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RESUMO:  
Este texto discute a relação existente entre as histórias de vida, os percursos formativos e o 
exercício da profissão docente. Contempla uma análise sobre as trajetórias de vida e formação 
e as implicações no fazer pedagógico cotidiano de professores de Geografia que exercem a 
docência em escolas públicas de Ensino Fundamental II em Caldas do Jorro, localidade 
situada no município de Tucano-BA. Tais reflexões foram produzidas no âmbito da pesquisa 
monográfica – Trabalho de Conclusão de Curso – desenvolvida no contexto do curso de 
formação de professores de Geografia na Universidade do Estado da Bahia–UNEB. Nesta 
pesquisa, a partir do método (auto)biográfico, através das  entrevistas narrativas, dos 
memoriais e das observações, foi possível refletir sobre a indissociabilidade da tríade: vida–
formação–profissão. Portanto, o modo como os professores ensinam está atrelado às situações 
experienciadas no curso das suas histórias de vida e em seus percursos formativos. 
Palavras-chave: Histórias de vida; Percursos formativos; Profissão e Profissionalização de 
professores de Geografia. 
 
 
ABSTRACT: This paper discusses the relationship between life histories, the training courses 
and exercise of their profession. Include an analysis of the trajectories of life and training and 
implications for pedagogical practice everyday of Geography teachers engaged in teaching in 
public schools in school from the Jet Caldas, a town in the municipality of Tucano-BA. Such 
reflections were produced by the research monograph - Work Completion of course - 
developed in the context of the training course for teachers of Geography at the University of 
Bahia-UNEB. In this research, from the method (auto) biographical narratives through 
interviews, observations and memorials, it was possible to reflect on the inseparability of 
triad-training-life profession. Therefore, the way teachers teach is related to situations 
experienced in the course of their life histories and in their paths. 
Keywords: Life Stories, Itineraries training; Profession and Professionalization of Teachers 
of Geography. 
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INTRODUÇÃO 
 

De que é feita uma pessoa? Migalhas de 
identificações, imagens incorporadas, traços de 
caráter assimilados, tudo [...] formando uma ficção 
que se chama eu”. 

 (M. Schneider) 
 

 O presente texto contempla uma discussão sobre a relação existente entre as histórias 

de vida, os percursos formativos e o exercício da profissão docente, com ênfase nas práticas 

de ensino de Geografia empreendidas na sala de aula. Tais reflexões foram produzidas no 

âmbito da pesquisa monográfica – Trabalho de Conclusão de Curso – desenvolvida no 

contexto do curso de formação de professores de Geografia na Universidade do Estado da 

Bahia–UNEB, Campus XI, no semiarido baiano. Esta pesquisa, de natureza qualitativa, 

focaliza um Estudo de Caso com princípios etnográficos, privilegiando as histórias de vida 

retratadas na escrita do memorial, as itinerâncias formativas narradas através do uso da 

técnica de entrevistas narrativas e faz um mapeamento das práticas pedagógicas 

desenvolvidas, através do procedimento da observação in loco, registradas no diário de 

campo/pesquisa.   

O universo da pesquisa foi composto por duas escolas de Ensino Fundamental II, 

situadas na localidade de Caldas do Jorro, no município de Tucano, situado no sertão baiano 

precisamente no Território de Identidade do Sisal3, tendo como colaboradores cinco 

professores de Geografia licenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio das observações do trabalho cotidiano dos professores foi possível 

estabelecer uma relação entre as histórias de vida, o processo de formação e 

Fonte: IBGE, 2007 
Elaboração: Mariana M. de Meireles 

 

Figura 01: Mapa do Território do Sisal – Bahia 
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profissionalização e o fazer pedagógico. Portanto, o objetivo que norteou a referida pesquisa 

foi buscar compreender a relação existente entre as histórias de vida, os percursos formativos 

e o processo de profissionalização de professores de Geografia da rede municipal de ensino de 

Tucano–Bahia e suas implicações no desenvolvimento das práticas pedagógicas cotidianas. 

As considerações discursivas dos professores colaboradores apontaram diferentes 

representações sobre a profissão docente, demarcada desde a sua escolha até o seu exercício 

em sala de aula. Enfim, esta pesquisa revelou dispositivos e procedimentos tácitos vividos 

pelos sujeitos, permitindo uma compreensão sobre os percursos de vida e formação, onde 

cada professor atribuiu sentido à sua história de vida e de escolarização, as trajetórias de 

formação e profissionalização, sendo possível compreender as implicações desses percursos 

formativos em suas práticas docentes cotidianas.   

 Desse modo, este estudo inaugura no campo da pesquisa e ensino em Geografia uma 

nova possibilidade de compreender essa realidade, por estar fundamentado em uma 

metodologia de pesquisa que se utiliza de abordagens autobiográficas para compreender a 

prática docente na área da Geografia, as concepções geográficas dos professores e a 

construção da identidade profissional, uma vez que tais experiências, sobretudo, aquelas 

experienciadas na academia, no período correspondente à formação e, no exercício 

profissional, ou seja, na docência, permitem a elaboração e a integração do saber-fazer dos 

conhecimentos pertinentes ao ensino de Geografia, contribuindo como um suporte eficaz na 

construção de conhecimentos geográficos. 

 Segundo Ferrarotti (1979, p.84), o método autobiográfico situa-se numa encruzilhada 

da investigação teórica e metodológica das ciências humanas e por isso vem se configurando 

como uma possibilidade de pesquisa desenvolvida principalmente na área educacional, 

utilizando fontes históricas, devendo cada texto escrito ser utilizado como objeto de análise 

considerando, sobretudo, o contexto de sua produção, sua forma textual e o seu conteúdo em 

relação ao projeto de pesquisa a que esteja vinculado.  Tal metodologia integra uma 

diversidade de pesquisas ou de projetos de formação, a partir das vozes dos atores sobre uma 

vida singular, vidas plurais ou vidas profissionais, através da tomada da palavra como estatuto 

da singularidade, da subjetividade e dos contextos dos sujeitos, uma vez que ”[...] todas as 

narrações autobiográficas relatam, segundo um corte horizontal e vertical, uma práxis 

humana” (FERRAROTTI, 1979, p. 26) e social. 

O que os estudos biográficos procuram chamar a atenção é que todos nós somos 

herdeiros daquilo que vivenciamos no passado, as pessoas não são objetos passivos como 

define o determinismo mecanicista, antes, elas sentem e refletem seus sentimentos em seus 
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atos, em suas escolhas. Portanto, é possível tirar proveito pedagógico do passado, ao refletir 

sobre as experiências pregressas: “Por que me tornei professor”?; “o que é necessário para ser 

um bom professor de Geografia?; “Por que ensino do jeito que ensino”?;  É neste sentido que 

as narrativas biográficas são percebidas como “biografias educativas” (segundo a acepção de 

Josso, 2002). Assim as escritas que narram histórias permitem refletir sobre o passado para 

propor novas ações tanto no tempo presente, quanto no tempo futuro.  

 Nessa perspectiva, entendemos que os processos formativos acontecem pela 

experiência direta, pela observação e reflexão dessas experiências que, sistematizadas, 

tornam-se enriquecedoras e paralelamente formadoras. De modo que a descrição dos 

processos de formação e da construção de conhecimento permite reagrupar o que foi 

aprendido mediante as situações de aprendizagens, a partir de interações individuais e 

coletivas, por meio de uma narrativa autobiográfica. Narrativa essa, que se instaura na 

singularidade da autoformação em um contexto educativo, não comportando generalizações 

num campo de investigação. É deste lugar e desta implicação teórico-metodológica que 

entendemos ter sido a autobiografia um recurso favorável para compreender a singularidade 

das narrativas de vida, as itinerâncias de formação e profissionalização dos professores de 

Geografia da rede municipal de ensino de Tucano-BA, contemplando seu fazer pedagógico 

cotidiano. As análises e depoimentos que serão aqui socializados são frutos da pesquisa de 

campo, especificamente das entrevistas narrativas e de alguns relatos e reflexões contidas nos 

memoriais.  

Desse modo, no presente estudo, as narrativas e os olhares sobre si ocuparam um lugar 

pontecializador, demarcando tempo e espaços de formação e aprendizagens, que vão desde 

deslocações intelectuais sobre suas itinerâncias, a deslocamentos geográficos dos sujeitos, 

fruto de mudanças acontecidas no correr da vida. 

 
 
TERRITORIALIZANDO AS HISTÓRIAS DE VIDA...  
 

As pessoas não se precisam, elas se completam... 
não por serem metades, mas por serem inteiras, 

dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. 
(Mário Quintana) 

 

Os encontros para a realização das entrevistas narrativas por meio de gravação através 

de instrumental audiocassete, com os professores colaboradores aconteciam durante os turnos 

de trabalhos de cada professor, nos encontrávamos sempre nas janelas (horário vago de 

trabalho do professor), por isso consideramos a janela como um lugar de conversa e pesquisa. 
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As entrevistas semi-estruturadas contemplaram os eixos fundantes da pesquisa: as histórias de 

vida, as trajetórias escolares, a formação acadêmica e a profissão. Vivemos momentos de 

muita cumplicidade quando dividimos objetivos comuns, alegrias e vida, como fala Mário 

Quintana, na epígrafe. Assim, conseguimos adentrar um pouco mais na vida e na sua história 

de cada professor, atitude necessária para a apreensão do objeto da pesquisa, pois,  

 
[...] A narrativa expressa os saberes dos sujeitos, suas experiências, sua 
subjetividade e singularidade como princípio fundamental para um 
conhecimento de si através das lembranças e memórias que o processo 
identitário e a vivência da escolarização comportam (SOUZA, 2010, p.25). 
             
                                                                                                         

 Desse modo, a narratividade das histórias de vida pessoal e profissional dos 

professores de Geografia de Tucano-BA, apresentou novas ressignificações mediante as 

relações que se estabeleceram entre os narradores e a pesquisadora durante o momento das 

conversações. Os critérios adotados para a escolha dos colaboradores foram: ter concluído a 

licenciatura e estar em sala lecionando Geografia, no segundo segmento do Ensino 

Fundamental em escolas públicas. 

 O respeito pela singularidade de cada sujeito, pela sua história e a sua narrativa foram 

princípios colocados aos professores desde o início da pesquisa, ainda, no processo de 

“sedução”. Atendendo a solicitação do grupo, os nomes dos professores não são revelados, 

conforme combinado. Por conta disso, utilizamos nomes fictícios para identificá-los (Mar, 

Terra, Sol, Estrela, Lua). O perfil dos sujeitos da pesquisa, cujas práticas foram investigadas é 

constituído de 2 mulheres e 3 homens, dos 5, o professor Mar é especialista na área de Gestão 

Ambiental e, a professora Estrela encontra-se na fase final do mesmo curso de pós-graduação. 

          Quanto ao tempo de experiência profissional, apenas a professora Lua, com 4 anos no 

exercício do magistério, pode ser considerada uma “professora iniciante”4. Os demais 

professores encontravam-se na faixa de 8 a 14 anos de experiência na atividade docente, 

conforme a quadro 01.  

Quadro 01: Identificação e perfil biográfico dos professores – Colaboradores da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Mariana Martins. Pesquisa de campo, abril de 2009 

Professor Sexo Idade Instituição5 Conclusão do curso 
(Ano) 

Tempo de docência 
(Anos) 

 
Lua 

 
F 

 
25 

 
UEFS 

 
2008 

 
4 

Sol M 32 CESVASF 2006 9 
Mar M 34 CESVASF 2004 11 

Estrela F 36 UFMS 1995 14 
Terra M 40 CESVASF 2005 8 
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DELIMITANDO TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO 
 

Quem somos nós, quem é cada um de nós 
senão uma combinatória de experiências, de 

informações, de leituras, de imaginação? 
(Ítalo Calvino) 

 
Ao analisar as narrativas dos percursos de vida de cada professor, na dinâmica do 

processo investigativo, sempre estivemos atentas às recordações narradas. Buscamos 

desenvolver uma escuta sensível, objetivando compreender as lembranças evocadas/narradas 

que traduzem as representações e as marcas construídas sobre a profissão e a prática docente 

nos suas itinerâncias formativas. Assim sendo, as trajetórias de formação, as experiências 

estabelecidas com os sujeitos e com o conhecimento demarcam períodos formativos e 

evidenciam as contribuições dos mesmos na formação, na escolha pela carreira no magistério, 

pela Geografia, possibilitando, desse modo a construção identitária de profissionais da 

docência, como assim enfatiza o professor Sol no fragmento da sua narrativa: 

 
Sonhar faz parte dos projetos de vida do ser humano [...] em janeiro de 2003, 
prestei vestibular no CESVASF para o curso de Geografia, fui aprovado e via aí 
a possibilidade de obter maiores conhecimentos e consequentemente melhoria 
profissional. Escolhi Geografia porque desde muito cedo os livros que tinha 
contato eram os de Estudos Sociais, aprendi a gosta de mapas, lia mapas sozinho 
[...] começou aí meu interesse pela Geografia, queria entender o mundo 
(Professor Sol). 

 

Ao trazer o percurso de sua trajetória relatando sua inserção na faculdade este 

professor retoma então os objetivos que o levaram a buscar essa formação, enfatizando ainda 

a escolha pelo curso de Geografia, que segundo o mesmo foi desencadeada na infância através 

da leitura dos livros de Estudos Sociais e também, pelo encantamento pelos mapas. Ainda, 

sobre o período de formação no ensino superior, o mesmo relata: 

 
Tive bons professores na faculdade, eles tinham paixão em ensinar, tinham 
paixão pela Geografia. Lá, ampliei meu conhecimento de mundo [...] comecei a 
enxergar o mundo, as pessoas e a Geografia com outros olhos. Não era nada de 
extraordinário, mas o que muda é o sentimento de humanidade e a concepção de 
mundo que construí nesse período, não foi apenas uma questão técnica de 
aprender a Geografia, de ensinar a Geografia, mas de problematizá-la, de 
entender como esta ciência está na humanidade nossa de cada dia (Professor 
Sol). 
 

Neste excerto da sua narrativa, o professor Sol, ressalta as contribuições das situações 

formativas experenciadas na faculdade, sobretudo no que concerne às mudanças promovidas 

pela formação no curso de Licenciatura, enfatizando a presença da Geografia no nosso dia-dia 

e a revisão de alguns conceitos e sentimentos já vivenciados/experienciados. Quanto às 
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aprendizagens para o exercício da docência, o mesmo, que antes de ingressar na faculdade já 

desenvolvia a docência em classes de séries iniciais, alegou que para além das técnicas de 

ensino, aprendeu a problematizar a Geografia, enquanto ciência e componente curricular na 

escola básica 

 Ao rememorar seu percurso de formação no curso de Licenciatura em Geografia, o 

professor Terra destaca as aulas de alguns professores que foram muito importantes no devir 

das suas experiências formativas, com grandes implicações na sua prática pedagógica, 

conforme o registro das suas lembranças: 

  
[...] Lembro-me das aulas do professor João Batista nas disciplinas voltadas para 
a Geografia Humana, quanta coisa aprendi! [...] As lições de Didática, minha 
nossa!!! [...], me possibilitaram entender a sala de aula e pensar em maneiras 
para melhor ensinar Geografia. Na verdade, todas as disciplinas tiveram sua 
contribuição na minha formação, sem a faculdade digo que ficaria difícil ser o 
professor de Geografia que sou hoje. [...] todo conhecimento adquirido na 
faculdade foi extremamente importante, colaborando para minha formação 
pessoal e profissional [...] são aprendizagens que vou levar para a vida toda 
(Professor Terra). 
 

Neste fragmento da entrevista, é possível perceber que as lembranças trazidas por este 

professor enfatizam as marcas deixadas pelos professores da faculdade, assinalando a 

admiração por alguns mestres, pelo trabalho que desenvolveram, interferindo de maneira 

positiva na sua formação e construção da identidade profissional docente. O mesmo destaca 

também as contribuições de alguns componentes curriculares estudados nesse período 

formativo.  

O valor dado à formação acadêmica é novamente evocado como suporte 

imprescindível na profissão docente, mais especificamente no fazer pedagógico cotidiano, 

sem a qual , no julgamento do professor Mar, seria difícil ensinar Geografia.  

[...] Se eu não tivesse feito o curso de Licenciatura em Geografia eu não seria o 
professor de Geografia que sou hoje, assim do ponto de vista do conteúdo eu 
poderia até me dedicar, estudar e passar esse conteúdo bem, mas ela deu suporte 
de estar na sala e saber o que estou fazendo e o que estou ensinando (Professor 
Mar). 
 

É notório também o modo decisivo como este professor menciona a relevância do 

curso de Licenciatura em Geografia para a sua atuação profissional, afirmando que não 

poderia ser o professor que é hoje se não fossem as contribuições desse curso em sua 

trajetória de formação profissional. 

Ainda, sobre este período experienciado no espaço de formação docente, em nível 

superior, a professora Estrela salienta que: 
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O curso foi muito bom, aprendi muito, é um conhecimento amplo que nos 
orienta para a vida, sobretudo a profissional. Tive muitos professores bons que 
marcaram minha trajetória pelo trabalho e pelo conhecimento que construir com 
eles [...]. A formação acadêmica foi muito relevante e me ajuda muito na 
atuação em sala de aula. Entretanto, não podemos parar, é preciso prosseguir 
estudando, porque a sala de aula é dinâmica, a Geografia também. A faculdade 
[...] é uma parte importante na formação, a outra parte continua na experiência 
em sala de aula (Professora Estrela). 
 

Ao analisar a narrativa da professora Estrela, notamos a importância conferida à 

formação acadêmica na vida pessoal, mas, sobretudo, no exercício da profissão. A mesma, 

assim como os professores Terra e Mar, elucida as aprendizagens construídas nesse percurso 

formativo, enfatizando alguns professores, cujas práticas de ensino desenvolvidas, incidem 

diretamente na sua trajetória de tornar-se professora de Geografia e também, nas suas 

representações sobre a docência, o ensino de Geografia e a construção da identidade 

profissional docente 

 

CARTOGRAFANDO A PROFISSÃO DOCENTE 

E toda a humana docência  
para inventar-me um ofício  
ou morre sem exercício  
ou se perde na experiência...  

(Cecília Meireles) 
 

Para compreender o que fazem os professores de Geografia no âmbito da sala de aula 

e o que estas práticas revelam sobre as concepções de vida e formação, materializadas na 

profissão, investigamos o cotidiano (sala de aula) dos professores colaboradores, a fim de 

situar suas práticas e tecer algumas reflexões sobre as mesmas. Desse modo, com base nos 

depoimentos dos professores foram decifrados, nas entrelinhas do fazer pedagógico, muitos 

sonhos “rasgados”, ou seja, decepções, insatisfações, frustrações, medos, incertezas, mas, 

também foram identificadas esperanças, compromisso e alegria, vivências e sentimentos que 

são territorializadas no espaço da escola, precisamente na sala de aula.  

Tais situações ficam evidentes no relato do professor Terra, a seguir: 

 
Minha formação na faculdade contribui muito para o exercício da profissão [...]. 
Entretanto, alguns conhecimentos adquiridos na faculdade têm pouca relação 
com a Geografia ensinada na escola. Contudo, [...] me esforço para fazer uma 
boa mediação didática com o que aprendi na faculdade e com que a sala de aula 
exige de mim, mas confesso ser uma tarefa complicada e às vezes, tenho 
dificuldade, sinto medo, insegurança (Professor Terra). 
  

  Mesmo reafirmando a validade e a importância que a academia conferiu aos seus 

processos formativos, o professor Terra afirma que existe certo distanciamento entre alguns 
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conhecimentos construídos na faculdade e a realidade da sala de aula de Geografia, ou seja, há 

uma dicotomia entre os saberes acadêmicos, construídos no campo da formação, e os saberes 

escolares, construídos no espaço do exercício profissional. Para Cavalcanti (2008), esta é uma 

das dificuldades recorrentes na formação inicial de professores de Geografia, pois, “em geral, 

ela tem sido bastante marcada pela aprendizagem de conteúdos teóricos da Geografia 

acadêmica, e de suas diversas especialidades, sem uma reflexão sistemática de seu significado 

e de modos de sua atuação na prática docente” (p. 96).  Ainda, para a autora, “é tempo de 

enfrentarmos o descompasso e, até mesmo, o antagonismo entre a produção acadêmico-

pedagógica e a prática escolar” (CAVALCANTI, 2006, p.109). Ou seja, é urgente a 

necessidade posta quanto aos processos formativos que ocorrem nos espaços acadêmicos, 

mais especificamente no âmbito dos cursos de licenciaturas, cujas práticas têm ressonância 

nos contextos escolares (educação básica). Nessa perspectiva,  acreditamos que a academia e 

a escola devem ser concebidas como espaços privilegiados de formação docente onde o 

primeiro lócus é destinado à formação inicial, e o segundo se constitui num relevante espaço 

de formação continuada, os quais permitem a apropriação de um conhecimento pedagógico e 

técnico-científico necessários ao exercício da profissão. Portanto, os conhecimentos 

indispensáveis à prática educativa advêm de todas as experiências vividas pelos professores 

ao longo de suas trajetórias de vida, formação e profissão. Isso ficou explícito em todas as 

observações feitas em sala durante o período de observação das práticas empreendidas pelos 

colaboradores da pesquisa. 

 No exercício diário da docência, as escolhas desses professores ao ensinar, embora 

sejam escolhas pautadas nos currículos oficiais, são e serão sempre escolhas carregadas de 

impressões pessoais, onde a maneira como ensinam retrata a maneira como aprenderam, em 

uma relação que articula vida, formação e prática pedagógica.  

Sobre esta articulação, Nóvoa (1995) ressalta que:  
 

Ser professor obriga a opções constantes que cruzam nossa maneira de ser com 
nossa maneira de ensinar, e que desvendam em nossa maneira de ensinar, nossa 
maneira de ser e ainda à maneira como cada um de nós ensina está diretamente 
dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino 
(NÓVOA, 1995, p. 17). 

 
Portanto, hoje, “sabemos que não é possível separar o eu pessoal do eu profissional, 

sobretudo numa profissão impregnada de valores e de ideais e muito exigente do ponto de 

vista do empenhamento e da relação humana” (NÓVOA, 1995, p. 27). Essas dimensões são 

tão inseparáveis no devir, na condição de ser e estar na docência a ponto de Nóvoa (2001, p. 

29) afirmar: “Dize-me como ensina, dir-te-ei quem és e vice-versa”, ou seja, “ [...] A  maneira 
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como cada um de nós ensina, directamente dependente da imagem que temos da profissão, 

está em relação directa com aquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino” 

(NÓVOA, 2001, p. 36). 

 
ALGUMAS INFERÊNCIAS (IN) CONCLUSAS 
 

Através da interpretação/análise das narrativas dos professores colaboradores da 

pesquisa ora apresentada foi possível conhecer/compreender fragmentos das histórias de vida 

e as trajetórias formativas que definiram a escolha pela profissão docente - Licenciatura em 

Geografia e os saberes construídos nesses percursos, bem como adentrar em suas salas de aula 

e conhecer o modo como ensinam, que é respaldado pelas situações vivenciadas nas 

trajetórias de vida e de formação. Assim, ao exercer a docência, os professores colaboradores 

da pesquisa, mesmo sem se dar conta, reproduzem algumas situações formativas 

experienciadas enquanto estudantes, no cotidiano da sala de aula. Essas experiências 

formativas, não são, portanto, exclusivamente fruto de processos de formação específica para 

a docência. É, muito mais, é resultado da acumulação de capital simbólico (BORDIEU, 1992) 

que lhes chega por meio das experiências formadoras experienciadas e que se transformam 

em saberes nas imediações da sala de aula. 

  Nesse contexto, as aprendizagens advindas das histórias de vida e as experiências 

vivenciadas nas trajetórias formativas incidem diretamente na construção da identidade 

docente, uma vez que essas experiências/vivências são absorvidas e consequentemente postas 

em prática pelos professores no exercício da docência. Portanto, as estratégias que são 

utilizadas para ensinar estão muitas vezes atreladas ao modo como aprenderam a ensinar. 

Os caminhos da aprendizagem da profissão percorridos pelos professores demonstram 

algumas dificuldades encontradas pelo grupo, no exercício da profissão, especificamente na 

prática de ensino em Geografia. As principais questões referem-se à mediação dos conteúdos 

geográficos em sala de aula, as questões didático-pedagógicas, adequação ao tempo 

pedagógico e a carga semanal do componente curricular de Geografia, a indisciplina e a falta 

de interesse do aluno em aprender.  

Em notas conclusivas esta pesquisa desvendou modelos, dispositivos e procedimentos 

tácitos vividos pelos sujeitos, permitindo uma compreensão sobre os percursos de vida e 

formação, onde cada professor atribuiu sentido e significado à sua história de vida e 

escolarização, as trajetórias de formação e profissionalização, sendo possível compreender as 

implicações desses percursos formativos em suas práticas pedagógicas cotidianas. Visto que, 

esses movimentos se entrecruzam demonstrando que as práticas de ensino desenvolvidas 
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pelos professores estão muitas vezes atreladas, às situações experienciadas por eles nos 

percursos da sua vida pessoal e, também, nas suas itinerâncias formativas e profissionais. 

Enfim, é no exercício da profissão que se consolida o processo de tornar-se professor, de 

experienciar a arte de ensinar e aprender. 
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1 Autora. Licenciada em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Professora da rede publica 
municipal de ensino de Tucano – Bahia. 
2 Co-autora. Licenciada em Geografia, Especialista Em Supervisão Escolar e em avaliação. Mestre e Doutoranda 
no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC/UNEB.  Professora Assistente 
da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus XI. Membro do Grupo de Pesquisa (Auto)Biografia, 
Formação e História Oral – GRAFHO/PPGEduC/UNEB. Bolsista Fapesb. 
3 O Território de Identidade do Sisal, mais conhecido como Região Sisaleira, está localizado no semi-árido da 
mesorregião do Nordeste Baiano, distante da capital baiana aproximadamente 180 km, envolvendo cerca de 
vinte municípios, entre os quais merecem destaque Santa Luz, Conceição do Coité, Queimadas, São Domingos e 
Valente, conhecida como a capital do sisal e sede do Território de Identidade do Sisal, pois estes municípios são 
os que mais se destacam na produção por hectare do sisal entre os anos de 1990 e 2006 (IBGE-SIDRA, 2008) e 
se tornaram referências nessa área, embora o cultivo do sisal tenha sofrido uma queda na produção. Os 
municípios que formam este território são: Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, 
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Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quinjingue, Retirolândia, Santa Luz, São 
Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano e Valente. 
4 Consideramos “professores iniciantes” aqueles que se encontram no exercício profissional há, no máximo, seis 
anos. As fases na carreira profissional são referendadas por Huberman (1995), cujo modelo apresenta-se 
centrado nos anos de experiência e não na idade. 
5 UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana, CESVASF – Centro de Ensino Superior do Vale do São 
Francisco, UFMS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 


