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Vidas e práticas de professores configuram-se em uma das principais temáticas 

das análises contemporâneas sobre o profissional da educação, pois a compreensão da 

realidade vem ganhando relevo científico importante, especialmente, em um momento 

em que a produção historiográfica valoriza, sobretudo, o exame das especificidades e 

singularidades locais e pessoais. 

Consideramos que investigar sobre histórias de vida de professores, constitui-se 

em um rico instrumento de análise, pois cada um daqueles que tece a história da 

educação no Brasil, constitui-se num ser único, inigualável, em constante processo de se 

fazer e re-fazer. Nesta perspectiva metodológica o ser professor é valorizado como 

protagonista da sua vida, mas que de alguma forma interfere em diversas vidas com as 

quais convive no dia-a-dia.  

Falar sobre vidas, histórias, relembrar caminhos que já foram percorridos é, às 

vezes, muito difícil, nossa subjetividade, muitas vezes fica como que esquecida, não 

buscamos muito entendê-la.  

Muitos de nós, como professoras e professores têm se questionado sobre quem 

somos como profissionais.  Perguntamos: qual a nossa formação no que diz respeito ao 

exercício da docência; temos consciência de que, ao adentrarmos a escola, somos 

professoras/professores; como vemos e vivemos esta relação; até que ponto fomos 

preparados e formados para sermos formadores de futuros professores; e finalmente, 

qual é a influência da vida escolar na escolha e na nossa ação diária profissional, e na 

nossa formação docente?  

Neste pensar ou re-pensar a nossa prática pedagógica, é possível analisarmos os 

efeitos diretos e indiretos que foram nos constituindo enquanto professora ou professor 

universitário até hoje. Neste contexto, recorreremos a Bosi (1994), Fonseca (2003), 

Fontana (2000), entre outros. Larrosa (1999) discute que:  

 

“O sentido do que somos depende das histórias que contamos e das que 
contamos de nós mesmos (...), em particular das construções narrativas nas 
quais cada um de nós é ao mesmo tempo, o autor, o narrador e o personagem 
principal”  (1999:52). 
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 Sabemos que diversos fatores influenciam e, às vezes, determinam o nosso modo 

de ser, de pensar, de agir, de interferir na formação dos futuros educadores ao longo de 

nossa vida profissional. Como Freire nos leva a pensar, “ninguém nasce feito, vamos 

nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos parte”  (2001:79). Aquilo que 

nos tornamos é fruto de um processo temporal marcado pela construção permanente e 

pela sedimentação do saber profissional. Está claro que “em cada escolha pedagógica 

feita, há algo de nós, de nossas crenças e esperanças, de nossas descrenças e desânimos. 

Há muito de nossa história individual e coletiva”  (ARROYO, 2000: 45).  

Só poderemos penetrar verdadeiramente na análise sobre a formação docente e 

de sua prática educativa, quando contemplarmos o professor, levando em consideração 

sua subjetividade, sua história, sua vida. Assim, analisar histórias de vida de professores 

assume hoje, uma tentativa que, ao alargar os estudos sobre os processos educativos, 

possibilita a revelação de uma trajetória de realizações, dúvidas, perplexidades, opções, 

confrontos, caminhos e possibilidades que compõem a vida de todos os que estão 

inseridos no processo de ser professores e que interferem de forma direta no seu 

exercício profissional. 

 Concordamos com Fonseca (2003), quando diz que: 

 

“ (...) as investigações pedagógicas, que até pouco tempo “ insistiam” em estudar 
a educação, a escola e o ensino, ignorando o professor, hoje tentam colocá-lo no 
centro dos debates. Isso decorre do reconhecimento de um questão óbvia: não 
há educação ou ensino sem professor, e o professor é uma pessoa” (2003:43). 
 

 
Fazer História oral de vida de professores consiste numa busca de produção 

científica com análises, na qual os protagonistas/sujeitos de sua história expressam e 

enfatizam diferentes sentidos às suas experiências, revelando como suas produções e  

práticas profissionais estão diretamente ligadas ao modo característico de cada um ser, 

viver e se formar.  

 Pelo seu significado, concordamos com Nóvoa (1997) quando afirma que: 

 

“Esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a 
compreender em toda a sua complexidade humana e científica. É que ser 
professor obriga a opções constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com a 
nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa 
maneira de ser” . (1997:10) 
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O objetivo deste trabalho foi investigar o caminho percorrido e as práticas 

docentes, de alguns profissionais, que vivem uma profissão dentro do UNIARAXÁ – 

Centro Universitário do Planalto de Araxá, recuperando os diferentes sentidos e 

significados da construção de suas identidades e de suas práticas pedagógicas na 

formação de futuros educadores. 

Para que este objetivo fosse alcançado, refletimos sobre os múltiplos caminhos, 

práticas e opções, construídas ao longo da vida por alguns professores do Instituto 

Superior de Educação do UNIARAXÁ. Também recuperamos os diferentes sentidos e 

significados que os sujeitos pesquisados dão às suas experiências e práticas educativas, 

traçando um perfil dos formadores de formadores desta instituição. 

Para o desenvolvimento desta proposta de pesquisa, fizemos opção pela pesquisa 

qualitativa, e, como nos diz Rey (2001), este tipo de abordagem, volta-se para a 

elucidação de complexos e processos subjetivos, posto que a ciência não é só 

racionalidade, é subjetividade em tudo que o termo implica, é emoção, individualização, 

contradição, enfim, é expressão íntegra do fluxo da vida humana.  

Nesta perspectiva, a utilização da metodologia de história oral, colocou-se como 

uma excelente metodologia de pesquisa, ao mesmo tempo em que tem sido um grande 

desafio para os historiadores que se propõem a utilizá-la. De acordo com esta nova 

abordagem da História, o historiador/pesquisador, “tem como tarefa vencer o 

esquecimento, preencher silêncios, recuperar as palavras, a expressão vencida pelo 

tempo”  (BOSI, 1994, p.38). O passado pode assim ser revisto, revisitado, ao invés de 

ser apenas reconstituído objetivamente. 

 As entrevistas realizadas possibilitaram a compreensão das singularidades dos 

sujeitos pesquisados, da subjetividade dos mesmos e da situação que nos propusemos 

que é levantar o perfil dos educadores do Instituto Superior de Educação do 

UNIARAXÁ. 

 Mais importante do que escolher a técnica da entrevista, foi ter tido a 

sensibilidade para compreender a expressão dos sujeitos entrevistados e sua 

representatividade no processo de construção de suas identidades e ações educativas. 

Para isso, recorremos a Ludke (1986), que ressalta a importância da técnica da 

entrevista, por seu caráter interativo que permeia todo o processo. Já Triviños 

(1987:18), nos diz da importância da pesquisa qualitativa que surge, “com diferentes 

enfoques, como alternativas para a investigação em educação”.  
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Utilizando também, de Thompson (1992) com vistas à construção de Histórias 

de vida, esta investigação foi realizada com um número de 10 entrevistados que têm em 

comum o fato de trabalharem no Instituto Superior de Educação do UNIARAXÁ, sendo 

que todos fazem parte do processo de viver, praticar e acreditar na educação. Uns, com 

um longo caminho já percorrido, outros nem tanto, e, como nos revela, poeticamente, 

Rosa (1967:52), “o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente é 

no meio da travessia” .  

 As entrevistas foram realizadas com questões semi-estruturadas, gravadas, 

transcritas e analisadas, de acordo com as seguintes categorias: Formação e cotidiano 

escolar; influências marcantes na formação da identidade; influências da formação na 

prática escolar.  

Ao fazer opção por esta metodologia, adotamos um percurso metodológico rico 

em possibilidades, belo em sua extensão e realização, mas desafiante e complexo 

quando nos coloca diante de toda essa dialética do viver, fazer e contar a História. 

Esta pesquisa foi um estudo sobre memórias. Memórias marcantes de 

personagens muitas vezes desconhecidos, mas que tecem e escrevem no dia-a-dia, suas 

próprias histórias – ricas e inigualáveis, e a história da educação no Brasil.  

Não sabemos se o que escrevemos foram reflexões, imagens, recordações de 

nosso ofício docente, ou se foram viagens às lembranças, saudades, vontades, desejos. 

“Fazer o percurso à procura do ofício de mestres, artífice, artista que há em nós, 

reaprender saberes e artes, recuperar a imagem (...). Contar para mim, e a nós nossa 

própria história” . (ARROYO, 2004, p. 16), foi tudo isso misturado, construindo, 

relendo, entendendo. 

Nas concepções que foram tecidas, fomos descobrindo e conhecendo 

pessoas tão cheias de vida, com histórias únicas. Histórias que tivemos a alegria de 

contar, identidades pessoais, construídas diariamente em tudo que foi e continua 

sendo vivido, através de  

diferentes trajetórias e distintos momentos (..) Histórias no plural; 
formas de falar a vida (fora e dentro da escola) no plural; maneiras 
de mudar essa vida no plural também. E é nesse plural que reside a 
singularidade que faz de nós seres humanos, que nos permite 
descontinuar para continuar. (KRAMER, 1993, p. 199) 
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Emoções, lágrimas, sorrisos, alegrias, descobertas, orgulho pela profissão, 

dificuldades, desafios, registros e análises de saudades, sentimentos e lembranças 

que foram resgatadas, sonhos que se fazem e se renovam, vidas que foram 

partilhadas. Enfim, Histórias de vidas carregadas de signif icados e sentidos, vidas 

que foram e estão sendo vividas.  

 Dentro do que realizamos, percebemos que não nascemos professores, nos 

tornamos professores por uma série de fatos, vivências, convivências, prática, que vão-

nos constituindo e instituindo. Somos professores/educadores, que, mesmo entre 

dúvidas, dificuldades, realinhamento de rotas, acreditamos na educação como um 

caminho de mudanças, e por causa dessa crença, estamos dia-a-dia, buscando formas e 

meios para que possamos viver uma educação melhor, mais humana, sem deixar de 

acreditar que, o que fazemos é realmente algo que vale a pena, afinal, estamos 

transformando não só aqueles com os quais convivemos diariamente, mas, e acima de 

tudo, a cada um de nós. Como nos diz Rios (2001, p. 32) “somos (...) o que fazemos 

para transformar o que somos. A identidade não é uma peça de museu, quietinha na 

vitrine, mas a sempre assombrosa síntese das contradições nossas de cada dia” . 
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