inserir noções pré-estabelecidas na discussão. O moderador desse estudo foi a 

própria pesquisadora.  

O grupo focal ocorreu em apenas um encontro, em virtude da dificuldade em 

reunir todos os participantes, tendo em vista que alguns destes estudam em 

períodos distintos. A incompatibilidade de horário dos sujeitos, devido a estágios de 

iniciação científica, realização de provas, problemas de saúde, viagens, etc. foi um 

desafio enfrentado nesta pesquisa. No entanto, acreditamos que o grupo focal 

realizado foi profícuo e nos forneceu dados significativos que ajudaram a elucidar as 

informações obtidas a partir das narrativas.  

Segundo Giovanazzo (2001), o foco de análise desta técnica é a interação 

dentro do grupo. Os participantes são estimulados mutuamente, ou seja, uns pelos 

outros pelas respostas aos questionamentos no decorrer da discussão, 

influenciados, de modo geral, por perguntas ou explanações feitas pelo moderador. 

As informações essenciais obtidas por essa estratégia são transcritas das 

discussões do grupo, dos comentários e reflexões do moderador. 

3.4 Instrumento para análise de informações 

O instrumento de análise das informações obtidas por meio das narrativas 

autobiográficas foi o procedimento de Análise Compreensiva-Interpretativa (SOUZA, 

2004). De acordo com Souza (2014), esta técnica busca: 
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[...] evidenciar a relação entre o objeto e/ou as práticas de formação 
numa perspectiva colaborativa, seus objetivos e o processo de 
investigação-formação, tendo em vista apreender regularidades e 
irregularidades de um conjunto de narrativas orais ou escritas, 
partem sempre da singularidade das histórias e das experiências 
contidas nas narrativas individuais e coletivas dos sujeitos implicados 
em processos de pesquisa e formação (SOUZA, 2014, p. 43). 

A Análise Interpretativa caracteriza-se como uma noção metafórica de leitura, 

a qual decompõe o trabalho em três tempos, a saber: o Tempo I, no qual é feita uma 

pré-análise do material; o Tempo II, no qual são efetuadas as leituras temáticas e a 

construção de categorias; e o Tempo III, conhecida como leitura interpretativo-

compreensiva do corpus. Segundo o autor esses três momentos de análise 

sustentam em si uma relação de harmonia e diálogo contínuo. 

O Tempo I manifesta-se “como singular, tendo em vista a construção do perfil 

do grupo pesquisado, tanto na perspectiva individual, quanto coletiva” (SOUZA, 

2014, p. 44). Nessa etapa realizamos a análise prévia do corpus, a partir da 

organização e leitura das narrativas dos licenciandos em Ciências Biológicas da 

UESC. Posteriormente prosseguimos com a leitura cruzada, de modo a apreender 

as particularidades, subjetividades e regularidades do conjunto das narrativas. 

No Tempo II fizemos uma análise temática das narrativas, estabelecendo-se 

Unidades de Análise Temática ou Unidades Descritivas. A noção de análise temática 

reconhece à escrita e o seu nível de entendimento, empregando alguns 

fundamentos da hermenêutica e da fenomenologia. Nesse sentido, é possível relatar 

que esta fase apontou subjetividades e singularidades a partir da interpretação e da 

organização temática e compreensiva dos escritos biográficos. 

É interessante destacar que a leitura analítica e a interpretação temática têm 

a finalidade de reelaborar, adequadamente, “o conjunto das narrativas, no que se 

refere à representação, por meio de unidades temáticas de análise, percebendo as 

sutilezas, o indizível, as subjetividades, as diferenças e as regularidades históricas 

que comportam as fontes” (SOUZA, 2006, p. 125). 

O Tempo III se refere “ao processo de análise, desde o seu início, visto que 

exige leituras e releituras individuais e em seu conjunto do corpus das narrativas, 

recorrendo aos agrupamentos das unidades de análise temática e/ou ao conjunto 

das narrativas e das fontes utilizadas” (SOUZA, 2014, p. 46). No terceiro tempo 

efetuaram-se a assimilação e sistematização das recorrências, irregularidades 
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explicitadas nas narrativas, considerando a reorganização das unidades temáticas 

de análise por meio do recorte semântico dos trechos de cada um dos escritos 

narrativos. 

Em suma, neste trabalho nos serviu como dados de pesquisa: 1) as narrativas 

autobiográficas orais; 2) e o grupo focal;  

Cabe ressaltar que os sujeitos da pesquisa são referenciados por códigos 

alfanuméricos, visando com isso preservar a sua identidade. Assim, os licenciandos 

serão chamados pela sigla LC seguida por números (LC1 a LC6). 
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CAPÍTULO 4 - ENTRADA E PERMANÊNCIA NA DOCÊNCIA: CAMINHOS DE 

ENCONTROS E DESENCONTROS 

Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos por meio da entrevista 

narrativa individual e do grupo focal, estratégias empregadas na investigação do 

perfil motivacional dos licenciandos. Tivemos como propósito estabelecer relações 

entre as histórias de vida pessoal, formativa e profissional dos participantes e suas 

motivações pela docência. Para tanto, esta análise foi organizada em três partes: 

Na primeira, A Motivação pela Docência em Ciências Biológicas, 

apresentamos o perfil dos participantes deste estudo e as principais razões que os 

influenciaram pelo ingresso na carreira docente. Na segunda parte, Licenciandos em 

Ciências Biológicas e suas narrativas autobiográficas: tornando-se professor de 

Biologia, apresentamos a análise das narrativas, abordando os principais fatores que 

motivaram os sujeitos da pesquisa a optarem pela docência, fundamentando-se na 

Teoria da Autodeterminação, proposta por Deci e Ryan (1985). Além disso, 

destacamos a importância das experiências formativas vivenciadas no curso de 

formação inicial de professores para permanência destes indivíduos na docência, 

assim como as perspectivas profissionais destes após concluírem a Licenciatura em 

Biologia. 

Na seção Concepções dos licenciandos em Ciências Biológicas acerca da 

Docência: uma análise a partir do grupo focal buscou-se identificar, ou enfatizar, 

aspectos não evidenciados nas etapas anteriores, realizadas de forma individual, a 

partir da discussão de ideias entre os diferentes participantes da pesquisa. 

Evidenciamos também a importância do grupo focal como ferramenta metodológica 

de pesquisa na formação de professores de Ciências. 

4.1 A motivação pela docência em Ciências Biológicas 

Boruchovitch (2008), ao investigar a motivação de estudantes universitários 

pela aprendizagem acadêmica, mais especificamente em um curso de formação 

inicial de professores, assinala que é muito importante considerar o gênero, idade, 

semestre do curso e a natureza da instituição de ensino dos sujeitos envolvidos, 

visto que estas variáveis estão intimamente relacionadas ao tipo de orientação 

motivacional destes indivíduos. 
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Nesta pesquisa, a análise das informações obtidas por meio do questionário 

permitiu construirmos a Tabela 6, que exibe o perfil biográfico dos seis participantes 

deste estudo, no que diz respeito ao gênero, idade, turno e semestre letivo que 

estão cursando. 

Dados 
Licenciandos 

LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 
Idade 25 anos 24 anos 28 anos 23 anos 22 anos 24 anos 

Gênero Feminino Masculino Feminino Feminino Feminino Feminino 
Turno Noturno Noturno Noturno Diurno Diurno Diurno 

3Semestre Letivo 9º  9º  9º 8º 8º 8º 
Tabela 6: Perfil dos licenciandos participantes da pesquisa. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 6 verificamos que a faixa etária 

dos licenciandos envolvidos neste estudo varia de 22 a 28 anos, sendo, portanto, 

alunos que ingressaram ainda muito jovens na Universidade. Todos os participantes 

já concluíram mais de 75% das disciplinas do curso e, dentre elas, pelo menos uma 

disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, os Módulos Interdisciplinares para o 

Ensino de Biologia (Prática como Componente Curricular), Metodologia para o 

Ensino de Ciências e Metodologia para o Ensino de Biologia. Podemos, assim, 

afirmar que todos os licenciandos já tiveram algum contato direto com a sala de aula 

e com o ambiente escolar. 

Outro aspecto que merece ser destacado e discutido é a questão do gênero. 

Dos seis participantes da pesquisa, cinco são do sexo feminino. De fato, ainda se 

observa a predominância da presença feminina nos diferentes cursos de formação 

inicial de professores no Brasil. Nesse sentido, a literatura especializada da área, 

mais especificamente da história da educação brasileira, aponta para a forte 

tendência de feminização na docência e este não é um processo recente 

(ROMANELLI, 1991; LOURO, 2007). No cenário educacional brasileiro, o ingresso 

das mulheres na docência foi caracterizado, inicialmente, como uma extensão das 

atividades maternas. Este processo começou no final do século XIX e início do 

século XX, por meio da criação das Escolas Normais que buscavam atender a 

demanda de formação de docentes para lecionarem no ensino público primário, o 

qual estava em crescente expansão na época. Durante esse período, houve um 

aumento significativo na quantidade de matrículas de mulheres e o abandono das 

                                            
3
 O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UESC oferta vagas no turno diurno ou noturno. 

No entanto a duração do curso no período diurno é de oito semestres (4 anos) e no noturno é de dez 
semestres letivos (5 anos). 
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salas de aula pelos homens. Sobre a feminização da docência, Gatti e Barreto 

(2009) afirmam que este processo representou oportunidade de as mulheres serem 

inseridas no mercado de trabalho: 

Forte determinante da entrada da mulher no mercado de trabalho, a 
carreira do magistério expandiu-se por meio de um padrão altamente 
segmentado do ponto de vista do gênero, seja em relação a outras 
carreiras, seja com respeito à própria carreira docente, a qual 
durante muitas décadas reservou aos homens as funções de mando 
nos sistemas educativos (direção e supervisão), enquanto as 
mulheres ficaram restritas às salas de aula (GATTI; BARRETO, 
2009, p. 1620). 

  
As autoras destacam ainda que nos demais cursos de licenciatura, tais como 

Química e Biologia, o processo de inserção da mulher na carreira docente ocorreu 

entre as décadas de 1950 e 1960, com a ampliação dos ginásios e a popularização 

da escola de primeiro grau de oito anos. No entanto, segundo as autoras, em alguns 

cursos de licenciatura, mais especificamente de Física e Matemática, a figura 

masculina ainda representa um número considerável, chegando a compor quase a 

metade dos alunos do curso de graduação (GATTI; BARRETO, 2009). 

 Quando inicialmente questionados acerca da escolha pelo o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, os licenciandos apresentam razões distintas. 

Dois deles explicam que sua opção se deve ao desejo de ser professor, outro 

justifica pela sua pretensão de ser cientista e conhecer mais sobre Ciências 

Biológicas, enquanto que os outros três ingressaram no curso objetivando 

qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho. Assim, observa-se 

que metade dos licenciandos ao optar pelo curso de graduação apresenta uma 

motivação extrínseca identificada, visto que o fluxo4 motivacional dos indivíduos 

partiu da regulação externa para atingir um objetivo profissional. Este tipo de 

motivação ocorre quando o comportamento do indivíduo é regulado pela análise dos 

resultados e benefícios do envolvimento em uma atividade (FERNANDES; 

VASCONCELOS-RAPOSO, 2005), sem a ocorrência de pressões externas para 

esta decisão. A outra metade dos sujeitos da pesquisa apresentou elementos da 

motivação intrínseca, ou seja, estes expressaram interesse pessoal ao escolherem o 

curso de licenciatura. De acordo com Guimarães e Boruchovitch (2004), os 

                                            
4
 Segundo Reeve (2006), fluxo é um estado de concentração que envolve uma absorção holística em 

uma tarefa. 
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indivíduos motivados intrinsecamente realizam determinada atividade por iniciativa 

própria, porque a considera prazerosa, envolvente e interessante, ou seja, a 

atividade é vista como um fim em si mesma. 

Este resultado difere do que foi observado por Vasconcelos e Lima (2010) ao 

investigarem licenciandos do curso de Ciências Biológicas de uma universidade 

federal pernambucana. Os autores verificaram que a maior proporção de 

licenciandos (45,4%) ingressou no curso alegando aspectos vocacionais; 31,5% dos 

discentes optaram pela licenciatura considerando a conveniência do horário do 

curso e; 11,5% dos sujeitos justificaram sua escolha pela baixa concorrência para o 

ingresso no curso, em comparação aos demais.  

4.2 Licenciandos em Ciências Biológicas e suas narrativas autobiográficas: 

tornando-se professor de Biologia 

Nas narrativas autobiográficas os licenciandos, inicialmente, descrevem como 

se deu o processo de escolha pela docência, assim como destacam quais 

experiências os motivaram a tomar esta decisão. Os relatos autobiográficos 

apresentam uma diversidade de sentimentos, emoções e múltiplas representações, 

reverberando, por sua vez, traços de anseios, tensões, conflitos, motivações, 

superações e expectativas em relação à carreira docente.  

Neste trabalho nos debruçamos em analisar aspectos referentes à 

constituição profissional do futuro professor de Biologia, considerando este sujeito 

como alguém que “tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um 

corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e seus 

pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem” 

(TARDIF, 2000, p.15). Nesta perspectiva, buscamos mostrar os encantos e 

desencantos vivenciados por estes indivíduos no que diz respeito à docência na 

Educação Básica, no decorrer de suas trajetórias pessoais, formativas e 

profissionais.  

Entendemos que pesquisas desta natureza, pautadas na elaboração de 

narrativas autobiográficas, se constituem como uma área bastante promissora e fértil 

para a compreensão da trajetória profissional de professores em formação inicial e 

continuada, visto que, ao narrar um episódio de sua vida, o indivíduo passa por um 

processo de reflexão sobre si mesmo, a partir da re (construção) de ideias e da 
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ressignificação de experiências vividas, assim como da construção de novos 

sentidos para a sua vida.  

Também é importante evidenciar as potencialidades da utilização de 

narrativas autobiográficas nos estudos acerca da motivação, visto que, por meio 

deste instrumento de pesquisa/formação, é possível identificar informações 

relevantes sobre a influência dos diferentes contextos, ambientes sociais e 

condições sócio geográficas que o sujeito encontra-se imerso. Estes aspectos são 

determinantes para a compreensão da motivação dos sujeitos no alcance dos seus 

objetivos de vida, assim como na definição do desempenho destes no ambiente. 

Souza (2006) aponta as principais características deste instrumento de 

investigação/formação: 

As dimensões autoformativas e eco formativas que emergem da 
narrativa de formação ligam-se à globalidade da vida e das 
experiências pessoal, profissional, cultural, social, espiritual, 
encarando a formação como um trabalho e atividade do sujeito sobre 
si e em relação a si mesmo, aos outros e aos diferentes espaços-
tempo em que está inserido (SOUZA, 2006, p. 39). 

 Diante de tais características, entendemos que as narrativas autobiográficas 

são instrumentos adequados para o desenvolvimento de pesquisas sobre a 

motivação na área da Educação, sobretudo porque permitem abordar os aspectos 

pessoais, culturais, sociais e profissionais da trajetória dos indivíduos, 

imprescindíveis para a compreensão do perfil motivacional do ser humano.  

De acordo com Farias et al. (2008), a história de vida pessoal do professor é 

composta pelas suas raízes sociais, experiências escolares, influências da família e 

de outros grupos com os quais se compartilha uma cultura. Em outras palavras, o 

professor se produz através das relações que estabelece com o mundo físico e 

social. Ainda, segundo os autores, o professor não é apenas um profissional, mas 

uma pessoa formada, parcialmente, pelos valores da sua profissão e por outros 

valores e aprendizagens provenientes do contexto político, econômico e cultural de 

onde ele cresce e se desenvolve. 

Observamos que há número reduzido de pesquisas, no cenário nacional, que 

correlacionam a motivação com as narrativas autobiográficas, uma das razões que 

nos motivou a adentrar nessa temática. Dentre os estudos localizados, destaca-se o 

realizado por Cunha (2015) que buscou compreender e investigar narrativas 

autobiográficas de docentes do curso de Letras-Inglês da Universidade Estadual do 
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Piauí (UESPI), iniciantes no magistério superior, sobre suas experiências formadoras 

vivenciadas antes do exercício da profissão docente e no início da carreira. Além 

disso, o autor analisa a motivação destes professores para o ingresso na carreira 

docente. 

Na presente pesquisa as narrativas autobiográficas são analisadas por meio 

da Análise Interpretativa, proposta por Souza (2006). Como já explicado 

anteriormente, no Capítulo Percurso Metodológico, a Análise Interpretativa é 

composta por três tempos, que serão, na medida do possível, considerados na 

análise das narrativas. 

Dessa maneira, no Tempo I, realizamos a pré-análise das entrevistas 

narrativas individuais dos licenciandos. Por meio da leitura cruzada deste material, 

evidenciamos as subjetividades e singularidades de cada sujeito.  

No Tempo II, iniciamos a leitura temática das narrativas orais produzidas 

pelos licenciandos e fizemos os agrupamentos temáticos com base na observação 

das regularidades, irregularidades e subjetividades dos textos (SOUZA, 2004). 

Assim, conforme ilustra a Tabela 7, foram identificadas as seguintes unidades de 

análise.  

UNIDADES DE ANÁLISE 

Ingresso na 
carreira docente 

Experiências 
formativas no curso de 

licenciatura  

Expectativas em 
relação à docência 

Concepções dos 
licenciandos em 

Ciências Biológicas 
acerca da docência:  

Infância e 
adolescência 

Educação básica 
(Ensino 

fundamental ou 
Ensino Médio) 

Ensino Superior 

Iniciação científica 

Projeto de extensão 

PIBID e Estágio 
Supervisionado 

Atuação profissional 

Interação com os 
professores do curso de 

licenciatura 
 

Mestrado acadêmico 

Professor de 
Biologia na 

Educação Básica 

Concurso público 
para professor de 

Biologia 

Expectativas sobre a 
profissão docente 

antes do ingresso no 
curso de licenciatura 

em Ciências 
Biológicas 

Percepções sobre o 
curso de licenciatura 

em Ciências 
Biológicas 

Tabela 7: Unidades de análise identificadas nesta pesquisa. 

 

 A partir da análise realizada elaboramos a Tabela 8, que evidencia os 

seguintes aspectos: 1) fase da vida em que os licenciandos começaram a se 

interessar pela carreira docente e os fatores que influenciaram neste processo; 2) 
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experiências formativas vivenciadas na formação inicial que os motivaram a 

permanecerem no curso e; 3) as perspectivas futuras em relação à profissão.  

Aspectos  
Licenciandos 

LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 

Ingresso na 
carreira 
docente 

Brincadeiras 
na infância 

Disciplinas 
cursadas no 

Ensino 
Superior 

Amizade 

Disciplinas 
cursadas 
no Ensino 
Superior 

Professor do 
Ensino 
Médio 

Familiar 
na 

infância 

Professor 
do Ensino 

Médio 

Professor 
do Ensino 

Médio 

Professor 
do Ensino 

Médio 

Experiências 
formativas 

no curso de 
Licenciatura 

Iniciação 
Científica 

UpT 

Caminhão 
Com 

Ciência 

Iniciação à 
Docência 

PIBID  

UpT 

PIBID 

UpT 

Caminhão 
Com 

Ciência 

PIBID 

UpT 

Caminhão 
Com 

Ciência 

PIBID 

UpT 

Caminhão 
Com 

Ciência 

Expectativas 
em relação à 

docência 

Mestrado 
em Zoologia  

Docência no 
Ensino 

Superior 
 

Mestrado 
em 

Histologia  

Docência 
no Ensino 
Superior 

 

Mestrado em 
Microbiologia 

Mestrado 
e 

Doutorado 
em 

Educação 
em 

Ciências 

Docência 
no Ensino 
Superior 

Mestrado 
em 

Educação 
em 

Ciências  

Docência 
na 

Educação 
Básica 

Mestrado 
em 

Educação 
em 

Ciências  

Docência 
na 

Educação 
Básica 

Tabela 8: Aspectos sobre a motivação pela docência, mencionados pelos Licenciandos. 

No Tempo III, Leitura Interpretativa-Compreensiva do Corpus, discutimos os 

aspectos supracitados fundamentando-se na Teoria Sócio-Cognivitivista da 

Motivação, mais especificamente na Teoria da Autodeterminação, conforme 

apresentamos a seguir. 

4.2.1 Ingresso na carreira docente 

A escolha pela profissão consiste em um processo complexo e fortemente 

influenciado pelo contexto social, histórico, político, cultural e econômico, no qual o 

indivíduo encontra-se inserido. Neste aspecto, Valle (2006, p. 179) traz importantes 

reflexões acerca desse momento, considerado decisivo na vida do sujeito: 

A escolha inicial e normalmente prematura de uma profissão – que 
na era moderna se torna cada vez menos definitiva, dependendo 
cada vez mais das flutuações do mercado e da extensa 
especialização das áreas profissionais – é apenas uma, dentre as 
muitas, que se sucedem na vida. Apesar disso, não podemos 
esquecer que essa escolha está relacionada com objetivos, nem 
sempre muito claros,que se quer perseguir, e com o grupo de 
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referência no qual se pretende buscar prestígio, distinção, realização 
(VALLE, 2006, p. 179). 

Em relação à opção pela docência, pesquisas apontam que a motivação 

exerce um importante papel no ingresso do indivíduo na carreira profissional 

(RABELO, 2010). Durante este processo os sujeitos podem ser motivados por uma 

diversidade de fatores, tanto extrínsecos (falta de melhores opções, 

empregabilidade, estabilidade financeira, possibilidade de transformação social, 

ingresso no mercado de trabalho, qualificação profissional) como intrínsecos (prazer 

pela profissão, gosto por ensinar, satisfação pessoal etc.).  

Dessa forma, ao serem indagados acerca da etapa da vida em que o 

interesse pela docência foi despertado, os participantes trouxeram recordações de 

momentos marcantes vivenciados ao longo de sua trajetória. 

 Infância e Adolescência 

As experiências pessoais vivenciadas no convívio familiar ou ambiente 

escolar durante o período da infância são apontadas como as principais fontes de 

influência dos indivíduos no processo de opção pela docência (TARDIF; RAYMOND, 

2000). Nesse sentido, LC4 traz recordações marcantes que contribuíram para o seu 

encantamento pela profissão. 

A docência veio como uma empolgação em mim desde que eu era pequena. Eu 
tinha, mais ou menos, uns dez anos e a minha tia era professora. Então, eu 
sempre achei legal e bonito ensinar. A minha tia chegava da escola e ia 
corrigir as atividades dos alunos, aí eu via aquelas anotações que ela fazia nos 
exercícios dos alunos, eu achava aquilo muito bacana. Eu brincava com as 
minhas primas dando aula. Só que em função da minha tia que era professora 
ter se decepcionado com a docência e ter abandonado a profissão, na minha 
família, de modo geral, ninguém queria seguir a carreira docente, inclusive, o 
meu pai não queria que eu fosse professora. Então, esse desejo foi sendo 
abafado em mim (LC4, grifo nosso). 

 A motivação intrínseca pode ser entendida como o prazer independente do 

resultado da atividade, pelo interesse e pelo componente afetivo (REEVE, 2006). O 

excerto de LC4 evidencia componentes da motivação intrínseca pela docência, 

observada ainda na infância, por meio do prazer e satisfação pessoal que ela sentia 

ao observar a realização de atividades relacionadas à docência. Desejo este 

influenciado, no decorrer do tempo, por fatores externos. Neste caso específico, 

percebe-se que apesar do interesse de LC4 pela docência, fatores extrínsecos 
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(abandono da profissão por familiares) e a falta de apoio familiar, culminaram na sua 

desistência, embora temporária, pela profissão.  

 Nesse sentido, LC3 ressalta algumas das razões que ocasionaram a falta de 

apoio familiar na sua decisão pela docência, tais como violência em sala de aula e 

salários precários. 

Os meus pais tinham medo que eu seguisse a carreira docente, porque eles 
tinham uma visão de que a sala de aula era muito violenta, que o salário do 
professor era muito ruim, que o professor não era valorizado. Antes eles 
tinham essa visão, agora também, só que agora eles estão muito mais 
tranquilos, eles já perceberam que não tem condição de eu mudar de opinião 
(LC3, grifo nosso).  

Santos (2005) ressalta que a família exerce uma função muito importante na 

etapa em que os jovens estão escolhendo a profissão, podendo motivá-los ou 

desmotivá-los neste momento decisivo. No entanto, há outros fatores envolvidos 

nesse processo que necessitam ser considerados, tais como: influência dos meios 

de comunicação de massa (televisão, jornal, internet, revistas etc.) e a influência dos 

amigos (PEREIRA; GARCIA, 2007). 

LC1 também menciona a fase da infância como determinante para o 

despertar do seu desejo pela docência.  

Eu sempre tive vontade de ser professora. Durante a infância eu brincava de 
escola com os meus vizinhos. Desde criança, minha mãe sempre falava que 
eu tinha essa vontade de estar ensinando. E também eu lembro do período 
que eu morei com a minha avó e ela estudava. Então eu fazia questão de ir com 
ela para escola e ficava lá ajudando nas atividades. Só que quando eu comecei 
a fazer o cursinho pré-vestibular, eu meio que deixei de lado essa ideia de ser 
professora e pensei em fazer Administração, outra área completamente diferente 
Mas eu não passei no vestibular para o curso de Administração. Aí, foi quando 
eu fiz o vestibular outra vez na UESB - campus Jequié, aí por eliminação entre 
os cursos ofertados, optei pela licenciatura em Biologia (LC1, grifo nosso). 

No relato de LC1 acerca do seu interesse pela profissão, verificamos que esta 

também possuía uma motivação intrínseca pela docência na fase da infância, visto 

que o seu comportamento intencional no momento em que acompanhava a sua avó 

no ambiente escolar teve origem e regulação pessoal. Percebemos que ao realizar 

tarefas relacionadas à docência na infância, como auxiliar a avó na resolução de 

exercícios,era provocado na licencianda um sentimento de valorização, 

autorealização e prazer. Contudo, LC1 sentiu-se desmotivada pela docência, mais 

especificamente no período em que cursava o pré-vestibular, influenciada por 

estímulos ambientais externos, que a motivaram a buscar outra área de 
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conhecimento. Tentativa frustrada, que resultou no seu ingresso no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas. 

De acordo com Reeve (2006), os aspectos motivacionais externos consistem 

em estímulos ambientais que têm a capacidade de direcionar o comportamento do 

indivíduo, dentre os quais se destacam: necessidade de obtenção de diploma de 

nível superior, reconhecimento social, status proporcionado pela profissão, retorno 

financeiro, concorrência do curso e viabilidade do estudo/trabalho (RABELO, 2010). 

Além destes, existe também a influência de determinantes ambientais, do contexto 

sociocultural e econômico, no qual o sujeito encontra-se inserido. 

No fragmento abaixo LC3 menciona os principais motivos que justificam a sua 

desmotivação pela profissão docente, sendo eles: indisciplina dos alunos, ausência 

de segurança na sala de aula e desvalorização profissional.  

O que me desmotiva com a carreira docente, primeiro é a falta de segurança. 
A falta de segurança, a gente sabe que são em todos os âmbitos, você como 
professor, trabalha com adolescentes, crianças ou adultos que, muitas vezes, 
não tem uma base familiar, uma questão de respeito familiar. Então, se esse 
indivíduo não respeita a sua própria família, o que é que ele vai fazer com o 
professor? Outra questão é a desvalorização financeira, o professor da 
Educação Básica, ele tem que trabalhar várias horas para ter um salário digno e 
com isso a qualidade do seu trabalho, infelizmente, vai se perdendo. Tudo isso, 
meio que me desmotiva e me entristece um pouco, frustra mesmo os sonhos 
(LC3, grifo nosso). 

 O fragmento da narrativa de LC3 evidencia que os aspectos emocionais, tais 

como tristeza e frustração, estão intimamente relacionados com a desmotivação 

pela docência. Diversos estudos (REEVE, 2006; GUIMARÃES, 2009; ARAÚJO; 

CAVALCANTI; FIGUEIREDO, 2014) sobre a motivação humana, fundamentado na 

Teoria da Autodeterminação, reforçam a estreita relação que existe entre a emoção 

e a motivação, sendo que estas se associam de maneiras distintas: as emoções 

podem ser consideradas uma espécie de motivo e podem atuar como um sistema de 

leitura permanente. Para Reeve (2006) a emoção consiste em um sistema 

motivacional primário, ou seja, elas energizam o comportamento do indivíduo e o 

orienta. O autor argumenta que a emoção atua como um “sistema de leitura 

permanente para indicar se a adaptação pessoal está indo bem ou não” (REEVE, 

2006, p.192). 

Neste cenário, as ideias de LC3 estão de acordo com relatos existentes na 

literatura sobre os principais fatores que provocam a falta de interesse dos 

indivíduos pela docência e o abandono da profissão, dentre os quais se destacam às 
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condições precárias de trabalho, limitadas possibilidades de ascensão social, 

violência nas escolas, desrespeito dos alunos, aumento de tarefas que antes não 

competiam aos docentes executarem e salários pouco atraentes (TARTUCE; 

NUNES; ALMEIDA, 2010). 

Em relação às condições salariais dos professores, Gatti e Barreto (2009) 

apresentam uma importante consideração sobre o processo de ingresso e 

permanência dos sujeitos na docência. 

O salário inicial de professores no geral tem sido baixo quando 
comparado a outras profissões que exigem formação superior [...], e 
isso tem peso sobre as características de procura por esse trabalho. 
Entre outros fatores, carreira e salários que estão associados a 
desprestígio profissional com certeza pesam tanto na procura por 
esses cursos, como sobre o ingresso e permanência na profissão 
(GATTI; BARRETO, 2009, p.240). 

Diante do exposto, observamos que há uma série de desafios a serem 

superados em relação à carreira docente na Educação Básica no cenário brasileiro, 

visto se tratar de uma profissão historicamente pouco valorizada pela sociedade. O 

reconhecimento desta profissão perpassa pela própria formação de professores e 

pelas condições concretas de trabalho nas escolas. Em linhas gerais, é possível 

afirmar que as condições externas pouco favoráveis podem deslocar a motivação 

dos indivíduos para a desmotivação. Neste cenário, evidenciamos que a realidade 

social (região geográfica, condição socioeconômica) dos sujeitos influencia 

consideravelmente na sua orientação motivacional. Desta forma, compreendemos 

que o entorno em que os sujeitos estão inseridos interfere em sua permanência na 

profissão, sendo que nestas condições, somente aqueles que possuem uma 

motivação genuinamente intrínseca prosseguem na carreira. 

As reminiscências de quatro licenciandos acerca da fase da adolescência 

estão relacionadas às suas atuações como monitores em grupos de estudo, 

conforme evidenciado nos fragmentos abaixo. 

Na adolescência, eu participava de grupos de estudo com os meus colegas 
da escola, aí como eu sempre tinha mais facilidade para aprender os assuntos, 
principalmente, na área de Exatas, Matemática, então eu sempre acabava 
assumindo essa parte de ensinar os assuntos para os demais colegas na 
lousa. Só me lembro dessa experiência (LC1, grifo nosso). 

Durante a adolescência eu andava com mais cinco meninas e como eu sempre 
gostei de estudar, as minhas amigas iam para a minha casa para a gente 
estudar. E aí eu dava aula para elas, eu fazia assim, lia uma parte do 
capítulo e aí explicava com as minhas palavras. E aí o que aconteceu, elas 
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foram falando para as outras pessoas que conseguiam entender o assunto 
através da minha explicação. Aí essa ideia foi se propagando e o grupo de 
estudo foi aumentando e a minha casa dia de sábado ficava cheia de pessoas, 
eles iam tirando dúvidas. Mas é claro, que não era em todas as disciplinas, foi só 
Biologia e Geografia, que eram as disciplinas que eu mais gostava e Química 
também (LC4, grifo nosso). 

Na adolescência, devido ao fato de eu gostar de estudar em grupo com os 
meus colegas e, normalmente, eu era meio que a professora, porque eu que 
explicava os assuntos. A gente estudava junto, mas, na maioria das vezes, eu 
que tirava a dúvida deles, eu que explicava. Então, isso me ajudou, me 
influenciou a querer ser professora (LC5, grifo nosso). 

Na adolescência eu me recordo que dava aulas de reforço para vizinhos, 
filhos de conhecidos e eu era professora de Escola Bíblica Dominical na 
igreja evangélica. Mas nessa época eu ainda não pensava em ser professora 
(LC6, grifo nosso). 

Para LC1, LC4 e LC5 a realização de tarefas nos grupos de estudos com os 

colegas de escola foram marcantes, de modo que as motivaram positivamente pelo 

ingresso na profissão docente. O excerto LC6, por sua vez, mostra que durante a 

adolescência, além de participar de grupo de estudos também realizava atividades 

ligadas à docência, de caráter voluntário, mas estas experiências não foram ainda 

suficientes para influenciá-la pela docência. 

 Educação Básica (Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio) 

Os relatos de dois licenciandos em relação as suas experiências no Ensino 

Fundamental evidenciam que este período não foi determinante para despertar o 

interesse pela profissão docente, conforme se percebe nas falas de LC1 e LC6: 

No meu Ensino fundamental, as professoras de Ciências não me 
influenciaram pela docência, pois elas se limitavam a fazer uma aula bem 
tradicional, bem voltada para o livro didático. Então, isso era cansativo, 
realmente, mas eu não culpo só elas, porque eu percebi que isso era geral. E, 
hoje em dia, a gente ainda vê isso na sala de aula. Mas era difícil os professores 
buscarem coisas diferentes, o normal deles era seguir as orientações do livro 
didático. Eu lembro que na escola tinha um laboratório de Ciências, mas a gente 
nunca teve aula nesse laboratório, ele ficava sempre fechado (LC1, grifo nosso). 

No ensino fundamental eu não tive uma boa influência dos meus professores 
de Ciências, essa disciplina foi muito desinteressante, porque eu tive 
professores que não davam aulas dinâmicas e que não eram formados na 
área, eles eram professores de Português, de Geografia e davam aula de 
Ciências e não tinham didática alguma. Passava atividade para a gente copiar 
o texto do livro didático (LC6, grifo nosso). 
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Os fragmentos de LC1 e LC6 apontam que as experiências vivenciadas no 

Ensino Fundamental não os motivaram pela carreira docente. Segundo eles os 

professores de ciências desta etapa de escolarização não criaram ambientes de 

aprendizagem propícios para o favorecimento da motivação dos alunos pela 

aprendizagem, de modo que estes não viam significado ou importância nas 

atividades relacionadas à Ciência propostas pelos docentes. De acordo com 

Bzuneck (2010) uma atividade de aprendizagem considerada como insignificante ou 

irrelevante pelos alunos não tem a capacidade de despertar a motivação, mas sim 

ocasionar tédio ou indiferença. Estudos recentes (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 

2004; BZUNECK, 2010) mostram que alunos do Ensino Fundamental, na maioria 

das vezes, apresentam maior motivação e interesse em tarefas relacionadas ao 

lazer, convivência social e artes, ao invés de atividades voltadas à aprendizagem de 

conteúdos das disciplinas escolares.  

Nesse sentido, Bzuneck (2009) ressalta acerca da necessidade de os 

professores, nos diferentes níveis de ensino, desenvolverem estratégias didáticas e 

atividades de aprendizagem que despertem a motivação dos alunos, visto que 

“jovens desmotivados passam muito tempo na escola e em sua sala de estudo 

fazendo atividades nas quais realmente não estão interessados ou motivados. Isso 

causa frustração e insatisfação, que podem ser expressas em um comportamento 

não-social” (LENS; MATOS; VANSTEENKISTE, 2008). De forma direta ou indireta, 

essa desmotivação pela aprendizagem na Educação Básica parece ocasionar a 

desmotivação dos estudantes pela profissão docente. 

Por outro lado, quatro dos licenciandos relatam a forte influência de 

professores do Ensino Médio como um fator decisivo no processo de escolha pelo 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Só durante o Ensino Médio que eu tive a influência de uma professora de 
Biologia, no segundo ano, que me marcou bastante e me influenciou muito a 
querer ser professora, pois ela era muito lúdica, dinâmica e contextualizava 
os assuntos. Esse contato que eu tive com ela me fez abrir mais os horizontes 
e querer ingressar na docência (LC3, grifo nosso). 

No segundo ano do Ensino Médio, eu conheci uma professora de Biologia, e 
a partir da atuação dela em sala de aula acabou me despertando mais o desejo 
pela docência e eu acabei me apaixonando ainda mais pela Biologia. Aí, eu 
pensei no seguinte, que eu poderia atrelar a Biologia e a docência a partir disso 
aí, porque eu achava muito bonito ela dando aula e ainda mais de Biologia (LC4, 
grifo nosso). 
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Tive influência durante o Ensino Médio de um professor de História. Ele foi 
totalmente decisivo. Eu nem sei se ele não tivesse tido uma conversa comigo, 
se eu teria pensado em ser professora (LC5, grifo nosso). 

No Ensino Médio eu tive professores que me influenciaram positivamente a 
querer ser professora. Eu tive uma professora de História muito boa, é tanto 
que se eu não fizesse Biologia eu faria História, porque eu gostava muito de 
História. O que me chamava a atenção nessa professora era a oralidade, ela 
falava bem, contextualizava os conteúdos e trazia muitas curiosidades para 
a sala de aula. Quando um professor fazia relação do conteúdo com o meu 
cotidiano eu gostava e prestava atenção na aula (LC6, grifo nosso). 

Os relatos de LC3, LC4, LC5 e LC6 mostram que, de modo geral, a fase de 

vida determinante para a decisão pela carreira docente foi durante o Ensino Médio, 

pelo exemplo ou influência de determinado professor. Verifica-se que os quatro 

licenciandos apresentam estilos autônomos da motivação extrínseca integrada, a 

qual se caracteriza pela associação entre o comportamento, as finalidades e valores 

do indivíduo (LEAL; MIRANDA; CARMO, 2013). Neste tipo de motivação, “as 

pressões ou incentivos externos são, nesse caso, percebidos como fonte de 

informação sobre ações importantes a serem cumpridas e não como coerção” 

(GUIMARÃES, 2009, p. 48). 

Resultado bastante similar foi encontrado por Lippe e Bastos (2007) ao 

realizarem um trabalho que tinha como pretensão analisar os fatores que 

influenciaram licenciandos em Ciências Biológicas a optarem pela carreira docente. 

Os autores verificaram que a admiração pela figura do professor no Ensino Médio foi 

um dos motivos principais que levaram os indivíduos a ingressarem no curso 

superior de formação de professores. Na mesma linha, Quadros et al. (2005) 

desenvolveram uma pesquisa com alunos do curso de Licenciatura em Química de 

uma universidade federal mineira com o objetivo de analisar o papel exercido pelos 

ex-professores da Educação Básica na construção da identidade docente e 

possíveis implicações na formação profissional de futuros docentes de Química. 

Dentre os resultados obtidos, os autores verificaram que os licenciandos em 

Química ingressaram na docência em virtude da influência de professores do Ensino 

Médio. Sobre esta questão, Lopes e Júnior (2014) explicam que determinadas 

qualidades dos docentes “serão internalizadas pelo estudante e, em algum 

momento, o resultado dessas interações influenciará no interesse pela docência” 

(LOPES; JÚNIOR, 2014, p. 133). 
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De acordo com Lens, Matos e Vansteenkiste (2008) os professores em suas 

aulas podem atuar como fonte de motivação dos alunos, podendo aumentar a 

qualidade e a quantidade da motivação dos estudantes. Neste aspecto, a figura do 

professor desempenha importante função na construção de um ambiente favorável, 

ou não, para que a motivação intrínseca e as formas autodeterminadas de 

motivação extrínseca possam ocorrer (LEAL; MIRANDA; CARMO, 2013). Dessa 

forma é importante que o docente, em situações de aprendizagem em sala de aula, 

utilize ações educativas favoráveis à motivação intrínseca nos alunos. Para tanto 

estes profissionais necessitam propor desafios, instigar a curiosidade, explorar a 

criatividade, diversificar o plano de aula e compartilhar decisões sobre a escola e a 

aprendizagem (GUIMARÃES, 2009). 

 Diversos autores têm apontado para a influência do efeito espelho, também 

conhecido como pensamento docente espontâneo, na atuação do futuro professor 

em sala de aula (LOPES; JÚNIOR, 2014). O efeito espelho é também entendido 

como a internalização acrítica de práticas docentes resultantes da interação social 

com os professores, vividas durante a trajetória escolar (LOPES; JÚNIOR, 2014, p. 

134). Nesse sentido, os licenciandos também descrevem em suas narrativas as 

características mais marcantes dos seus professores no Ensino Médio, que os 

motivaram na opção pela carreira docente ou pela Biologia. Dentre os atributos 

citados, destacam-se: criatividade, dinamismo, uso de estratégias de ensino 

diferenciadas, boa oralidade e preocupação em contextualizar os conteúdos 

ministrados com o cotidiano dos estudantes, aspectos relevantes para favorecimento 

ou deslocamento positivo da motivação. 

Eu queria ser uma professora como aquela que me ensinou Biologia no 
segundo ano do Ensino Médio. Eu queria ser didática, aquela professora que 
trouxesse uma didática que fizesse com que os alunos compreendessem, que se 
aproximassem e que gostassem da Biologia, da Ciência em si. Então, eu me 
espelhei muito naquela professora, queria ser igual a ela. Então, foi bem 
assim eu almejava ser igual a ela (LC3, grifo nosso). 

A análise da fala de LC3 demonstra que a conduta profissional da professora 

de Biologia no Ensino Médio a motivou e serviu como exemplo ou modelo a ser 

reproduzido ao se tornar professora. O estilo motivacional do professor destaca-se 

como a principal fonte de influência do desempenho, das emoções e do 

desenvolvimento motivacional dos estudantes, podendo conduzi-los à satisfação ou 

frustração (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004).  
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No caso específico de LC3 observamos que foram nutridas as necessidades 

psicológicas de competência, visto que ela sentiu o desejo de, futuramente, ensinar 

Biologia de forma didática. Nesse sentido, Guimarães e Boruchovitch (2004) 

afirmam que os docentes necessitam criar interações promotoras de competência 

que “pode ser nutrida por meio da apresentação de desafios adequados para o nível 

de desenvolvimento dos alunos e com o retorno de informações sobre o seu 

desempenho” (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004, p. 149).  

Quanto à importância dos ex-professores da Educação Básica na vida dos 

futuros docentes e na construção e modelagem da identidade docente destes 

indivíduos e do saber prático, Farias et al. (2008) advogam que o processo de 

formação docente ocorre ao longo de sua escolarização na Educação Básica, no 

curso de licenciatura e depois da sua formação, na própria prática pedagógica em 

sala de aula. Nesse contexto, Nunes (2002) destaca a importância da trajetória 

institucional pré-profissional dos futuros professores, enfatizando que: 

Os docentes da escolarização prévia passam a servir de modelos de 
atitudes e valores quanto a ser professor. As estratégias 
metodológicas que observavam seus professores desenvolverem 
com sua turma, e por outro lado, certos valores sustentados pelos 
docentes prévios, e percebidos pelas professoras desde sua 
condição de alunas, passam a compor o retrato profissional 
observado de como deve ser um professor (NUNES, 2002, p. 6). 
 

No caso de LC4, cujo interesse pela docência teve início na fase da infância, 

conforme apresentado no subtópico Infância e Adolescência, foi somente durante o 

Ensino Médio que esta teve convicção de que queria ser professora. No entanto, em 

virtude da falta de apoio familiar, decidiu buscar outra área, que também foi 

abandonada algum tempo depois, retomando seu objetivo inicial, que era cursar 

licenciatura em Ciências Biológicas e atuar na docência. Esse percurso pode ser 

evidenciado no fragmento abaixo. 

Quando foi no segundo ano, eu decidi que ia fazer Biologia. Aí tentei na 
UESB, passei, mas não pude cursar porque eu ainda estava no segundo 
ano. Aí, meu pai e minha mãe se desesperaram porque eu ia fazer licenciatura 
em Biologia. Aí a minha mãe começou a botar na minha cabeça que ela gostaria 
muito que eu fosse Engenheira. Aí aquela pressão psicológica dentro da 
minha casa. Fui e terminei o terceiro ano do Ensino Médio e tentei o vestibular 
para Engenharia na UESB, passei e fui cursar por um semestre. Mas eu só me 
interessava pelas questões que estavam voltadas para a docência. No 
primeiro semestre eu tive que cursar a disciplina de Biologia para Engenharia e 
eu me interessei muito. Aí eu falei eu vou ter que fazer licenciatura em Biologia, 
porque senão eu nunca vou ser feliz na minha vida. Aí foi quando eu abandonei 
o curso e me dediquei para passar no vestibular na UESC, porque a 
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licenciatura era algo que estava embutida em mim desde o início e eu 
sempre tentando vencer as barreiras que me impediam de alcançar o meu sonho 
(LC4, grifo nosso). 

Percebemos que o ingresso de LC4 na carreira docente não foi um processo 

estável e tranquilo, mas intensamente marcado por oscilações motivacionais, 

encontros, desencontros, condições desfavoráveis, enfrentamento de obstáculos e 

superação de desafios. Nesse sentido, verifica-se que no decorrer da trajetória de 

vida é bastante comum a existência de diferentes orientações motivacionais que 

regulam o comportamento dos sujeitos em relação à tomada de decisão, à execução 

de tarefas e ao alcance de metas, fortemente influenciados por pressões internas, 

condições ambientais, culturais, convívio familiar, influência social e região 

geográfica (REEVE, 2006).  

No caso de LC4 observamos que existiram várias barreiras ao longo de sua 

trajetória até o ingresso na profissão docente que contribuíram, significativamente, 

para a sua escolha profissional e, consequentemente, para mudanças no seu 

comportamento e postura em relação à docência. Dentre os principais obstáculos 

enfrentados por LC4 podemos citar: pressão psicológica, falta de apoio familiar, 

abandono da carreira docente por familiares e insatisfação propiciada por escolhas 

equivocadas na formação superior. Deste modo, é possível inferir que as condições 

ambientais foram desfavoráveis para o alcance de sua meta. Sobre este aspecto, 

Guimarães (2009) alerta que apesar da orientação motivacional intrínseca ser 

considerada forte e persistente, está é vulnerável às pressões ambientais que 

frequentemente ocorrem. 

Não obstante LC4 ter se afastado por um curto período do seu objetivo inicial, 

em virtude dos fatores externos mencionados que conspiraram contra a sua entrada 

no curso de licenciatura em Biologia, esta possuía uma motivação intrínseca latente, 

que a direcionou a retomar seu desejo de ser professora. Este tipo de motivação 

pode ser definido como: 

Uma propensão inata e natural dos seres humanos para envolver o 
interesse individual e exercitar suas capacidades, buscando e 
alcançando desafios ótimos. Além disso, é um importante propulsor 
da aprendizagem, adaptação e crescimento nas competências que 
caracterizam o desenvolvimento humano (GUIMARÃES, 2009, p. 
38). 

No que diz respeito à motivação intrínseca, Guimarães (2009) apresenta 

algumas características dos indivíduos que estão assim motivados, a saber: escolha 
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por atividades que representam oportunidade para a melhoria de suas habilidades; 

concentração nas instruções apresentadas; busca por novas informações. 

Em linhas gerais, identificamos que LC4 apresenta satisfação, desejo genuíno 

e iniciativa própria em realizar tarefas relacionadas à docência, que a faz ter 

coragem, competência, autonomia e persistência para contrariar os fatores externos 

que vão contra o seu sonho de ser professora de Ciências Biológicas. 

 Ensino Superior 

O Ensino Superior também foi destacado como uma etapa da vida decisiva 

para o processo de escolha profissional de dois participantes desta pesquisa. De 

acordo com os relatos de LC2, foi somente após o ingresso na Universidade que ele 

se sentiu realmente motivado pela profissão docente.  

Quando eu cheguei no Ensino Superior, no curso de licenciatura em Biologia e 
comecei a cursar disciplinas pedagógicas, eu vi que era importante 
ensinar. Então, eu comecei a me interessar pela licenciatura, mais 
precisamente nos semestres em que eu peguei as disciplinas de Metodologia do 
ensino de Ciências e Metodologia do Ensino de Biologia e teve também a 
disciplina Organização do Trabalho Escolar. Quando fui para escola, eu passei 
a conhecer a realidade vivenciada pelo professor em sala de aula. Foi até na 
escola que eu cursei o Ensino Médio. Aí, eu vi como era diferente as coisas. 
Como aluno você tem um olhar e quando você vai para ver como a escola 
funciona, você já vê de outra forma. E foi mais ou menos assim, que começou o 
meu interesse pela docência (LC2, grifo nosso). 

 Para LC2 o desejo de ser professor iniciou-se a partir de experiências 

vivenciadas em algumas disciplinas pedagógicas cursadas no Ensino Superior, as 

quais possibilitaram um maior contato com a escola e com o conhecimento da 

dinâmica de funcionamento nesse ambiente. Observa-se que a motivação de LC2 foi 

afetada pelo contexto social no qual ele estava inserido. As disciplinas pedagógicas 

foram ambientes promotores de motivação, visto que propiciaram condições 

favoráveis às suas necessidades e aos interesses voltados à ação de ensinar 

Biologia. 

 Na fala de LC2 percebe-se uma motivação extrínseca identificada pela 

docência, uma vez que houve a valorização e senso de importância pelo trabalho 

docente. Segundo Reeve (2006), nesse tipo de motivação extrínseca o indivíduo 

“voluntariamente aceita os méritos e a utilidade de uma crença ou comportamento 

porque essa maneira de pensar ou comportar-se é vista como pessoalmente 
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importante ou útil” (REEVE, 2006, p. 99). Na motivação extrínseca identificada o 

sujeito reconhece valor e importância na regulação externa. 

 LC1 explica que se encantou novamente pela docência após vivenciar, 

durante um semestre letivo, algumas experiências no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

O meu interesse pela docência só foi despertado no Ensino Superior, a 
partir de um semestre que eu cursei licenciatura em Biologia em outra 
universidade estadual baiana. Depois eu fiz um novo vestibular na UESC, no 
qual poderia escolher qualquer outro curso, mas eu quis continuar cursando 
licenciatura em Biologia, porque eu me identifiquei com o curso (LC1, grifo 
nosso). 

 Diante do exposto, observamos que a motivação de LC1 pela profissão 

docente foi modificada ao longo do tempo, visto que a sua vontade de ser professora 

começou ainda criança, conforme mencionado anteriormente, interesse que 

diminuiu, consideravelmente, na fase do pré-vestibular. Apenas no Ensino Superior, 

em virtude de ter se identificado com o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, LC1 se sentiu outra vez motivada pelo trabalho docente. Para Reeve 

(2006), a motivação é um processo dinâmico, de modo que a sua intensidade varia 

no decorrer do tempo e interfere o comportamento e as escolhas dos indivíduos. 

4.2.2 Experiências formativas no curso de licenciatura 

 A literatura especializada da área de ensino, mais especificamente aquela 

que se refere ao Ensino de Ciências, aponta que as vivências anteriores ao ingresso 

do estudante na Universidade (ROCHA, 2015), assim como as experiências 

formativas vivenciadas durante o curso de Licenciatura (SOUZA, 2013), contribuem 

substancialmente para a construção da identidade profissional e exercem um papel 

decisivo no processo de escolha e permanência do indivíduo na carreira docente. 

Farias et al. (2008, p. 66) destacam que a formação docente se constitui 

como “um dos contextos de socialização que possibilita ao professor reconhecer-se 

como um profissional, construindo-se a partir de suas relações com os saberes e 

com o exercício da docência”. Nesse sentido, entendemos que a formação inicial é 

uma fase de fundamental importância no processo de construção da identidade 

docente. Nesta etapa, o futuro professor tem a oportunidade de vivenciar 

experiências formativas em diferentes contextos e ambientes de ensino e participar 

de distintas atividades oferecidas pela Universidade, dentre elas a participação em 
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projetos de iniciação à docência, estágios obrigatórios e não-obrigatórios, projetos 

de iniciação científica e disciplinas voltadas ao ensino. Estas interações, que 

promovem múltiplas experiências, poderão motivá-los ou não, a permanecerem na 

docência.  

Nesse contexto, é interessante analisarmos o impacto de ações promotoras 

da motivação, mas também como eventos extrínsecos predominantes em práticas 

conservadoras e tradicionais, influenciam a motivação e o comportamento dos 

licenciandos. Nesta etapa apresentamos fragmentos das narrativas autobiográficas 

dos licenciandos acerca das experiências formativas vivenciadas no curso de 

graduação que motivaram a sua permanência destes na profissão docente. 

 Iniciação Científica 

Dos seis participantes desta pesquisa, quatro participaram de projetos como 

bolsistas de Iniciação Científica (IC). No que diz respeito à contribuição da Iniciação 

Científica para a permanência na profissão docente, três licenciandos consideram 

que suas atuações os motivaram significativamente pela docência, conforme se 

evidencia na fala de LC1: 

Eu faço Iniciação Científica na área de Entomologia. Então, trabalhar com 
pesquisa e dar aula no Ensino Superior como o meu orientador faz, é algo 
que me inspira, que eu tenho vontade de seguir (LC1, grifo nosso).  

O excerto de LC1 aponta para a importância que o orientador do projeto de IC 

teve para a sua formação pessoal e profissional, assim como para a construção da 

sua identidade docente. A experiência vivenciada por LC1 ao lado do orientador a 

inspira a seguir na carreira docente, em nível superior, servindo de modelo para a 

sua atuação na sala de aula e no desenvolvimento de pesquisas em áreas 

específicas da Biologia. No que se refere ao relacionamento, Guimarães (2009) 

afirma que este consiste na necessidade psicológica de “estabelecer um vínculo 

emocional ou de estar emocionalmente ligado e envolvido com pessoas 

significativas” (GUIMARÃES, 2009, p. 42). Esta autora ainda destaca que o 

relacionamento positivo pode ser nutrido em ambientes e contextos, nos quais os 

sujeitos estabelecem uma relação segura, de confiança e respeito. 

Nessa perspectiva, autores apontam que programas de Iniciação Científica 

fornecem inúmeras vantagens para os alunos de graduação, dentre as quais pode-

se destacar: desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, maturidade 
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intelectual, nova visão do trabalho científico, melhores perspectivas profissionais e 

acadêmicas (MORAES, FAVA, 2000). Além disso, a IC pode possibilitar aos 

bolsistas: melhor desempenho na graduação, desenvolvimento pessoal e 

socialização profissional (MASSI; QUEIROZ, 2010). 

Estudos na área de formação de professores destacam a IC como espaço de 

construção de saberes. Segundo Ceratti e Zanon (2013) é uma experiência de 

grande relevância na formação inicial de professores de Química, permitindo o 

acesso a referenciais teóricos; objetividade na execução das atividades de pesquisa; 

desenvolvimento da autonomia intelectual; incentivo à publicação; consolidação da 

formação científico-acadêmica. 

Para LC3, a IC na área de Microbiologia consiste em um complemento da sua 

formação acadêmica, exercendo influência significativa pela profissão docente. 

Atualmente, eu realizo iniciação científica na área de Microbiologia. Mas, em 
mim há um desejo muito forte em querer ser professora de Biologia. É algo que 
eu me encanto que eu gosto muito. As experiências que eu tive na iniciação 
científica foram boas e é bem um complemento do curso de graduação (LC3, 
grifo nosso).  

LC6 destaca que a sua atuação como bolsista de IC foi um momento decisivo 

da sua trajetória acadêmica, visto que nesta experiência teve a oportunidade de 

definir a área de estudo a ser seguida. Além disso, cita que sua participação no 

projeto de IC, na área de Ensino, foi uma experiência bastante proveitosa, que a tem 

motivado a continuar no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, conforme se 

evidencia no excerto abaixo: 

A iniciação científica foi um divisor de águas na minha vida, porque quando 
entrei na universidade eu queria desenvolver atividades voltadas à Genética. Aí 
eu fiz a minha iniciação científica na área de Genética, fiquei por um ano e 
percebi que não era aquilo que eu queria para a minha vida e decidi mudar de 
área. Fui fazer iniciação científica na área de ensino, com relações étnico-raciais 
no ensino de Ciências. A iniciação científica que eu estou fazendo na área de 
ensino tem me motivado muito a permanecer na docência. Ela tem 
contribuído muito, porque eu consigo estudar um pouco mais de uma demanda 
que eu vejo na sala de aula. Então, é algo que eu tenho buscado aprender, 
que eu sei que no momento eu não vou aprender na graduação (LC6, grifo 
nosso).  

 Segundo LC6 a sua participação como bolsista no projeto de IC tem lhe 

proporcionado o desafio de buscar aprender novos assuntos, motivando o seu 

interesse pela docência. Para Reeve (2006) os desafios se caracterizam como 

situações que testam as diferentes habilidades dos indivíduos quando submetidos a 
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determinados ambientes. Segundo Reeve (2006), o desafio favorece o 

desenvolvimento da competência nos indivíduos, afirmando que o “encontro com um 

desafio é um momento que desperta essa plena atenção. E quando temos a chance 

de aumentar essas habilidades e nossos talentos, experimentamos o desejo de 

progredir, sentindo-nos satisfeitos e até mesmo alegres, se formos bem-sucedidos” 

(REEVE, 2006, p. 73). 

 LC5 também menciona a sua participação em projetos de IC, tanto na área de 

ensino de Ciências como na área de Genética, no entanto, tais experiências não a 

motivaram a seguir na carreira docente. 

Eu já fiz iniciação científica na área de ensino e hoje faço iniciação 
científica na área de genética. A respeito da minha iniciação científica na área 
de ensino, o projeto foi muito bom só que a execução foi traumatizante. Eu 
elaborei o projeto, mas não tive uma etapa de familiarização com o público. 
Então, eu apliquei o projeto sem ter um contato prévio com o público, em um 
contexto de total indisciplina, eu não conhecia a turma, fui pega naquele 
choque. Então, eu saí desmotivada para ensinar. Então, a minha experiência 
com a iniciação científica na área de ensino, a etapa de execução meio que me 
assustou, apesar de eu estar em mais da metade do curso. Em relação à 
iniciação científica que eu faço atualmente na área de genética, assim eu 
não penso que estimule a ensinar não. É algo que é totalmente voltado para a 
pesquisa mesmo. O único estímulo que eu acho que me dar para eu ensinar é 
porque quanto mais eu percebo que estou na pesquisa mais eu percebo que o 
mercado de trabalho está bastante preenchido por pessoas que só tem 
formação na pesquisa. Então, aí dá mais vontade de ir para a área de ensino 
(LC5, grifo nosso). 

 A reflexão de LC5 mostra que a sua experiência como bolsista de IC na área 

de ensino não foi promotora da motivação para o exercício profissional, 

principalmente pela ausência de relacionamento positivo com a turma.  

 Projeto de Extensão 

Somente quatro dos licenciandos participaram como bolsistas de projeto de 

extensão, mais especificamente do projeto intitulado Caminhão com Ciência5. LC4 

considera que a sua atuação como monitora deste projeto de divulgação científica 

foi importante e um elemento motivador para seguir na carreira docente. 

                                            
5
 É um projeto de extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz, sendo composto por um 

caminhão com baú e experimentos de Física, Biologia, Matemática e Química. Este projeto tem como 
intuito aproximar a população do conhecimento científico, especialmente em localidades pequenas e 
distantes dos grandes centros urbanos, que apresentam baixos índices educacionais (SILVA et al., 
2009). 
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Eu participei do Caminhão Com Ciência. Foi excelente, porque eu estava ali 
apresentando as coisas e tal, aí vêm as pessoas, sabe aquela interação do 
Caminhão Com Ciência, a gente apresentando ali. Eu achei muito bacana. 
Me influenciou muito a querer ser professora eu ter participado como monitora 
(LC4, grifo nosso). 

 Na fala de LC4 observam-se aspectos relacionados à motivação pela 

docência, proporcionada pela sua participação no projeto de extensão. Dentre outras 

razões, a licencianda destaca como positivo o relacionamento com o público 

visitante do projeto, o protagonismo nas ações e o entusiasmo gerado aos que 

frequentam as exposições. Esta vivência fez com que os monitores se sentissem 

valorizados, úteis e importantes na execução do projeto, que tem se mostrado um 

ambiente promotor da motivação dos indivíduos, visto que favorece as necessidades 

psicológicas de competência, autonomia e relacionamento. Segundo Reeve (2006, 

p. 81), o indivíduo possui “uma motivação natural para aprender, crescer e 

desenvolver-se de maneira saudável e madura, e assim o fazem quando os 

ambientes em que estão envolvem e apoiam suas necessidades psicológicas”.  

 Na fala de LC5 também é enfatizada a contribuição do Caminhão com Ciência 

para formação docente. No relato a seguir observa-se o favorecimento das 

necessidades de autonomia e competência.  

Eu acho que o Caminhão Com Ciência foi um projeto que me ajudou muito 
nesse estímulo à docência, porque eu me vi também como se fosse uma 
professora e foi em outro contexto que é mais empolgante, porque as 
pessoas estão mais empolgadas, estão mais interessadas. Eu não fui obrigada 
a ficar encostada no quadro, mas eu não deixei de me sentir meio professora 
também, por estar ali explicando e tal. Então, o Caminhão Com Ciência 
também ajudou a dar mais gosto à docência (LC5, grifo nosso). 

Cabe salientar que o Caminhão com Ciência é um projeto de divulgação 

científica que ocorre em espaços não formais de ensino e não tem a intenção de que 

o mediador atue como professor. No entanto, para LC5 a sua atuação como 

mediadora a fez sentir-se competente, favorecendo a sua motivação pela docência. 

Desse modo, verifica-se que a participação no projeto propicia com que os 

mediadores desenvolvam habilidades que contribuem para o deslocamento da 

motivação para formas autodeterminadas. Ações que permitam nutrir a percepção 

de competência numa perspectiva que apoia a autonomia dos indivíduos, segundo 

Reeve (2006), são importantes pelas seguintes razões: 

[...] Incentivam as pessoas a estabelecerem suas próprias metas, a 
direcionarem seu próprio comportamento, a escolherem suas 
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próprias maneiras de resolver os problemas e, basicamente, a irem 
ao encontro de seus próprios interesses e valores. Fazendo isso, o 
apoio à autonomia catalisa na pessoa a motivação intrínseca, a 
curiosidade e o desejo de desafio (REEVE, 2006, p. 68). 

 Prática docente em sala de aula: Estágio Supervisionado e PIBID 

 Nos últimos anos tem sido oferecida aos estudantes dos cursos de 

licenciatura das instituições de ensino superior brasileiras, além do estágio 

supervisionado, a oportunidade de vivenciarem a realidade escolar por meio de 

atividades formativas diversas, tais como a participação como bolsistas no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). Nesse sentido, Sá e Garritz 

(2015) sinalizam para a importância do Pibid e do estágio supervisionado no 

processo de construção dos saberes necessários à docência e para a contribuição 

de iniciativas desta natureza na promoção da motivação de futuros professores pela 

docência. 

O Estágio Supervisionado é uma componente curricular obrigatória nos 

cursos de licenciatura de instituições de ensino superior brasileiras, sendo 

considerado essencial para a formação inicial de professores, visto que concede ao 

licenciando a oportunidade de inserir-se no campo profissional, de articular teoria à 

prática, e de enfrentar os desafios da prática docente. Neste momento o futuro 

professor vivencia experiências pedagógicas e “conhece melhor sua área de 

atuação e tem a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos” 

(ROSA; WEIGERT; SOUZA, 2012, p. 678).  

Nesse contexto, alguns estudos evidenciam que o Estágio Supervisionado 

pode representar um espaço favorável para o desenvolvimento de pesquisas, de 

reflexão sobre a prática pedagógica, de construção da identidade profissional, troca 

de saberes com a comunidade escolar, assim como ressignificação de saberes 

inerentes à profissão docente (MACIEL, 2012; BARBOSA, 2013).  

Em contrapartida, alguns trabalhos apontam para as principais tensões e 

desafios enfrentados pelos futuros professores durante o Estágio Supervisionado, 

dentre os quais podemos citar: indisciplina dos alunos, desvalorização profissional, 

desmotivação dos estudantes em aprender os conteúdos ministrados, problemas 

com a infra-estrutura e aspectos físicos das escolas e a inexperiência dos 

licenciandos para lidar com diferentes situações em sala de aula (USTRA; 

HERNANDES, 2010; MASSABNI, 2011). 
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O Pibid tem o objetivo de inserir alunos dos cursos de licenciatura plena no 

cotidiano de escolas da rede pública de educação básica, como forma de 

oportunizar a criação e participação destes indivíduos em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar (BRASIL, 2007). O Programa consiste na oportunidade de os futuros 

professores vivenciarem a realidade da sala de aula, a partir da articulação teoria e 

prática, ainda no processo de formação acadêmica.  

As ações propostas pelo Pibid não se limitam somente à sala de aula, mas 

abrangem o envolvimento dos bolsistas no conhecimento e avaliação de espaços 

físicos, na organização e gestão do espaço escolar. Dessa forma, os licenciandos 

que participam do Programa também aprendem que “as relações interpessoais, a 

humildade, o planejamento coletivo e a gestão compartilhada são indispensáveis 

para o sucesso de qualquer escola” (FREITAG, 2012, p. 74). 

Em relação aos impactos do Pibid na formação inicial de professores e suas 

contribuições para a construção da identidade docente, uma quantidade significativa 

de pesquisas tem sido realizada no cenário educacional brasileiro. Torres et al. 

(2013), por exemplo, verificaram que o programa contribuiu satisfatoriamente para a 

formação de futuros professores de Biologia, uma vez que permitiu a superação de 

visões simplistas do docente, assim como a construção da identidade do professor 

crítico-reflexivo.  

No que diz respeito às relações entre as experiências formativas vivenciadas 

no Pibid e no Estágio Supervisionado, Soares (2012) destaca que o ingresso dos 

bolsistas de iniciação à docência do Pibid “[...] nas práticas escolares possibilita uma 

troca de experiências que são qualitativamente e quantitativamente mais 

expressivas que o estágio curricular” (SOARES, 2012, p. 45).Nesse aspecto, é 

possível inferir que há uma complementaridade entre esses espaços formativos que, 

apesar de se aproximarem em muitos aspectos, possuem distintas configurações.  

Nesse sentido, Martins et al. (2012) mencionam que os bolsistas, ao 

apresentarem suas vivências, acabam por comparar as experiências do Pibid com 

as vivências do Estágio Supervisionado. Em seus relatos os alunos afirmam que o 

pouco tempo destinado à vivência da sala de aula, no contexto do Estágio, acaba 

por ser um fator limitante da aprendizagem da docência e da identificação com a 



96 
 

 

 

profissão. Na perspectiva desses alunos, tal limite é superado pelo Pibid, uma vez 

que o período de contato com a escola é maior. 

No que se refere às contribuições dos Estágios Supervisionados para a 

permanência dos licenciandos na profissão docente, três deles mencionam que as 

experiências vivenciadas nesta etapa os desmotivaram a atuarem como professores 

de Biologia na Educação Básica. Segundo eles, os Estágios foram marcados por 

momentos de dificuldades, dúvidas e problemas de relacionamento com alunos e 

professor regente. 

No terceiro estágio, aí sim eu já fiquei muito frustrado, porque eu tive problema 
de comunicação com a professora regente e com os alunos (LC2, grifo 
nosso). 

As disciplinas de Estágio Supervisionado não foram muito boas para mim. 
Assim, no primeiro estágio eu fui para uma turma de alunos do Fundamental II, 
numa turma de sexto ano. Foi uma experiência que me marcou, primeiro porque 
você chega no Estágio e o licenciando fica um curto período de tempo com 
uma turma que já tem um bom entrosamento com o professor regente. O 
licenciando é novato, então para ele conquistar a confiança e o respeito 
daqueles alunos é difícil, porque você não conquista de uma hora para outra, o 
professor regente está ali há mais tempo, já o licenciando chegou naquele 
ambiente agora (LC3, grifo nosso). 

Minha experiência no Estágio III não foi tão boa, eu peguei uma turma de 
primeiro ano. Os alunos eram invocados e eu tive um pouco de dificuldade com 
a indisciplina deles, pois eu estava acostumada com alunos tranquilos, em que 
eu falava e eles me obedeciam, Eles conversavam, pois o aluno não é 
brincadeira também, né? Mas nesse período eu tive um problema porque as 
alunas não gostavam de mim (LC4, grifo nosso). 

Entendemos as questões de relacionamento destacadas nas falas de LC2, 

LC3 e LC4 como a “necessidade de estabelecer vínculos com outros indivíduos, 

refletindo o desejo de estar vinculado e envolvido de forma emocional e interpessoal 

em relacionamentos atenciosos e respeitosos” (SEVERO, 2014, p. 23). Verifica-se 

que a boa relação do professor regente com a turma, mencionada por LC3, não 

parece influenciar receptividade dos estagiários, por parte estudantes, que são 

vistos como estranhos naquele ambiente. Para LC2, a dificuldade de comunicação e 

relacionamento com o professor regente e com a turma foram fatores externos que o 

desmotivou pela carreira docente na Educação Básica. 

Por outro lado, dois licenciandos mencionam aspectos positivos da 

experiência advinda do Estágio supervisionado, relativas ao relacionamento entre 

licenciando e estudantes da Educação Básica, assim como entre os licenciandos e 

os professores regentes. 
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No estágio I eu tive um choque muito grande, porque você ter ido para a sala 
de aula, só ouvindo aqui na universidade algumas orientações sobre o que a 
gente tem que fazer na escola... E no Estágio é você que manda, vamos dizer 
assim, você que tem o poder de direcionar os alunos. Como a gente passa 
por um período de observação, então foi bem importante essa experiência para 
mim. Ter conhecido a turma de alunos, ter estabelecido uma relação boa 
com a professora supervisora. E aí eu fui tentando me adaptar e o saldo foi 
positivo (LC1, grifo nosso). 

O Estágio III foi bom, eu fiquei em turma com alunos do Ensino Médio. A relação 
que eu tive foi mais tranquila. A professora regente ficou presente na sala de 
aula, nas duas primeiras semanas de aula quando a gente estava 
observando e depois deixou a gente meio que na sala sozinhos. Mas aí a 
gente já tinha mais experiência e os alunos nos respeitavam mais, vamos dizer 
assim, os alunos conseguiram enxergar nós, estagiários, como professores, 
como alguém que estava ali para ensinar coisas novas e para aprender com eles 
também (LC5, grifo nosso). 

De acordo com Reeve (2006), o relacionamento pode ser descrito como “um 

constructo motivacional importante, porque quando as relações interpessoais 

apóiam os indivíduos em sua necessidade de relação, eles têm um desempenho 

melhor, apresentam maior resistência ao estresse e relatam ter menos dificuldades 

psicológicas” (REEVE, 2006, p. 77). Sendo assim, é imprescindível que o futuro 

professor tenha oportunidade de participar de experiências formativas em que se 

estabeleça um bom relacionamento com a comunidade escolar (gestores, 

coordenadores pedagógicos, professores, alunos, pais, comunidade, secretários 

etc.) e com isso desenvolva capacidades e habilidades importantes para a 

superação dos desafios educacionais. 

Estudos recentes acerca do Estágio Supervisionado obrigatório, dentre os 

quais podemos destacar o de Castoldi e Polinarski (2009), apontam que a maioria 

dos licenciandos percebe o estágio como um momento de tomada de decisão sobre 

ser ou não ser professor, visto que é nesta etapa que estes vivenciam os problemas 

da escola e passam a conhecer o papel de educador. Nesse sentido, LC5 ressalta a 

importância dos Estágios Supervisionados para a definição de suas carreiras e 

desenvolvimento da necessidade psicológica básica de competência.  

A experiência que eu tive no Estágio II já foi um pouco melhor. Eu tive uma 
professora que estava fazendo o trabalho dela de Doutorado com a perspectiva 
CTS, então ela explicou um pouco sobre o CTS. E ela propôs que nós 
fizéssemos uma proposta didática baseada nessa perspectiva e usando um 
tema da Biologia. Aí, o nosso grupo trabalhou com o tema Água. Foi muito bom 
porque a gente pôde ver a escola de uma forma diferente. Nós apresentamos o 
nosso projeto em uma escola estadual e depois a gente apresentou em 
outros lugares também, em eventos científicos, como o Encontro Regional de 
Ensino de Biologia. O nosso experimento também que foi uma mini estação de 



98 
 

 

 

tratamento de água. Aí, depois disso, quem viu e gostou falou com a gente, e 
pediu para que nós fossemos lá na escola deles, pois iria ter a Semana em 
comemoração ao Dia da Água: - porque vocês não apresentam lá? (LC5, grifo 
nosso). 

Constatamos que o desenvolvimento da proposta didática mencionada por 

L5, no âmbito do Estágio Supervisionado, nutriu um sentimento de competência, 

entendida neste estudo como a capacidade de o ser humano interagir de maneira 

eficiente com o ambiente social, assim como desenvolver habilidades e talentos 

(GUIMARÃES, 2009). No âmbito da motivação humana, a competência pode ainda 

ser definida como “uma necessidade psicológica que fornece uma fonte inerente de 

motivação capaz de fazer as pessoas buscarem algo e se esforçarem para alcançar 

o que for necessário para dominar desafios” (REEVE, 2006, p. 73). Reeve ressalta, 

ainda, que determinadas condições podem satisfazer a necessidade de competência 

ou então desfavorecê-la.  

LC1 e LC2 sinalizam que a ausência de autonomia no espaço escolar é um 

aspecto negativo vivenciado durante o Estágio. 

Eu acho que as disciplinas de Estágio Supervisionado são muito importantes 
para o curso de licenciatura em Biologia, porque a gente passa o tempo todo 
vendo a teoria. Eu acho que o Estágio é o momento de pôr em prática toda a 
teoria vivenciada e tudo que a gente aprendeu. Para mim foi de grande valia 
a disciplina de Estágio, apesar de que os professores da disciplina de Estágio 
cobram muito dos licenciandos, mas esse é o papel deles. A gente tem que 
buscar várias coisas diferentes e, às vezes, o Colégio e os alunos em si não 
nos permitem fazer algumas coisas que foram planejadas (LC1, grifo nosso). 

A questão da autonomia, que sempre é falada aqui na universidade, aí quando 
eu cheguei lá na escola, vi que não tive autonomia em sala de aula (LC2, grifo 
nosso). 

 Segundo Reeve (2006), a promoção da necessidade de autonomia “depende 

bastante do grau de apoio e de satisfação (ou seja, do grau de apoio a sua 

autonomia) versus o grau de indiferença e de frustração (ou seja, o grau de controle) 

com que suas relações com o ambiente são percebidas” (REEVE, 2006, p. 81). 

Nessa perspectiva, a motivação pode ser enfraquecida quando a instituição escolar 

e o professor regente não permitem ações autônomas por parte do licenciando. 

Desse modo, faz-se necessário oferecer mais liberdade e apoio para a tomada de 

decisões relacionadas à prática pedagógica dos professores em formação inicial. 

O Pibid, por sua vez, visa a valorização da profissão docente e incentiva a 

iniciação à docência por meio de ações didático-pedagógicas que aproximam o 
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licenciando da realidade escolar. De acordo com Sartori (2011), o Programa consiste 

em uma iniciativa criada para fortalecer a formação de professores, por meio de uma 

maior articulação entre os saberes construídos na universidade e os saberes que, 

cotidianamente, são elaborados na escola. Nessa direção, alguns trabalhos 

reportados na literatura apontam que o Pibid tem apresentado resultados 

satisfatórios, tanto no âmbito escolar como para a formação docente (PAZZINATTO 

et al., 2013).  

O Pibid foi mencionado pelos quatro licenciandos que dele participaram como 

importante motivador para o exercício da docência. Segundo eles o Programa 

possibilitou maior aproximação com a realidade da escola e com a prática da sala de 

aula, dentre outras razões pela convivência com a professora regente, considerada 

por LC3 como um exemplo de profissional a ser seguido. 

Então, o Pibid me motivou a permanecer na docência. O Pibid foi aquela 
oportunidade que eu tive de acompanhar um professor em exercício, 
alguém mais experiente. Então, o acompanhamento que eu fiz também com 
uma professora, excelente profissional. Eu acho que ela é um exemplo de 
professora, porque ela buscava transmitir esse conhecimento e independente 
das dificuldades ela queria exercer o papel dela. Então, o Pibid durante esses 
dois anos que eu fui bolsista, ele me aproximou de uma realidade diferente. 
Momento em que eu pude ter um contato com um professor experiente, ver 
os pontos positivos, ver os pontos negativos. (LC3, grifo nosso). 

Para LC3, a interação e a troca de experiências entre os licenciandos e a 

professora supervisora responsável pela turma, proporcionadas pelo Pibid, é um 

ponto positivo considerado importante na formação do futuro professor. De acordo 

com Farias (2012) o professor supervisor possui conhecimentos autênticos e, por 

essa razão, é capaz de auxiliar e promover a aprendizagem dos futuros docentes. O 

Programa oferece a oportunidade de o licenciando participar do planejamento de 

todas as ações e com base na reflexão e discussão com todos os envolvidos no 

processo sobre as experiências vivenciadas (licenciandos, professor supervisor e 

coordenador) replanejar o ensino. No que se refere a reflexão-na-ação, Schön 

(1992) assinala que depois da aula, o docente “pode pensar no que aconteceu, no 

que observou, no significado que lhe deu e na eventual adoção de outros sentidos. 

Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e uma descrição, 

que exige o uso de palavras” (SCHÖN, 1992, p. 83). Todos estes aspectos se 

traduzem em desafios para a formação docente.  
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De acordo com o relato de LC4, o Pibid favoreceu a necessidade psicológica 

de autonomia e competência. 

O Pibid me proporcionou muito mesmo. Está ali na sala de aula, por mais que a 
gente não venha dar aula de fato, aula teórica, mas nós ministramos a aula 
prática. Então, é muito bom, muito bom! E mesmo assim com o último edital 
nós fomos autorizados a dar aulas teóricas, só que mediante a presença do 
professor supervisor. Então, por exemplo, no ano passado, na verdade eu nem 
sei se foi no edital passado, mas enfim, no ano passado, eu ministrei uma aula 
teórica sobre Vírus, usando até modelos didáticos. Foi bem legal! (LC4, grifo 
nosso). 

A autonomia para a elaboração da aula teórica, assim como para a escolha 

e utilização de estratégias didáticas diferenciadas (modelo didático), despertou em 

LC4 o sentimento de competência e valorização no desenvolvimento de habilidades 

inerentes à sala de aula. De acordo com Reeve (2006, p. 81) no momento em que o 

ser humano atua de forma autônoma “o comportamento emana de um lócus interno 

de causalidade percebido, dando ao indivíduo uma sensação de liberdade e a 

percepção de que seu comportamento desenrolou-se a partir de ações por ele 

próprio escolhidas”. Resultado semelhante foi encontrado no trabalho desenvolvido 

por Oliveira et al. (2012), ao perceberam que as aulas ministradas pelos 

participantes do Pibid favoreceram o desenvolvimento da segurança e da autonomia 

para o exercício da futura profissão. 

No que tange à competência, de acordo com Reeve (2006, p. 81) esta 

necessidade psicológica promove no ser humano a vontade de “desenvolver-se, 

melhorar e apurar suas habilidades e seus talentos pessoais”. Observamos o 

favorecimento desta necessidade psicológica quando LC4 demonstra satisfação ao 

relatar sobre o processo de preparação de aulas e elaboração de materiais 

didáticos.  

A fala de LC5 abaixo ressalta as contribuições do Pibid para a construção da 

sua identidade profissional, visto que o programa permitiu a vivência de diferentes 

aspectos da atividade docente. 

O Pibid tem me motivado a permanecer na carreira docente, porque ele me 
ajudou a conhecer mais a escola, conhecer mais a vivência do professor em sala 
de aula. Porque a gente conhecia a escola enquanto aluno, só que através do 
Pibid foi que eu conheci os bastidores que eu, enquanto aluno, não conhecia, ou 
seja, toda aquela parte que diz respeito ao trabalho do professor. Então, o Pibid 
me possibilitou ficar mais desinibida em relação a chegar numa sala de aula 
e desenvolver aquela atividade com os alunos. Então, o Pibid, porque eu 
comecei a fazer o Pibid antes de começar os estágios, foi essencial para mim. 
Tanto que quando eu cheguei nos estágios eu não sentia tanto medo assim, 
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porque tudo isso foi sendo quebrado, os meus medos foram sendo retirados sem 
traumas com o Pibid (LC5, grifo nosso).  

Os dados analisados apontam que o Pibid desempenha um importante papel 

no processo de permanência dos licenciandos no curso, visto que propicia maior 

articulação entre a escola e a universidade, se comparado ao Estágio 

Supervisionado. Além disso, o Programa proporciona ao futuro professor a 

oportunidade de desenvolver metodologias de ensino inovadoras com competência, 

participar do planejamento e avaliação das ações propostas. Também é comum que 

as ações sejam discutidas à luz de referenciais teóricos que auxiliam no 

enfrentamento de questões relacionadas ao ensino. 

É importante ressaltar que diante do momento delicado que o país vem 

enfrentando, de instabilidade política e econômica, o Pibid é um dos programas que 

está sendo diretamente afetado pela atual crise. O Programa passou por uma 

agressiva redução nos repasses financeiros, com cortes e ameaças de extinção, 

comprometendo a qualificação profissional dos futuros professores. 

 Atuação profissional 

A atuação profissional dos licenciandos, sobretudo como monitores do 

Programa Universidade para Todos (UpT) e do Mais Educação foi descrita como 

uma experiência formativa bastante enriquecedora e motivadora, pois possibilitou 

novos aprendizados acerca da prática docente. Essas experiências motivaram, 

significativamente, três das licenciandas, uma vez que proporcionou maior liberdade 

para ministrar aulas de Biologia e um bom relacionamento com os alunos em sala de 

aula. 

Então, eu já dei aula na Universidade para Todos, e dei aula no Mais 
Educação, um programa do governo na área de saúde. Bem, apesar de tudo, 
dos pontos negativos, eu gostei muito da experiência. Eu acho que eu aprendi 
bastante. Eu pude refletir acerca do tipo de professora que eu queria ser, 
sempre busquei ter uma boa interação com os alunos, sempre estava ali em 
contato com os alunos (LC1, grifo nosso). 

Eu dei aula na Universidade para Todos foi uma experiência totalmente 
positiva, que me motivou muito a permanecer na carreira docente. Não falando 
do aspecto financeiro, porque eles demoram muito para pagar o monitor. Em 
relação a mim, enquanto professora em sala de aula, para mim foi 
maravilhoso, a vivência com os alunos, você fica mais livre, porque você 
começa e termina o trabalho. Então foi uma experiência muito boa. (LC5, grifo 
nosso). 
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No sexto semestre eu fui dar aula na UpT (Universidade para Todos) que foi 
maravilhoso. Foi uma experiência que me enriqueceu muito, porque você 
vai está dando aula, preparando a galera para o ENEM, aquela galera tem 
outra visão de mundo. A UpT contribuiu muito para a minha formação 
profissional, pois me permitiu realizar essa prática docente de fato, porque era 
eu a regente ali (LC4, grifo nosso).  

Nas falas de LC1 e LC5 percebemos que a participação como monitoras dos 

projetos supracitados favoreceu o estabelecimento de uma boa relação com os 

alunos, o maior contato com este público, a autonomia e a maior liberdade em sala 

de aula. A atuação dos licenciandos como monitores da UpT é por eles vista como 

uma experiência formativa bastante proveitosa, posto que seus saberes 

experienciais se originaram da prática cotidiana da profissão e não provêm das 

instituições formadoras, sendo estes saberes aqueles que proporcionam a maior 

base para enfrentar os imprevistos da profissão (TARDIF, 2002). 

Verificamos no relato de LC4, que a experiência vivenciada no Programa UpT 

nutriu a necessidade psicológica de autonomia, visto que a licencianda se sentiu 

importante e valorizada ao assumir a turma de alunos na condição de professora 

regente, bem como preparar os estudantes para a realização do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). De acordo com CERNEV (2011), a autonomia pode ser 

caracterizada como a capacidade de:  

[...] poder reger o próprio comportamento, oportunizando um senso 
de independência nas escolhas. O comportamento é considerado 
autônomo quando os interesses, as preferências e vontades guiam o 
processo de tomada de decisões sobre participar ou não de uma 
atividade em particular (CERNEV, 2011, p. 38). 

Nesse contexto, entendemos a participação dos licenciandos nestes espaços 

como motivadoras, uma vez que: permitiu a valorização dos saberes produzidos na 

experiência docente, complementando os saberes advindos da universidade; 

oportunizou a vivência com a sala de aula, proporcionando o relacionamento com os 

alunos da educação básica e a ressignificação da dinâmica das aulas; propiciou 

maior autonomia em sua futura prática docente e o desenvolvimento de habilidades 

formativas importantes.  

 Interação com os professores do curso de licenciatura 

 No que diz respeito à interação com os professores do curso, os licenciandos 

afirmam, de forma consensual, que estabeleceram um relacionamento positivo com 

os docentes da área de ensino, vistos como fontes de inspiração. Por outro lado, 
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LC6 e LC1 relatam como um aspecto negativo observado na prática pedagógica de 

alguns docentes das áreas específicas a falta de planejamento no ensino, sendo 

este visto como um fator de desestímulo. 

Alguns professores do curso são exemplos a serem seguidos, principalmente, na 
área de ensino. Eu percebo que eu tive professores muito bons, que me 
inspiraram e me apoiaram bastante. Mas já tiveram outros professores que eu 
não tive uma boa relação, porque tratavam a disciplina de forma muito simples. 
Nas disciplinas específicas de Biologia eu também tive decepções com 
alguns professores, porque eles não faziam nenhum planejamento, estão na 
universidade dando aula, mas não se organizavam, não consideravam a 
opinião dos alunos, só pensavam em seus interesses. Então, eu acho que 
isso é ruim e acaba nos desestimulando um pouco (LC6, grifo nosso). 

 
Pelo menos as professoras da área pedagógica foram maravilhosas. Assim, eu 
acho que a forma como a gente se relaciona com os professores influencia 
muito, porque a aversão a um professor também acaba nos afastando da área.  
Eu vejo que os professores da área pedagógica se importam muito com o 
licenciando, eles conversam muito com a gente, escutam as dúvidas da 
gente e nos motivam a continuar na licenciatura. Eles ensinam e cobram 
muito da gente, mas eles também pensam em nós enquanto pessoas. Então, 
eu penso que a minha relação com os professores da área pedagógica foi muito 
positiva em relação a minha permanência na docência, porque a gente vem 
com algumas angústias em relação ao ensino e algumas professoras da 
universidade nos ajuda a enxergar as coisas de uma maneira mais madura (LC5, 
grifo nosso). 
 
Com alguns professores da área de ensino eu tive uma interação muito boa, 
eu tive uma aprendizagem muito grande e me motivou a continuar no curso 
de licenciatura. Mas tiveram alguns professores da área biológica que são bem 
tradicionais e não planejavam as aulas. Eles também são bem fechados, que até 
para estabelecer contato fica difícil. Têm alguns que a gente pode se estender 
no ambiente de sala de aula e outros que a gente passa no corredor e nem se 
comunica (LC1, grifo nosso). 
  

 As três licenciandas destacam a forte influência de professores do curso para 

a sua permanência na docência e que estes profissionais expressam emoções e 

comportamentos não controladores ao se relacionarem com estas alunas. Machado 

et al. (2012) aponta que este estilo motivacional é fruto de diversos fatores, tais 

como personalidade, aprendizado e de influências do contexto social e cultural. 

 LC1 afirma ainda que sentiu dificuldade de interagir com alguns professores 

da área biológica, não estabelecendo um vínculo interpessoal positivo. Nesse 

sentido, observamos que a necessidade de relacionamento foi enfraquecida no 

processo de interação entre LC1 e alguns professores. Guimarães e Boruchovitch 

(2004) explicitam que a partir do momento que a necessidade de relacionamento 
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não é nutrida há um comprometimento no equilíbrio emocional e no bem-estar do 

indivíduo. 

 LC3 e LC4 ressaltam a interação satisfatória com os professores da área de 

ensino e da área específica do curso de licenciatura. No entanto LC3 aponta alguns 

obstáculos, tais como falta de planejamento para o ensino e distanciamento entre a 

teoria e a prática. 

Com relação à interação com os professores do curso de licenciatura, eu lhe 
digo que tive uma relação positiva com a maioria dos docentes da área 
específica, principalmente a professora da disciplina de Bioquímica, porque ela 
dava aula muito bem, ela entendia muito do conteúdo, eu achava aquilo muito 
bonito. Na área de ensino, todas as professoras são ótimas, assim eu não tenho 
o que dizer. Todas são fontes de inspiração para mim. Todas ali são 
excelentes, falam o assunto com muita propriedade, fazem links entre o 
conteúdo e os autores, elas fazem conexões fantásticas. Elas me influenciam 
muito a continuar na docência (LC4, grifo nosso). 
 
Eu tive relações muito boas com os professores do curso, tanto com os da 
área pedagógica quanto com os docentes da área específica. Mas também tive 
alguns impasses, pois alguns professores não tiveram formação pedagógica 
e não planejavam as aulas. Já os professores da área pedagógica, eu tive 
alguns que fantasiavam a educação, tinha muita teoria que se distanciava 
do que a gente estava vendo nas escolas. Eram esses impasses, mas tudo 
com a conversa se resolvia. De modo geral, a interação que eu tive com 
professores do curso contribuiu para que eu permanecesse na docência (LC3, 
grifo nosso). 

 O relato de LC4 destaca a influência que alguns professores formadores 

exerceram sobre a sua formação acadêmica e profissional e que esta influência é 

oriunda, principalmente, do comprometimento que estes têm em sala de aula, da 

forma como ministram as aulas, do domínio de conteúdo que estes possuem e das 

conexões que conseguem estabelecer entre os assuntos e a literatura.  

 A partir do relato de LC4, percebemos que esta licencianda se sentiu aceita e 

emocionalmente vinculada com a maioria dos professores do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas. Dessa forma, verificamos que os docentes deram suporte e 

apoio a satisfação da necessidade psicológica básica de relacionamento com LC4, 

contribuindo na melhoria da qualidade do seu desempenho e na sensação de bem-

estar pessoal. Segundo Simões e Alarcão (2013) o relacionamento pode ser definido 

como a necessidade pessoal de “estabelecer laços relacionais fortes, estáveis e 

duradouros que promovam o sentido de aceitação e de compreensão por parte dos 

outros” (SIMÕES; ALARCÃO, 2013, p. 261). Cernev (2011) descreve que as 



105 
 

 

 

principais características da necessidade de relacionamento são: a percepção de 

vínculo social e a interação com os outros indivíduos. 

 LC2 ressalta dificuldades na compreensão de conceitos explicados por alguns 

professores do curso, devido ao método de ensino empregado em sala de aula que, 

por sua vez, dificultou o bom desempenho e aprovação em determinadas disciplinas 

cursadas. 

Com alguns professores, eu tive um relacionamento mais difícil, mas não 
assim de chegar e brigar ou discutir com o professor, era questão de ele 
chegar dar aula e eu não conseguir entender o que ele estava explicando, 
por causa da metodologia de ensino que ele utilizava em sala de aula, 
chegando ao ponto de eu ter que pegar a disciplina quatro vezes para obter 
aprovação. Aí, já existiram outros professores que a minha interação foi mais 
tranqüila, principalmente, com os da área de ensino, eles são bem 
simpáticos, mostraram humildade e respeito na questão de saber que o 
aluno passa pelo processo de aprendizagem e que, às vezes, pode ser lento, 
pois cada indivíduo tem um ritmo (LC2, grifo nosso). 

 O relato de LC2 aponta para problemas na interação com alguns professores 

do curso. Apesar de não ser possível apontar as suas causas, os resultados 

sugerem que a dificuldade de aprendizagem enfrentada pelo licenciando pode ter 

sido influenciada por diferentes fatores, como o tipo de linguagem e estratégia 

didática empregada pelo professor, falta de afinidade com o assunto ou até mesmo 

com o docente, dentre outros. 

De acordo com Guimarães e Boruchovitch (2004) as relações sociais 

estabelecidas em sala de aula necessitam nutrir as necessidades de autonomia, 

competência e relacionamento para que a motivação intrínseca e as formas 

autodeterminadas de motivação extrínseca possam acontecer. Dessa forma, o 

professor desempenha uma função importante na promoção de um ambiente 

propício, ou não, ao desenvolvimento da motivação. Nesse sentido, os alunos 

podem ser motivados intrinsecamente por meio das estratégias de ensino e 

desenvolvimento de atividades pelo professor (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 

2004).  

Em relação às atividades promotoras da motivação pela aprendizagem, 

Bzuneck (2010) ressalta que estas devem ter um significado pessoal ou importância 

para os estudantes. Para tanto, o professor necessita mostrar o valor instrumental 

das tarefas; desenvolver atividades autênticas e desafiadoras, tais como 

interpretação de textos, resolução de problemas; utilização de modelos, jogos, 

narrativas escritas, recursos audiovisuais e computador, visitas a parques temáticos, 
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exposições e museus. O autor assinala que após a realização das atividades pelos 

alunos, o professor precisa fazer uma avaliação da adequação e qualidade das 

tarefas propostas. 

4.2.3 Perspectivas profissionais em relação à docência 

 São divergentes as perspectivas profissionais apresentadas pelos seis 

licenciandos, participantes deste estudo. Dois deles possuem motivação de natureza 

extrínseca, uma vez que a pretensão de ambos consiste em prosseguir na profissão 

docente como forma de ingressar no mercado de trabalho. Para LC1, por exemplo, a 

docência seria algo provisório, ainda que pretenda concluir o curso de Licenciatura. 

Já LC2, deseja permanecer na docência, mas atuando na condição de professor de 

Biologia no Ensino Superior. 

Na verdade, eu penso em continuar na docência, porque eu não tenho muita 
opção, por enquanto. Recém-formada eu não sei se eu voltaria a fazer outra 
graduação, no primeiro momento. Então, eu quero entrar no mercado de 
trabalho. Se tiver salas disponíveis para eu ensinar, eu vou dar o meu melhor 
como profissional. Independente, se eu gostar muito ou não. Mas, eu acho 
que vai ser passageiro, não é uma coisa que eu vou seguir para o resto da vida 
(LC1, grifo nosso). 

Sim, penso em permanecer na profissão docente, mas eu quero lecionar 
Biologia no Ensino Superior. Se eu não conseguir passar no Mestrado em 
Zoologia e seguir a carreira acadêmica eu vou procurar ingressar no mercado de 
trabalho (LC2, grifo nosso).  

 No excerto das narrativas de LC1 e LC2 observamos elementos de motivação 

extrínseca identificada, já que o comportamento é motivado pela apreciação das 

consequências ou benefícios que produz. Segundo Bzuneck e Guimarães (2010) 

neste tipo de motivação o indivíduo reconhece um determinado comportamento 

como de importância pessoal, assumindo sua regulação como própria. Resultado 

semelhante foi observado por Brando e Caldeira (2009), quando constataram que os 

formandos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas só pretendem atuar na 

docência caso haja necessidade, atrelando esta profissão à concepção de auxílio 

financeiro, como uma atividade complementar. 

 Por outro lado, LC5 apresenta motivação extrínseca integrada, uma vez que 

tem como pretensão atuar na profissão docente, demonstrando o reconhecimento 

do valor desta atividade. A regulação integrada é a forma de motivação extrínseca 

mais autônoma e, neste exemplo, o comportamento é iniciado por um fator externo, 

que são os resultados sociais que o processo educativo pode gerar: 
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Sim, hoje eu penso em continuar na docência. O que mais me motiva a 
continuar na docência é o potencial de transformação de vida e 
consequentemente, social que a Educação tem (LC5, grifo nosso). 

 Segundo Bzuneck e Guimarães a motivação extrínseca integrada “se 

caracteriza pelo comportamento assumido por escolha pessoal, com completa 

autonomia e sem coação, visto como algo pessoalmente importante, porque é 

assimilado ao próprio self” (BZUNECK; GUIMARÃES, 2010, p. 46). 

 Duas licenciandas possuem motivação intrínseca, caracterizada pela 

satisfação pessoal ou afinidade com a área. LC4 e LC6 demonstram intenção em 

permanecer na docência alegando prazer e satisfação pelo o ensino de Biologia, 

independentemente dos problemas existentes já conhecidos. 

Sim, eu penso em continuar na docência. Então, eu gosto da docência e por 
mais que pareça utópico. Eu acredito que se você não tem Educação, você 
não pode transformar nada. Por mais que a educação não seja valorizada no 
país, isso eu tenho consciência (LC4, grifo nosso). 

Eu quero continuar na docência porque eu descobri que é a profissão que eu 
me sinto realizada, eu entro em sala de aula e consigo ser feliz com aquilo 
(LC6, grifo nosso).  

As narrativas de LC4 e LC6 apontam elementos da motivação intrínseca, visto 

que ao narrarem sobre aspectos relacionados à docência exprimem sentimento de 

realização pessoal, com ideais que se fundamentam no conceito de educação 

transformadora. No que diz respeito à motivação intrínseca, Guimarães (2010) 

considera que: 

Um indivíduo intrinsecamente motivado procura novidade, 
entretenimento, satisfação da curiosidade, oportunidade para 
exercitar novas habilidades e obter domínio. Está implícita nessa 
condição uma orientação pessoal para dominar tarefas desafiadoras, 
associada ao prazer derivado do próprio processo (GUIMARÃES, 
2010, p. 37). 

 Apenas uma licencianda ainda não decidiu se deve permanecer, ou não, na 

profissão docente, em virtude de alguns problemas enfrentados no ambiente 

escolar, como insegurança e desvalorização profissional. 

Então, como eu disse à docência é algo que está muito forte em mim, eu gosto 
muito da profissão docente, mas por outro lado algo muito mais forte do 
que esse meu desejo é tudo aquilo que eu falei, a questão da insegurança, 
desvalorização social da profissão, você dedicar tantos anos da sua vida 
aos estudos e chegar lá na escola e se deparar com problemas que você, 
muitas vezes, não vai saber lidar. Você não vai ter condições de trabalho 
adequadas, você não vai ter um apoio. Então, eu vejo tantos professores que 
vêm sofrendo, apesar de amar a profissão, mas esse sentimento vai sendo 
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desgastado ao longo dos anos de experiência na profissão. Então, eu penso em 
ser professora, mas ao mesmo tempo penso em não ser. Não sei ainda se irei 
permanecer na profissão docente (LC3, grifo nosso).  

 No caso de LC3, percebemos que a orientação motivacional desta licencianda 

pela carreira docente dependerá das oportunidades e das experiências profissionais 

futuras. Para Teixeira e Gomes (2004) as expectativas profissionais de universitários 

egressos do Ensino Superior abrangem a inserção no mercado de trabalho, a 

realização de concurso público ou o prosseguimento dos estudos (em nível de 

especialização ou mestrado). Os seis licenciandos almejam o ingresso em cursos de 

pós-graduação, mais especificamente, no mestrado acadêmico em diferentes áreas 

de atuação das Ciências Biológicas, tais como Zoologia ou Microbiologia. 

Eu, primeiro, queria continuar os meus estudos. Eu penso em fazer o Mestrado 
em Zoologia. Na área de Educação, eu acho que não quero tentar. Também se 
tiver algum concurso para mim, se abrir eu vou tentar. Primeiro porque eu acho 
que só a graduação, hoje em dia, não é mais suficiente, antigamente, podia 
até ser, mas hoje não mais (LC1, grifo nosso).  

Eu penso em entrar no Mestrado na área biológica, porque aí irei depender de 
bolsa, mas receberei um valor maior e no doutorado também. Depois eu poderei 
pensar em trabalhar em instituições de ensino superior privadas e aí terei 
uma contribuição financeira que irá me ajudar a dar início na minha vida 
(LC2, grifo nosso). 

Eu penso em tentar Mestrado na área de Microbiologia, mas eu também estou 
dividida ainda quanto a isso, porque apesar de gostar também, de ter gostado da 
questão da pesquisa, mas a questão da Educação também é muito assim 
forte ainda. Então, eu estou meio que decidindo o que é que eu quero mesmo 
ainda. (LC3, grifo nosso). 

 Um ponto que merece destaque no relato de LC2 é que a orientação 

motivacional do indivíduo no momento de saída da universidade pode, assim como 

em outros momentos da sua trajetória de vida, sofrer influência de necessidades, 

valores, metas e/ou pressões externas e de exigências impostas pelas condições 

socioeconômicas e culturais dos sujeitos. Deste modo, a literatura especializada 

aponta que estes indivíduos podem vivenciar um sentimento de insegurança, medo, 

angústia e variação nos níveis de ansiedade e motivação em relação ao início do 

exercício da profissão escolhida (TEIXEIRA; GOMES, 2004; BARDAGI et al., 2006).  

 No que diz respeito à inserção no mercado de trabalho, alguns estudos 

apontam que os estudantes recém-egressos do Ensino Superior enfrentam 

dificuldades, dentre elas a falta de experiência profissional, alta competitividade 

entre os profissionais, maior exigência de qualificação profissional e oportunidades 
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de emprego limitadas (BARDAGI et al., 2006). Nesse sentido, Veriguine et al. (2010) 

ressaltam que: 

O diploma de um curso superior não representa mais a garantia de 
trabalho. Atualmente, algumas áreas não apresentam muitas 
perspectivas profissionais e muitos recém-graduados acabam por 
trabalhar numa área bastante diversa daquela em que se formaram. 
Na busca incessante por um posto de trabalho, há, inclusive, 
pessoas que buscam uma atividade laboral que exija menor 
qualificação do que possuem (VERIGUINE et al., 2010, p. 81). 

 Diante do exposto, observamos que a aquisição de um diploma de nível 

Superior não é mais garantia de uma atividade profissional com boa remuneração, 

processo que implica em outras questões. Sobre este aspecto, Teixeira e Gomes 

(2004) afirmam que “a conquista de um espaço no mercado não depende apenas de 

um diploma, mas também de características pessoais, competências específicas, 

redes de relações e capacidade de ajustar-se a diferentes demandas de trabalho” 

(TEIXEIRA; GOMES, 2004, p. 48). Os problemas vivenciados pelos indivíduos no 

início da carreira podem ocasionar alterações nas suas aspirações pessoais e 

profissionais e, consequentemente, afetar a sua identidade profissional e sua 

motivação pela profissão. 

 Três licenciandas pretendem cursar Mestrado na área de Ensino de Ciências, 

conforme percebemos nos enunciados de LC4, LC5 e LC6. 

Pretendo fazer Mestrado na área de ensino de Ciências, eu pretendo fazer o 
concurso do IFBA também para ensino, pretendo também fazer concurso 
para professor do município e pretendo também fazer concurso para professor 
do estado e pretendo, posteriormente, terminando o mestrado, fazer o Doutorado 
(LC4, grifo nosso). 

As minhas perspectivas em relação a minha profissão são estudar para passar 
em um Mestrado na área de Educação em Ciências e penso também em 
estudar para passar em um bom concurso público para professor de Biologia 
na Educação Básica e seguir na docência mesmo (LC5, grifo nosso). 

Passar no Mestrado na área de Educação em Ciências. Eu quero aprender 
mais, porque eu acho que o professor, ele tem que conhecer mais, ele tem que 
aprender com uma especialização, com um mestrado, quem sabe um doutorado. 
E também ir para a sala de aula, porque eu acho que é importante ter essa 
vivência em sala de aula, não só a teoria, ter a prática. E eu penso em passar 
em um concurso público para professor da educação básica (LC6, grifo nosso). 

 A análise dos fragmentos de LC4, LC5 e LC6 apontam para a motivação pela 

docência no ensino de Biologia, na educação básica. Vale ressaltar que as três 

pertencem ao curso de Licenciatura oferecido no período diurno, o que 

supostamente contribui para as diferenças verificadas no que diz respeito às suas 
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expectativas profissionais. Acreditamos que isso se deva, em parte, a maior 

possibilidade de dedicação exclusiva à vida acadêmica pelas licenciandas quando 

comparadas aos estudantes do período noturno, visto que estes últimos, de modo 

geral, têm a necessidade de trabalhar, paralelamente à graduação, para contribuir 

na renda familiar. Estudantes do período noturno, de maneira geral, não podem 

“participar de atividades de pesquisa e extensão, pois não tem tempo disponível 

para isto” (TERRIBILI FILHO; NERY, 2009, p. 76).  

 As características dos estudantes que frequentam o Ensino Superior noturno 

são muito heterogêneas. Segundo Maranhão (2015) o perfil destes alunos é formado 

predominantemente por indivíduos do gênero feminino, com faixas etárias distintas, 

proveniente de escola pública, com renda familiar de até cinco salários mínimos. A 

autora ainda destaca que estes estudantes trabalham no período diurno e utilizam 

transporte público para se deslocarem do trabalho até o local de estudo. 

 Dentre os principais desafios apontados na literatura, enfrentados pelos 

estudantes do período noturno, se destacam a conciliação do trabalho com o estudo; 

dificuldade econômica; cansaço físico e/ou mental, desânimo e estresse; 

alimentação inadequada antes do início das aulas; tempo reduzido com a família; 

problemas de cunho pedagógico trazidos pelos estudantes ou pelos professores, 

tais como monotonia das aulas expositivas, dificuldade de atenção, concentração e 

aprendizagem dos alunos (MARANHÃO, 2015). Sobre essa questão, Barreiro e 

Terribili Filho e Nery (2009) mencionam ainda que as condições de infraestrutura 

urbana, como transporte coletivo, trânsito e falta de segurança pública, 

principalmente nas grandes cidades brasileiras, têm se apresentado desfavoráveis 

aos alunos do noturno, ocasionando atrasos na chegada destes à universidade, 

perda de aulas e avaliações, bem como rendimento acadêmico insuficiente. 

 No caso específico de LC4, nota-se que esta possui uma motivação intrínseca 

desde o seu ingresso na docência. Guimarães (2009) afirma que a motivação 

intrínseca está relacionada:  

[...] a escolha e realização de determinada atividade por sua própria 
causa, por esta ser interessante, atraente ou, de alguma forma, 
geradora de satisfação. Tal comprometimento com uma atividade é 
considerado ao mesmo tempo espontâneo, parte do interesse 
individual, e autotélico, isto é, a atividade é um fim em si mesmo. 
Desse modo, a participação na tarefa é a principal recompensa, não 
sendo necessárias pressões externas, internas ou prêmios por seu 
cumprimento (GUIMARÃES, 2009, p. 37). 
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Diante do exposto, percebemos que 50% dos licenciandos têm interesse em 

se especializar na área de Ensino de Ciências e os demais estudantes em áreas 

específicas da Biologia, tais como Genética, Zoologia ou Microbiologia. Em 

contrapartida, Vasconcelos e Lima (2010) observaram a predominância da 

preferência dos licenciandos por programas de pós-graduações em áreas 

específicas da Biologia. Os autores concluíram que o papel do pesquisador quando 

comparado com o do professor se mostra mais atrativo para uma considerável 

parcela dos graduandos. 

Cabe ressaltar a existência de vários cursos de mestrado, tanto na área de 

ensino de Ciências como na área biológica, oferecidos nas universidades estaduais 

localizadas na região sul, sudoeste e recôncavo baiano, o que justifica às intenções 

dos licenciandos por esse campo. No contexto da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), por exemplo, podemos citar os cursos de mestrado da 

área de ensino: Programa de Pós-Graduação em Ensino; Programa de Pós-

Graduação em Educação e; Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores. Na área Biológica, a UESB oferece ainda o Programa de 

Pós-Graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação; o Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais e o Programa Multicêntrico de Pós-Graduação 

em Bioquímica e Biologia Molecular. 

A UESC, por outro lado, oferece o mestrado acadêmico vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, com duas linhas de 

pesquisa: formação de professores e ensino e aprendizagem das Ciências. A UESC 

também conta com mestrados acadêmicos na área específica das Ciências 

Biológicas como o Programa de Pós-Graduação em Botânica; o Programa de Pós-

Graduação em Zoologia e o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Aquáticos 

Tropicais. Tem ainda os programas unificados de mestrado e doutorado: o Programa 

de Pós-Graduação em Biologia e Biotecnologia de Microorganismos; o Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal; o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 

Conservação da Biodiversidade; o Programa de Pós-Graduação em Genética e 

Biologia Molecular e o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente. 
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4.3 Concepções dos licenciandos em Ciências Biológicas acerca da docência: 

uma análise a partir do grupo focal 

 De acordo com Pereira et al. (2012), as concepções sobre a docência são 

elaboradas “com e na aprendizagem da profissão docente, e vão aos poucos 

moldando as representações utilizadas por estes profissionais ao longo de sua 

trajetória” (PEREIRA et al., 2012, p. 109). Dentre as pesquisas que buscaram 

analisar as concepções iniciais de futuros professores acerca da docência, podemos 

citar o trabalho desenvolvido Machado e Fernandes (2013), que buscou verificar 

como as compreensões iniciais dos licenciandos sobre a docência foram 

transformadas no decorrer do processo de formação, proporcionando a construção 

de novos saberes docentes. Os autores concluíram que o curso de licenciatura pode 

ser um espaço-tempo de rupturas e mudanças por meio da reflexão de situações 

reais de ensino e aprendizagem. Vale ressaltar que a análise das concepções dos 

licenciandos acerca da docência é muito importante para a área de formação de 

professores, uma vez que estas podem afetar a motivação destes indivíduos pela 

profissão docente, pela aprendizagem e desempenho dos alunos e pela promoção 

de melhorias no ambiente escolar. 

 Em relação ao grupo focal, autores apontam que este é um valioso 

instrumento de obtenção de informações e tem sido muito utilizado em pesquisas 

qualitativas na área de Ciências Sociais, Saúde e Educação (BACKES et al., 2011). 

Segundo Backes et al. (2011), o grupo focal destaca-se como um espaço de 

discussão e de troca de experiências sobre determinado tema. De acordo com os 

autores o método vem sendo empregado para a compreensão das concepções dos 

participantes, sendo utilizado na análise não apenas do que os indivíduos pensam, 

mas como eles pensam e por que pensam de determinada forma. Dentre as 

potencialidades do grupo focal, Gomes (2005) menciona os seguintes aspectos:  

[...] o ambiente proporcionado pela organização do grupo focal 
permite interação entre os membros do grupo; as informações 
prestadas por um dos integrantes estimulam os demais a falar sobre 
o assunto; o debate entre eles enriquece a qualidade das 
informações; o fato de se encontrar um grupo de iguais dá mais 
segurança ao participante para expressar suas opiniões, com 
respostas mais espontâneas e genuínas (GOMES, 2005, p. 281). 

 No contexto da formação de professores, alguns trabalhos evidenciam a 

importância do grupo focal como ferramenta metodológica que auxilia na promoção 
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de discussão e mobilização de docentes sobre os diferentes assuntos relacionados 

com a prática pedagógica (BACKES et al. 2011; SANTOS; VIEIRA, 2012). No 

estudo realizado por Pommer e Pommer (2014), o grupo focal estimulou a reflexão 

dos professores sobre a necessidade da formação de sentido da própria profissão 

docente e de que modo os aspectos da dimensão afetiva e cognitiva são mostrados 

no exercício profissional. 

 Nesta pesquisa, o grupo focal se mostrou como um espaço de interlocução e 

reflexão muito útil, visto que possibilitou maior interatividade e participação dos seis 

licenciandos, assim como a partilha de conhecimentos e opiniões acercada 

docência. Considerando as potencialidades do grupo focal, buscamos neste tópico 

levantar questões não evidenciadas, ou enfatizadas, de forma significativa nas 

narrativas autobiográficas. 

4.3.1 Expectativas sobre a profissão docente antes do ingresso no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas  

 Nesta subseção apresentamos as expectativas dos participantes da pesquisa 

em relação à docência antes de adentrarem no curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas da UESC, a partir das informações obtidas por meio do grupo focal. 

Percebemos que as visões e crenças dos licenciandos sobre o trabalho docente 

foram construídas, principalmente, por meio das experiências pessoais e vivências 

durante a trajetória escolar na condição de aluno da Educação Básica e que estas 

tiveram influência significativa na motivação pela a carreira docente. 

 No que tange às expectativas sobre a docência, duas licenciandas relataram 

que antes do ingresso no curso de graduação costumavam culpar os professores da 

Educação Básica pelas dificuldades enfrentadas na escola. 

A minha expectativa em relação à docência antes de entrar no curso de 
licenciatura em Ciências Biológicas era de que a escola estava cheia de 
problemas e que a culpa era dos professores. Que os professores que estão 
nas escolas são desinteressados, não tem boa vontade, não querem ensinar 
melhor, não se esforçam para dar uma aula boa que estimule o aluno a querer 
estudar. Eu pensava que bastava o professor ter uma boa formação, no caso 
da Biologia, ter o conhecimento do conteúdo biológico e os conhecimentos 
pedagógicos para ensinar e aí tudo estaria resolvido (LC5, grifo nosso). 

Antes de entrar no curso de licenciatura em Biologia, eu imaginava que os 
problemas da Educação estavam relacionadas somente com a formação de 
professores porque, muitas vezes, o professor estava na sala de aula 
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desmotivado e aí não favorecia a questão da aprendizagem dos alunos. Só 
que o que acontece, quando você vai para a prática, você sabe que não é só a 
formação de professores que interfere ali, têm outras questões que interferem 
nesse processo, como a infraestrutura da escola, o comportamento dos alunos. 
Aí eu tinha a expectativa de entrar em uma escola e fazer diferente. Então eu 
pensava que com uma boa formação acadêmica, sendo uma professora 
boa e dedicada, eu mudaria esse contexto e realidade (LC4, grifo nosso). 

  

 Os relatos da licenciandas LC5 e LC4 remetem a ideia de que os docentes 

em exercício na Educação Básica são, de modo geral, desinteressados e 

acomodados e, por essa razão os alunos não se sentem motivados para estudar e 

aprender os assuntos abordados na sala de aula. No entanto, observamos que estes 

depoimentos desconsideram a influência das questões motivacionais na prática 

docente destes profissionais, ou seja, que existem alguns professores desmotivados 

em sala de aula, em virtude das condições inadequadas de trabalho, insegurança e 

comportamento dos estudantes, o que acaba afetando suas posturas e atuações em 

sala de aula. 

 Ao discutir aspectos relacionados à motivação dos professores pela profissão 

docente, Diniz-Pereira (2011) adverte acerca da necessidade de se considerar a: 

 [...] indissociabilidade entre a formação e as condições adequadas 
para a realização do trabalho docente: salários dignos, autonomia 
profissional, dedicação exclusiva a uma única escola, pelo menos um 
terço da jornada de trabalho para planejamento, reflexão e 
sistematização da prática, estudos individuais e coletivos, salas de 
aula com um número reduzido de alunos. Do contrário, poderemos 
assumir, de um lado, uma posição de que tudo de ruim que existe na 
educação escolar acontece devido aos professores e sua “má 
formação” (tese da culpabilização) ou, de outro, a postura de que os 
docentes não têm nada a ver com os problemas atuais da escola, 
sendo, portanto, apenas vítimas de um sistema social e educacional 
perverso e excludente (tese da vitimização). Tais posições – a 
primeira, em geral, adotada pelas secretarias de educação e a 
segunda, pelos sindicatos dos professores – são pouco produtivas e 
pouco contribuem para o avanço desse debate (DINIZ-PEREIRA, 
2011, p. 48). 

Diante do exposto, observamos que todas estas questões supramencionadas 

pelo autor Diniz-Pereira (2011) afetam, de forma direta ou indireta, a motivação dos 

indivíduos pela docência. Dessa forma, este cenário pode potencializar ainda mais a 

pouca atratividade dos jovens concluintes do ensino médio pela carreira docente, 

assim como a desvalorização social desta profissão. 

Consideramos que os avanços nas discussões sobre a docência somente 

serão significativos a partir do momento que os diferentes atores sociais envolvidos 
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no processo educacional, deixarem de apontar culpados pelos problemas da 

profissão docente e começarem a planejar ações eficazes que contribuam para o 

deslocamento positivo da motivação. Para Gatti (2014) a superação dos problemas 

enfrentados pelos cursos de formação inicial de professores no Ensino Superior no 

Brasil é um processo que necessita ser realizado não somente a partir da 

implementação de políticas públicas educacionais mais coerentes e integradas, mas 

deve também ser vivenciado no cotidiano da universidade, por meio da inovação e 

criatividade das instituições de ensino superior, dos gestores e professores 

formadores (GATTI, 2014). 

 O depoimento de LC6 evidencia a sua ideia anterior que entendia a docência 

como uma atividade simplista, de modo que qualquer indivíduo poderia exercer a 

função de professor, bastando somente conhecer o conteúdo a ser ministrado. 

As minhas expectativas em relação à docência antes de entrar no curso de 
licenciatura em Biologia não eram assim tão boas. Eu achava que o curso 
seria muito fácil, primeiro porque a Biologia é uma coisa que eu entendo e 
ser professor é uma coisa muito simples, qualquer um poderia ser 
professor. Eu tinha a concepção que para dar aula o professor só precisava 
conhecer a matéria e pronto. Então eu acho que as expectativas que eu tinha 
eram essas de que a docência era algo muito simples (LC6, grifo nosso). 

 A partir da análise do relato de LC6, pode-se inferir que a licencianda possuía 

uma motivação extrínseca para ingressar no curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas, em virtude de considerá-lo fácil de ser concluído. Percebemos que esta 

licencianda não tinha a real noção da complexidade do exercício da profissão e da 

importante função que a mesma tem para a formação cidadã dos indivíduos. 

 Nesse sentido, a desprofissionalização da docência, apontada por LC6, exclui 

“a necessidade de conhecimentos específicos ao exercício do trabalho docente e 

reforça a crença muito difundida de que qualquer um pode ser professor, tenha ou 

não formação específica” (PEREIRA et al., 2012, p. 111).Para Imbernón (2009) o 

trabalho docente é bastante complexo e exige do professor não somente o domínio 

dos saberes inerentes à profissão, como também sua habilidade de reflexão-crítica 

sobre o contexto social no qual este se insere. 

 Por sua vez, LC2 não possuía nenhuma expectativa acerca do trabalho 

docente, visto que sua motivação pelo o curso não era tornar-se professor de 

Biologia na Educação Básica, mas sim pesquisador na área de Histologia. 
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Eu não tinha expectativa nenhuma sobre a docência, porque eu entrei na 
licenciatura não pensando em atuar como professor de Biologia, mas eu 
pensava em atuar como pesquisador na área de Histologia. Aí se eu 
encontrasse alguma dificuldade eu poderia tentar ir para a docência. Em 
relação à Biologia, a minha ideia era que eu iria ingressar na graduação e 
terminar o curso em quatro anos, mas aí eu passei para o período noturno e 
terminarei em cinco anos, mas eu me frustrei porque eu não conseguir terminar 
ainda. E, depois disso, eu espero concluir a graduação e já partir para o 
mestrado acadêmico na área específica de Biologia. Eu entrei na graduação, 
justamente, pensando no mestrado ou doutorado e eu não quero parar de 
estudar. Eu não quero perder o interesse, por isso eu quero sair daqui direto 
para o mestrado (LC2, grifo nosso). 
 

 Nessa perspectiva, verificamos que apesar de, atualmente, LC2 não se sentir 

motivada pela docência, a depender dos acontecimentos futuros em relação a sua 

vida profissional, há possibilidade de este exercer o trabalho docente. Deste modo, 

observamos que em algum momento o fluxo motivacional pode ser deslocado para 

extrínseca introjetada ou até mesmo extrínseca identificada. Dessa forma, é possível 

inferirmos que os eventos externos, sendo favoráveis ou não, podem mudar a 

motivação de LC2. 

4.3.2 Percepções sobre o curso de licenciatura em Ciências Biológicas 

 

 Duas licenciandas apresentam impressões positivas sobre o curso de 

licenciatura, afirmando que o mesmo tem cumprido o seu papel na formação de 

professores de Biologia. Estas destacam que a maioria das disciplinas forneceu um 

bom embasamento teórico para suas atuações profissionais e como os docentes 

contribuíram nesse processo. 

Sim, hoje o curso está atendendo as minhas expectativas, principalmente, em 
relação a minha formação profissional, pois não é à toa que a gente tem 
uma carga horária extremamente pesada. Têm algumas disciplinas que você 
sente que precisa mudar, eu acho que essa seria uma opinião minha e da 
maioria dos meus colegas que têm algumas disciplinas que a gente senta e 
conversa assim e dar a sensação de um imenso vazio, mas não pelo curso em 
si. Tem disciplina que o professor não cumpre com a sua obrigação e a 
sensação que dar é que não tem quem fiscalize. Mas, tirando essas 
disciplinas, que a gente conta de dedo, a maioria, do meu ponto de vista eu 
acredito que tem suprido sim. A área pedagógica eu acho também que o 
curso tem formado bem, mas só que não tão bem quanto a área biológica. Eu 
acho que saímos daqui sabendo mais Biologia do que a parte do ensino, devido 
ao fato de algumas coisas ficarem um pouco redundantes, por exemplo, a 
vivência dos Módulos Interdisciplinares (LC5, grifo nosso). 

De modo geral, o curso está sim atendendo as minhas expectativas, porque as 
disciplinas que eu tive no curso me instruíram bastante, abriram muitos 
horizontes, eu aprendi muitas coisas aqui dentro da universidade. Mas muita 
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coisa eu tive que aprender com a experiência. Não tem como a gente saber tudo 
aqui na universidade. Mas, o curso me deu embasamento teórico nas minhas 
práticas também, a maioria dos professores, eles foram bem ajudadores (LC3, 
grifo nosso). 
 

 LC5 tece algumas críticas em relação às disciplinas pedagógicas ofertadas no 

curso, com críticas, por exemplo, aos módulos interdisciplinares. Por outro lado, LC3 

demonstra confiança e segurança para o exercício da profissão docente, o que nos 

leva a crer que as experiências vivenciadas pela licencianda ao longo do curso de 

graduação nutriram a necessidade psicológica de competência. Segundo Cernev e 

Hentschke (2012), a competência “é vista pela teoria da autodeterminação como 

uma necessidade psicológica básica a todo indivíduo. A competência refere-se à 

necessidade de ter um efeito sobre o ambiente para alcançar os resultados 

desejados” (CERNEV; HENTSCHKE, 2012, p. 91).  

 LC6 evidencia que está parcialmente satisfeita com o curso de graduação e 

que parte de sua insatisfação se deve à falta de adequação do currículo do curso às 

demandas do ensino nas escolas da Educação Básica. 

Hoje, o curso está atendendo as minhas expectativas, em partes, porque como 
abriu a minha mente para a concepção de que o curso tem que ter a dinâmica 
de você precisar aprender outras metodologias de ensino e que a demanda da 
escola é muito grande. Eu acho que o curso precisa melhorar muito em 
relação à inserção de uma discussão mais aprofundada dessas demandas 
que a escola apresenta nas disciplinas pedagógicas ofertadas no curso. 
Porque quando eu entrei no curso eu pensava assim, que ao chegar na sala de 
aula eu sempre iria encontrar um aluno normal, que eu iria passar o assunto e 
ele iria entender, mas só que isso não é verdade. Na sala de aula eu vou 
encontrar deficiente físico, auditivo ou visual, pessoas que têm déficit de atenção 
e o curso não me preparam para isso. Eu não me vejo preparada para essa 
realidade, eu vou ter que preparar no decorrer da minha profissão. Então 
tem coisa que eu não aprendi no curso e que eu vejo que é importante e que faz 
falta. Eu sinto falta dessas questões (LC6, grifo nosso). 
 

 LC6 expressa um sentimento de incompletude e insegurança para o exercício 

do trabalho docente, principalmente pelas diversidades existentes no ambiente 

escolar. Nesse sentido, percebemos que a necessidade psicológica de competência 

de LC6 não foi nutrida. No que diz respeito à organização curricular dos cursos de 

formação inicial de professores, Gatti (2014) informa que: 

De modo geral, nas ementas dos currículos das licenciaturas 
encontram-se, nos fundamentos educacionais, proposições 
genéricas que passam ao largo de oferecer uma formação mais 
sólida. Há muito descompasso entre os projetos pedagógicos desses 
cursos e a estrutura curricular realmente oferecida (GATTI, 2014, p. 
39). 
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 É notório que os cursos de formação inicial de professores no Brasil ainda 

possui fragilidades que comprometem o exercício da profissão docente, podendo 

motivar, ou não, os indivíduos a buscarem uma formação complementar para que 

essas lacunas sejam preenchidas. Outro ponto que merece ser destacado é que o 

curso de licenciatura jamais atenderá a todas as demandas de ensino que a escola 

possui, pela a complexidade das questões envolvidas. Dessa forma, acreditamos 

que a abordagem de tais demandas vai depender, em parte, da postura dos 

formadores de professores em sala de aula e da discussão sobre temas 

educacionais atuais nas disciplinas ofertadas no curso, com o intuito de melhor 

preparar os licenciandos para as diferentes realidades. 

 Para dois participantes o curso de licenciatura não atende às suas 

expectativas, visto que eles não possuem perspectivas de ingresso no mercado de 

trabalho após concluírem o Ensino Superior. 

Hoje, a minha perspectiva em relação à docência mudou, porque eu fiquei 
mais desmotivada em ser professora, mudou para pior na verdade. Porque 
eu imaginava que após me formar no Ensino Superior eu iria logo conseguir um 
emprego, que será mais fácil, porque eu tenho o Ensino Superior. Vou ser 
reconhecida, procurada e tudo mais. E hoje, eu vejo que isso é totalmente 
diferente. Apesar de ter ótimos profissionais, mas está difícil encontrar 
emprego. A minha perspectiva é a pior possível (LC1, grifo nosso). 

Olha, o curso de licenciatura em Ciências Biológicas não está atendendo a 
minhas expectativas, porque a gente não vê vagas para emprego, é muito 
difícil. E o conselho que as pessoas que já passaram pelo curso me dão é, tente 
entrar no mestrado e no doutorado porque é mais seguro. Você não vai ficar sem 
receber um auxílio financeiro, sempre tem uma bolsa, sempre surge uma 
oportunidade. Por esse motivo, agora, eu ainda vejo a docência como 
segunda opção (LC2, grifo nosso). 

  

 LC1 e LC2 sentem-se totalmente desmotivados em relação à docência em 

Biologia, em virtude da falta de oportunidade de emprego para os acadêmicos 

recém-egressos do Ensino Superior. Uma alternativa pontuada por LC2 é a 

possibilidade de ingresso em curso de pós-graduação, visto que há a expectativa de 

receber um auxílio financeiro enquanto se qualifica profissionalmente. Fatores 

externos, como a falta de oportunidade de emprego, podem estimular os futuros 

professores a abandonarem o curso de licenciatura ou até mesmo mudarem de área 

de atuação. Nesse sentido, Diniz-Pereira (2011) elenca os principais fatores que 

contribuem para o aumento das taxas de evasão nos cursos de licenciatura: 

dificuldade de os estudantes manterem o seu sustento durante a graduação, baixa 
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expectativa de renda em relação à futura profissão e a desvalorização social e 

acadêmica da docência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho buscamos respostas para as seguintes questões de pesquisa: 

1) Em quais momentos da trajetória de vida de estudantes de um curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas se deu a escolha pela carreira docente? 2) Qual 

a influência externa nas escolhas destes indivíduos pela profissão docente? 3) 

Como a formação inicial, oferecida pela Universidade, tem contribuído para a 

motivação dos futuros professores de Biologia pelo ensino na Educação Básica? 

Nessa perspectiva, os dados analisados nos permitem fazer as seguintes 

considerações: 

 No que se refere aos fatores que motivaram os licenciandos no processo de 

escolha pelo curso de licenciatura, os relatos autobiográficos evidenciaram a 

influência marcante de professores do Ensino Médio e do Ensino Superior. A 

influência da família é outro aspecto também evidenciado nos relatos analisados. 

Em relação às contribuições das atividades formativas desenvolvidas pelos 

discentes no decorrer do curso de graduação, percebeu-se que a participação 

destes como bolsistas do PIBID, em projetos de iniciação científica, assim como sua 

atuação profissional em estágio não-obrigatório ou como monitor do Programa 

Universidade para Todos e a participação em projetos de extensão com o Caminhão 

com Ciência representam experiências bastante valiosas e enriquecedoras, que os 

motivam a continuarem na docência.  

A partir da análise realizada verificamos que o Estágio Supervisionado 

proporcionou aos licenciandos diferentes impactos na formação e motivação para o 

exercício da profissão docente. Para alguns o desenvolvimento das necessidades 

psicológicas de relacionamento e de autonomia foi favorecido pela participação no 

estágio, enquanto que outros enfatizam dificuldades de relacionamento entre 

licenciando e estudantes e/ou professor regente, proporcionado pelo tempo 

destinado ao estágio e pela forma como esse vem sendo praticado. Acreditamos 

que a necessidade de relacionamento é favorecida em alguns casos e em outros 

não, pelo o fato de o estágio ocorrer em distintos espaços, com distintos professores 

regentes, que podem, ou não, contribuir para a motivação do estudante pela 

docência. 

Em contrapartida, no Pibid o professor supervisor (regente) é previamente 

selecionado e incentivado, com apoio técnico e financeiro, a participar da formação 
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do futuro professor, a partir do acompanhamento e participação ativa em todas as 

ações realizadas no âmbito da sala de aula. Esse vínculo estabelecido entre 

professor regente e licenciando propiciado pelo Programa, fortemente evidenciado 

nas narrativas, é um fator que, indiscutivelmente, contribui para o desenvolvimento 

das necessidades psicológicas básicas da motivação. Além disso, o maior tempo de 

atuação do licenciando na escola, enquanto participante do Pibid, é essencial para 

que as necessidades de relacionamento e autonomia sejam satisfeitas. Dessa 

maneira, pode-se inferir que o Pibid é um profícuo espaço formativo promotor da 

motivação, com resultados mais exitosos quando comparado ao Estágio 

Supervisionado.  

 A narrativa autobiográfica dos licenciandos também nos possibilitou conhecer 

as suas perspectivas profissionais e se mostraram uma importante ferramenta a ser 

explorada na formação de professores. Percebemos que todos os sujeitos da 

pesquisa desejam ingressar em Programas de Pós-Graduação, seja em áreas 

específicas das Ciências Biológicas ou na área de Ensino de Ciências. Metade dos 

licenciandos sente-se motivada a atuar como professores de Biologia na Educação 

Básica, no entanto, a outra metade, não demonstra desejo ou intenção de atuar 

nesse nível de ensino. 

 Nesse contexto, verificamos que os participantes da pesquisa apresentam 

distintas orientações motivacionais pela profissão docente que se relacionam a 

diferentes etapas de suas vidas. Além disso, as narrativas autobiográficas se 

mostraram instrumentos bastante úteis para a análise da motivação dos futuros 

professores, visto que permitiram identificar a influência das experiências de vida 

destes indivíduos pelo curso de licenciatura e pela profissão docente.  

 O grupo focal forneceu significativa contribuição para o presente trabalho, 

uma vez que permitiu com que aspectos não evidenciados a partir dos outros 

instrumentos de obtenção de dados, fossem melhor compreendidos e interpretados. 

Além disso, verificamos que o grupo focal possibilitou uma discussão mais 

aprofundada acerca da motivação pela docência entre os sujeitos da pesquisa, bem 

como favoreceu a criação de um espaço propício à troca de experiências entre os 

participantes. 

 Assim, consideramos que esta pesquisa é de fundamental relevância para a 

área de Ensino de Ciências, mais especificamente, para a formação inicial de 
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professores, visto que pode fornecer informações importantes sobre a motivação 

dos futuros professores de Biologia pela docência, assim como mostrar os principais 

aspectos que os desmotivam em seguir na carreira docente. Almejamos que este 

trabalho possa suscitar o desenvolvimento de novas pesquisas e debates de como a 

análise da trajetória de vida de cada licenciado pode resultar na permanência ou 

desistência da carreira docente, sob o olhar do referencial da teoria da motivação da 

autodeterminação e que possa nortear o trabalho desenvolvido no curso de 

Licenciatura da UESC e de outras instituições de ensino, razão pela qual 

pretendemos disponibilizar a pesquisa aos envolvidos no desenvolvimento do curso. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP-UESC 
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS 

 

1. Em que fase de sua vida (infância, adolescência, educação básica ou 
superior) você começou a se interessar por seguir a carreira docente? 
 

2. Fale um pouco sobre o que, especificamente, te influenciou a ser professor de 
Biologia? O que te motivou a tomar essa decisão?  

 
3. Como cada uma das experiências abaixo influenciaram (se influenciaram) a 

sua opção pela carreira docente?  
 

 Infância (influência dos pais, de algum parente ou pessoa próxima)  

 Adolescência  

 Ensino Fundamental ou Médio (influência de algum professor)  

 Ensino Superior (experiência em outro curso)  

 Mídia (TV, notícias, revistas etc.)  
 

4. Existe alguma experiência marcante que influenciou a sua decisão sobre ser 
professor. E sobre ser professor de Biologia? 
 

5. Quais eram as suas expectativas em relação à docência antes de entrar no 
curso de licenciatura em Biologia? E hoje, o curso está atendendo as suas 
expectativas?  

 

6. De que forma as experiências formativas vivenciadas durante o seu curso de 
formação inicial, na UESC, tem motivado, ou não, a sua permanência na 
carreira docente.  

 Participação no PIBID;  

 Iniciação Científica;  

 Projeto de Extensão;  

 Interação com os professores do curso;  

 Atuação profissional;  

 Estágio Supervisionado;  

 Disciplinas cursadas.  
 

7. Hoje, você pensa em continuar na docência? Quais as suas perspectivas 
futuras em relação à profissão? Você pensa em atuar como professor de 
Biologia na Educação Básica? Em fazer um curso de Pós-graduação? Em 
mudar de área? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Prezado (a) Sr/Sra convido o Sr. (a) a participar como voluntário (a), na 

pesquisa que tem o título de “A motivação pela docência: narrativas 
autobiográficas de professores de Biologia em formação inicial”, sob a 
responsabilidade da pesquisadora Camile Barbosa Moraes, mestranda do Programa 
de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGEC), da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC), tendo como Orientadora a Professora Dr.ª Luciana Passos 
Sá. O objetivo da pesquisa é investigar o perfil motivacional de licenciandos em 
Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz pela docência na 
Educação Básica, evidenciando o papel da formação inicial neste processo No caso 
de aceitar fazer parte da mesma, o Sr. (a) participará por meio de narrativa 
autobiográfica oral segundo um roteiro previamente estabelecido, a qual será 
audiogravada, de uma entrevista por grupo focal, a qual será vídeo gravada e 
responder de forma escrita e individual a um questionário. A sua participação será 
importante para nos auxiliar a compreender e refletir acerca dos fatores que têm  

motivado os licenciandos em Biologia a permanecerem na docência, bem 
como identificar os elementos motivacionais que os influenciam na escolha da 
profissão docente. Os riscos e/ou desconfortos previstos em decorrência da sua 
participação na nossa pesquisa são mínimos, no entanto, podem ocorrer 
desconfortos no decorrer da pesquisa, em especial durante o tempo em que o 
pesquisado terá que disponibilizar na narrativa autobiográfica, assim como 
responder a entrevista ou ao questionário; constrangimento pela exposição de 
experiências pessoais vivenciadas ao longo do tempo e pela exposição de suas 
ideais e concepções na narrativa. Se isso ocorrer, a narrativa, a entrevista por grupo 
focal e/ou o questionário serão interrompidos, adiados e remarcados para uma data 
futura, escolhida pelos participantes. Se, porventura, o licenciando apresentar algum 
problema psicológico causado pela pesquisa, o pesquisador responsável desta 
pesquisa irá oferecer todo o amparo ao seu alcance, como o encaminhamento a um 
tratamento psicológico. Ainda vale ressaltar que os procedimentos de segurança a 
serem adotados referem-se à garantia de privacidade durante a participação dos 
licenciandos e a preservação da identidade garantindo, desta forma, o anonimato. O 
Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem como 
para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo 
depois de ter assinado este documento, e não será por isso penalizado de nenhuma 
forma. Caso desista, basta avisar a pesquisadora e este termo de consentimento 
será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo Sr. (a) serão destruídas. 
O Sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 
como nada será pago por sua participação. Fica ciente que as despesas que 
porventura Sr. (a) venha a ter serão cobertas pela pesquisadora. Informo que os 
resultados deste estudo poderão servir para subsidiar discussões na comunidade 
acadêmica e nas instituições de ensino superior. Cabe informar que os dados desta 
pesquisa serão guardados por 5 anos e após serão descartados. Como responsável 
por este estudo comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados pessoais 
e indenizá-lo (a), caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente do mesmo. 
Este termo deverá ser devidamente preenchido e assinado em duas vias de igual 
teor, sendo uma delas, entregue a você. 
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__________________________________________________________________________ 

Camile Barbosa Moraes 

Pesquisadora Responsável 

Contatos Fone: (73) 91646577 (73) 8830-7742 E-mail: camilemoraes2012@gmail.com 

 

Eu,____________________________________, RG_________________________, 
aceito participar das atividades da pesquisa: “A motivação pela docência: 
narrativas autobiográficas de professores de Biologia em formação inicial”. Fui 
devidamente informado que participarei de narrativa autobiográfica oral que será 
audiogravada, entrevista por grupo focal, a qual será vídeogravada e a um 
questionário. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, e que os dados de identificação 
e outros pessoais não relacionados à pesquisa serão tratados confidencialmente, 
assim como, possuo o direito de pleitear indenização para reparar eventuais danos 
causados no âmbito da pesquisa. Confirmo que recebi uma das duas vias deste 
termo de consentimento. 
 

Local e data:____________________, ___/___/___ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do convidado a participar da pesquisa 

 

__________________________________________________________________________ 

Camile Barbosa Moraes 

Pesquisadora Responsável 

Contatos Fone: (73) 91646577 (73) 8830-7742 E-mail: camilemoraes2012@gmail.com 

 

 

 

 


