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Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de investigar os processos formativos e o 
ciclo de vida de uma professora alfabetizadora e os elementos que influenciaram 
sua permanência por 30 anos na classe de alfabetização. Dentro de uma 
abordagem qualitativa, através do método biográfico História de Vida, os 
procedimentos metodológicos para a produção de informações deram–se através 
do relato autobiográfico oral e entrevista semi–estruturada. A escolha pelo 
procedimento da autobiografia contribuiu no sentido de dar visibilidade à história de 
vida de uma professora com 30 anos de carreira nas classes de alfabetização. A 
partir de sua história de vida, suas lembranças do tornar–se alfabetizadora e 
permanecer alfabetizando, foram se mobilizando, na descoberta de competências e 
saberes construídos ao longo de sua escolarização, seus processos formativos e seu 
ciclo de vida profissional. Essa pesquisa destaca a afetividade como um dos 
elementos que tiveram forte influência na trajetória enquanto aluna e que 
contribuíram nas ações educativas enquanto docente. Além disso, outro elemento 
que influenciou a permanência nas classes de alfabetização foi a constante reflexão 
sobre suas práticas o que tornara uma professora pesquisadora dos processos de 
ensinar a ler e escrever, bem como, uma professora flexível no sentido de rever, 
transformar e adequar a melhor maneira de alfabetizar. Perceber a história de vida 
como uma possibilidade de refletir sobre as memórias que percorreram o tempo 
das transformações oportunizou uma aproximação dos elementos que a levaram a 
atuar por 30 anos em classes de alfabetização, bem como das práticas que foram 
diversificando–se ao longo de sua carreira docente.  
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Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de investigar os processos formativos e o 
ciclo de vida de uma professora alfabetizadora e os elementos que influenciaram 
sua permanência por 30 anos na classe de alfabetização. Nesse sentido, buscou-se 
uma aproximação com a história de vida de uma professora alfabetizadora; 
explorar as manifestações em relação à sua trajetória profissional e identificar os 
elementos que influenciam sua permanência por trinta anos na classe de 
alfabetização.  

A interlocutora dessa pesquisa foi uma professora alfabetizadora com 35 anos na 
docência e 30 anos de experiência na classe de alfabetização, e que permanece 
atuando como professora alfabetizadora. Essa alfabetizadora é a professora Maria 
Elena Guerra, nascida na cidade de Santa Maria, região central do Rio Grande do 
Sul. Aos 20 anos, iniciou sua carreira profissional como professora de uma escola 
municipal de Santa Maria/RS, atuando como professora da 4ª série do Ensino 
Fundamental. Aos 21 anos teve sua primeira experiência como alfabetizadora. 
Atuou também 25 anos como professora alfabetizadora de uma escola particular. 
Atualmente, com 55 anos de idade, 35 anos na docência e 30 anos como 
alfabetizadora, permanece atuando nas classes de alfabetização. Aposentada duas 
vezes, Maria Elena não conseguiu permanecer longe e retornou às classes de 
alfabetização. O entusiasmo dessa professora contagia aqueles que conhecem sua 



história de vida, que deixa transparecer o ser e o permanecer professora 
alfabetizadora. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, buscou-se uma metodologia que 
contribuísse para a compreensão de todo o processo investigativo, atribuindo 
elementos necessários a contemplar e a esclarecer o objetivo deste estudo. Nesse 
sentido, Antunes (2001, p.49), contribui afirmando que, "A metodologia, portanto 
vai além de definir os métodos a serem utilizados pelo pesquisador. Ela torna-se 
um ponto estrutural no trabalho de investigação científica, porque aponta condições 
para o pesquisador guiar-se durante a sua investigação". A partir da metodologia, 
foram definidos os critérios para a produção de informações, bem como a 
organização de todo o processo de construção e desenvolvimento desta pesquisa. 

Nesse sentido, a abordagem utilizada refere-se à pesquisa qualitativa, com base 
nos estudos de Bogdan; Biklen (1994), que reconhecem, nessa abordagem, 
possibilidades de aprofundamento do trabalho investigativo. Segundo Bogdan; 
Biklen (1994, p.16)  

Os dados recolhidos são (...) ricos em pormenores descritivos relativamente a 
pessoas, locais e conversas e de complexo tratamento estatístico. As questões a se 
investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, 
outrossim, formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos em toda a sua 
complexidade e em contexto natural. 

A pesquisa qualitativa aprofunda-se na experiência, nas ações e nas interações do 
cotidiano, as quais não permitem serem quantificadas, mas sim, analisadas na sua 
subjetividade. 

A pesquisa qualitativa, portanto, vem ao encontro da exigência que o objetivo 
requer, a partir do estudo de caso da História de Vida de uma professora 
alfabetizadora buscou-se investigar os processos formativos e o ciclo de vida dessa 
professora, bem como perceber os elementos que influenciaram sua permanência 
por 30 anos na classe de alfabetização. Bogdan; Biklen (1994), em suas 
contribuições sobre o estudo de caso, fazem referências às Histórias de Vida, sendo 
elas uma possibilidade de "abarcar" toda a vida do entrevistado ou apenas 
momentos específicos ou limitados da vida da pessoa. 

Nesse sentido, a metodologia de investigação definida deu-se através do método 
História de Vida, utilizando, como instrumento de produção de informações, o 
relato autobiográfico oral, pelo qual a interlocutora da pesquisa relatou livremente 
toda sua História de Vida; e a entrevista semi-estruturada, a partir de perguntas, 
com o objetivo de filtrar elementos finos que permitiram conhecer melhor fatos, 
condições e significações de toda a trajetória de vida dessa educadora.  

Com relação às categorias de análise dessa investigação, emergiram nos primeiros 
encontros e nas informações que foram sistematizadas a partir dos relatos da 
interlocutora dessa pesquisa, onde foram definindo-se nos demais encontros 
realizados durante o período de investigação e análise das informações. Nesse 
sentido, as categorias de análise definidas foram: lembranças da escola, processos 
formativos e ciclo de vida profissional. Segundo Minayo (1994, p.70). 

A palavra categoria, em geral, se refere a um conceito que abrange elementos ou 
aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Essa palavra 
está ligada a idéias de classe ou série. As categorias são empregadas para se 
estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar 
elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo 



isso. Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado em qualquer 
tipo de análise em pesquisa qualitativa. 

As categorias correspondem a uma forma de organizar as etapas vivenciadas pela 
interlocutora, na intenção de facilitar o procedimento das análises e oportunizar o 
agrupamento de elementos significativos para melhor compreensão dos mesmos. 
Porém, com o cuidado de não fragmentar idéias, mas sim apresentá-las de maneira 
clara e compreensível.     

O método biográfico Histórias de Vida permite o professor buscar na sua memória, 
o saber advindo da sua experiência, o saber experiencial. Tardif (2002, p.54), 
destaca o saber da experiência, como sendo a soma de todos os demais saberes 
(da formação profissional, curriculares, disciplinares) os quais são "retraduzidos, 
‘polidos' e submetidos às certezas na prática e na experiência". Pode-se dizer que a 
pluralidade dos saberes docentes são interpretados na prática, na experiência, com 
vivências significativas, que vão sendo compreendidos e selecionados os 
conhecimentos necessários à atuação no cotidiano do trabalho docente. Segundo 
Leão (2004, p.30), "A utilização das histórias de vida, como estratégia de 
compreensão da realidade, traz à tona as vivências, as experiências e também os 
sentidos que os sujeitos possam dar-lhes através dos relatos autobiográficos". 
Torna-se uma possibilidade de recuperar, do passado, experiências que podem vir a 
ser confrontada com a realidade, no sentido de refletir e "compreender suas 
escolhas e concepções sobre o ensinar e aprender". Reformulando sua própria 
maneira de ser professor. 

Pesquisar a História de Vida de uma professora alfabetizadora vai ao encontro de 
dar visibilidade, também, às emoções, saberes, valores, cultura, mitos e ritos que 
fazem parte da sua trajetória de vida. Conforme Dias (2002, p.9), em seus 
estudos, sobre as professoras alfabetizadoras, em especial - "processo identitário", 
relata que "(...) emergiram crenças, valores, saberes, mitos, ritos e sentimentos, 
que foram orientando as professoras na decisão da profissão e, conseqüentemente, 
no modo de ser professora-alfabetizadora" Sua pesquisa abre espaço a muitas 
questões relevantes nas relações do processo identitário das professoras-
alfabetizadoras, num trabalho que dá importância à vida pessoal e profissional de 
alfabetizadoras, e às dimensões que vão dando forma à sua identidade. 

Entender a História de Vida requer perceber as emoções, as marcas pessoais, que 
passaram, por muito tempo, despercebidas, mas que, agora, fazem parte da 
história, e dão respostas a muitas questões educacionais. A História de Vida é uma 
possibilidade de recordar o passado e reconstruir o presente e o futuro das práticas 
e demais ações educativas. 

Pesquisar os processos formativos e o ciclo de vida de uma alfabetizadora e os 
elementos que influenciam sua permanência por trinta anos na classe de 
alfabetização requer uma aproximação com suas memórias, com as lembranças de 
sua infância, de sua escolarização, de seu contato e convívio com o mundo da 
leitura e da escrita, bem como com a sua formação e trajetória docente, na busca 
de compreender todo o processo que a levou ser alfabetizadora e permanecer tanto 
tempo alfabetizando. Nesse sentido, lembrar o passado vem a ser uma 
possibilidade de entender e refazer o presente. Conforme Bosi (2004, p.55), "Na 
maioria das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com 
imagens e idéias de hoje, as experiências do passado". E, com isso, estabelecer, 
através da memória, um momento de reflexão - sobre suas práticas, assim como a 
disposição - para permitir que fragmentos de suas lembranças possam contribuir na 
descoberta de elementos significativos na permanência de alfabetizar por várias 
fases do seu ciclo de vida profissional. 



Torna-se relevante destacar que, ao recorrer à memória, traz-se consigo boas e 
más lembranças; ambas são importantes para que, ao refletir-se sobre as mesmas, 
consiga-se perceber e transferir para o presente e futuro, a melhor forma de 
ensinar. A reflexão torna-se uma possibilidade de interpretar até mesmo as más 
lembranças, como um aspecto positivo, para que não utilize em sua prática aquilo 
que não deu certo na sua vivência passada. Refletir sobre as lembranças contribui 
para que, através dela, possa-se organizar e alterar concepções em busca de 
melhoria das práticas educativas. 

A partir do relato autobiográfico, possibilita ouvir o professor quando rememora seu 
trabalho, um encontro com sua vida pessoal e profissional, ajudando a 
compreender, conforme Moita (1992 p.116): o "papel da profissão na vida e o 
papel da vida na profissão". Segundo Abrahão (2004, p.202): 

A pesquisa (auto)biográfica é uma forma de história auto-referente, portanto plena 
de significado, em que o sujeito se desvela, para si, e se revela para os demais. 
(...) A pesquisa (auto)biográfica embora se utilize de diversas fontes, tais como 
narrativas, história oral, epístolas fotos, vídeos, filmes, documentos, utiliza-se do 
exercício da rememoração, por excelência. 

A partir da pesquisa autobiográfica, amplia-se a possibilidade de aproximação com 
a memória docente, tendo em vista realizar-se uma releitura das vivências do 
passado e do presente na percepção de novas aprendizagens. Utilizar os relatos 
autobiográficos, não com o intuito de quantificar informações, mas num sentido de 
compreender e analisar todo o processo de rememoração. Pesquisar a trajetória de 
vida dessa alfabetizadora foi ao encontro de oportunizar à interlocutora relatar suas 
experiências, refletir sobre elas e incorporá-las no seu trabalho docente. Relatar as 
experiências de sua vida pode ser entendido, conforme Lemos (2006, p.34), num 
"Trabalho que reconstrói e promove o crescimento pessoal e profissional, o 
autoconhecimento, a auto-estima, a auto-análise, todos os exercícios que envolvem 
a dimensão interior do sujeito que escreve sobre si, para se refletirem em suas 
atitudes e manifestações externas, em sua fala e em suas transformações como ser 
humano e profissional". Nesse sentido, pode vir a contribuir para que, mesmo nas 
diferentes fases de sua carreira, a professora consiga superar as dificuldades e 
"continue" encantada pela profissão. 

O relato autobiográfico contribui para que se capture, através da memória, os 
saberes, a história de uma vida. Além de compreender a si mesmo, nos diferentes 
contextos, torna-se uma perspectiva de conhecimento e construção de sua 
identidade profissional, bem como do "tornar-se professor" e permanecer na 
profissão.  

A entrevista é um outro procedimento da investigação qualitativa. Para Bogdan; 
Biklen (1994, p.134), "(...) a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos 
na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 
intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 
mundo". Tornou-se, assim, mais uma possibilidade de aproximação da trajetória de 
vida da interlocutora da pesquisa. 

Autores como Bogdan; Biklen (1994), Thompson (1992), Nóvoa (1992), Bergson 
(1999), Dias (2002), Antunes (2002), Bosi (2003, 2004), Josso (2004), Abrahão 
(2004), Leão (2004), Lemos (2006), entre outros, contribuíram na justificativa de 
tal metodologia e nas demais reflexões expressas nas análises. Além disso, o 
contexto sócio-histórico que envolveu a temática: educação, formação de 
professores e alfabetização, a partir das contribuições de Guiraldelli (2001), 
Ferreira (2001), Imbernón (2001); García (1999), Tardif (2002), Huberman (1992), 



Bolívar (2002), Barcelos (2004); Rizzo (1977), Ferreiro; Teberosky (1987), Soares 
(2006), entre outros que contemplaram tais estudos, tiveram o intuito de situar os 
diferentes contextos sócio-políticos que tais questões vêm sendo consolidadas, 
discutidas transformadas e que fizeram parte da trajetória da interlocutora dessa 
pesquisa, em que também fez parte das mudanças desse contexto.  

A partir de um recorte das categorias de análise pode-se observar que a 
metodologia contempla tal estudo.   Ao rever as lembranças da escola, Maria Elena 
relata os sentimentos que estiveram presentes em grande parte de sua trajetória 
escolar e de formação. A timidez, a insegurança por estar diante de um lugar 
diferente do seu convívio familiar, a escola, foram pontos marcantes na memória 
de Maria Elena. Contudo, os sentimentos negativos que fizeram parte de sua 
infância foram sendo diluídos a partir das lembranças que tivera das professoras 
atenciosas, amorosas, que ajudaram a dar tranquilidade e a superar a timidez, o 
pânico e o medo dessa fase. Enquanto que nas séries em que não tivera o apoio 
das professoras, as lembranças que prevaleceram, foram sentimentos negativos, 
de "abandono", timidez e dificuldades. Ainda nessa fase de escolarização, Maria 
Elena relembra o tempo que começara a estudar numa escola particular, com 
colegas com uma situação financeira superior a sua, também foram momentos 
difíceis, mas a dedicação e o esforço, contribuíram na superação de suas 
dificuldades, frente à aprendizagem que, muitas vezes, apresentava-se fragilizada. 
Pode se dizer que Maria Elena fora "resiliente" . Para Tavares (2001) a "resiliência" 
acontece num determinado sujeito, quando o mesmo mobiliza suas capacidades de 
"ser", "estar", "ter", "poder" e "querer", em outras palavras, quando o sujeito 
mobiliza sua capacidade de auto-regulação e auto-estima. 

Contudo, destaca-se a afetividade como um dos elementos que tiveram forte 
influência na sua trajetória enquanto aluna e que contribuem nas ações educativas 
enquanto docente. A importância da amorosidade que permeia a aceitação do ser 
humano, respeitando as suas individualidades e suas potencialidades contribuíram 
para a segurança e permanência na escola. Para Maturana; Rezepka (2000, p.25) 
"(...) o amor é a emoção que funda o social como o âmbito de convivência no 
respeito por si mesmo e pelo outro (...). Quem respeita a si mesmo é independente 
e autônomo sem estar em oposição; o respeito por si mesmo não se constitui na 
diferença com o outro, mas na aceitação da própria legitimidade".  Sendo um 
condicionante que desencadeou a base necessária para as superações das 
dificuldades, uniu o esforço, a dedicação e o estudo, tornando-se resiliente frente 
às diversas situações que vivenciou nessa fase. 

Quanto à escolha pelo Curso Normal, Maria Elena salienta as lembranças de seu pai 
que acreditava que o estudo era a única herança que poderia deixar a seus filhos, 
além disso, o gosto por dar aula, partia desde sua infância onde brincava de 
"aulinha" com as crianças de sua vizinhança. Também Maria Elena atribui ao fato 
da "vocação" que tem em ser professora, mas que, através das análises realizadas 
nesta pesquisa, é visível que a sua escolha e permanência na profissão de 
professora se desencadeiam em diversos fatores conforme foi relatado e 
fundamentado anteriormente que proporcionaram a opção e a permanência pela 
profissão docente, principalmente nas classes de alfabetização. 

Seu tempo de formação constitui-se também na busca de vencer a timidez, 
buscando substituir outras professoras da escola a qual estudava, além disso, a 
dedicação e o gosto pelas disciplinas do curso, juntamente com o incentivo de suas 
professoras, contribuíram para que Maria Elena assumisse sua identidade como 
professora. Nessa fase, também estiveram presentes os momentos difíceis como a 
entrada no estágio que foram fatos marcantes e superados no decorrer do tempo e 
a perda do pai, presença forte nas lembranças de Maria Elena. 



Durante a trajetória de seu ciclo profissional, a presença das lembranças de seus 
antigos mestres contribuiu tanto no sentido de acreditar na amorosidade, 
respeitando e valorizando cada um de seus alunos, suas idéias e produções. Assim 
como as lembranças dos professores que, de uma forma ou de outra, contribuíram 
no sentido de não repetir os erros que marcaram também seu tempo de 
escolarização. Nesse sentido, que se traz aqui as idéias de Arroyo (2007, p.125) 
"Os valores, o dever moral de ser professor(a) se aprendem no lento convívio, 
exemplar dos "bons" ou "maus" professores e com a nossa cumplicidade de 
aprendizes". Ser professor se define nas diversas nuances em que a trajetória se 
situa.  

Além disso, outro elemento que influenciou a permanência na docência e, 
principalmente, nas classes de alfabetização foi a constante reflexão que realizava 
sobre suas práticas. Schön (1995) destaca em seus estudos a "ação-reflexão-ação". 
É fundamental que o professor, ao refletir sua ação educativa, repense sua prática, 
mudando suas estratégias de ensino quando esta for necessária. Contudo, para que 
isso aconteça, é fundamental que o professor permita-se uma auto-avaliação. A 
partir de suas reflexões, muitas mudanças ocorreram na busca de melhoria nas 
suas ações educativas. Através delas, Maria Elena, tornara-se uma professora 
flexível e produtora de suas próprias práticas no sentido de rever, transformar e 
adequar a melhor maneira de ensinar, contemplando as atuais teorias sobre o 
ensinar ler e escrever. Suas práticas são recheadas de carinho, aceitação, diálogo, 
motivação. Os sentimentos que permanecem na sua História de Vida, bem como na 
fase que se encontra atualmente, são de satisfação, felicidade, comprometimento e 
desejo de ser cada dia melhor frente suas práticas enquanto professora 
alfabetizadora, principalmente, mostrando o desejo de se relacionar com o outro; 
no caso desta pesquisa com as crianças, os pais, a comunidade e os colegas de 
profissão. 

Contudo, espera-se que esta pesquisa venha a contribuir na formação de 
professores, no sentido de valorizar as Histórias de Vida como uma metodologia 
que visa revelar muitos saberes e experiências que constituem a história daqueles 
que fazem a educação. A partir da história de vida de Maria Elena, lembranças do 
tornar-se alfabetizadora e permanecer alfabetizando foram se mobilizando na 
descoberta de competências e saberes que foram sendo construídos ao longo de 
sua escolarização, seus processos formativos e todo seu ciclo de vida pessoal e 
profissional.  Além disso, perceber a importância da afetividade pela profissão, bem 
como, da reflexão na docência, presentes na História de Vida de Maria Elena, 
destacam-se como elementos significativos nas práticas educativas, no ser e 
permanecer professora alfabetizadora. 
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