
 

 

 

INFÂNCIAS RESGATADAS: NARRATIVAS  DAS PROFESSORAS 

DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL CASINHA DO SOL – 

UESB 

 

Katiuce da Silva Barreto Fernandes Moraesi 
Ivana Conceição de Deus Nogueiraii 

Jerusa Gonçalves Almeidaiii 
 
 
 

Eixo temático: Formação de Professores, Memória e Narrativas 

 

Resumo 
Este artigo traz, sinteticamente, resultados de uma pesquisa baseada na  investigação da  
construção de saberes das professores do Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia /Campus de Jequié. Para este trabalho, buscamos 
analisar o significado de infância para as professoras e conhecer de que forma essas imagens 
foram constituídas ao longo de suas histórias de vida. Na metodologia seguiu-se os princípios 
da pesquisa qualitativa, tendo como método o estudo autobiográfico. Os dados foram 
coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas.  
Palavras-chave: formação docente. Significado de infância. Narrativa.  
 
 
 
Resumen 
Este artículo presenta, brevemente, la sistematización de los resultados de una investigación 
basada en la construcción de los conocimientos de los profesores en el Centro de los niños 
que viven Casita del Sol en la Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía / Campus de Jequié. 
Para este trabajo se analiza el significado de la niñez para los profesores y cómo estas 
imágenes se formaron a lo largo de sus historias de vida. En la metodología se siguieron los 
principios de la investigación cualitativa, estabeleciendo como método el estudio 
autobiográfico. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas semi-estructuradas.  
Palabras clave: Formación de docentes. Significado de la infancia. Narrativa 
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O presente trabalho traz reflexões sobre o significado de infância atribuídos pelas 

professorasiv do Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia / Campus de Jequié. As idéias nele contidas é parte da pesquisav 

desenvolvida com os docentes de tal lócus, através da qual buscamos investigar o processo 

construtivo de saberes mobilizados, a partir de práticas implementadas na Educação Infantil. 

 

Partimos do pressuposto que: a) as histórias de vida, contadas pelas professoras desde sua 

infância até as trajetórias de formação na docência em educação infantil, podem ser uma  

fonte importante para entender suas experiências e seus saberes sobre criança, infância e 

educação, b) que os modelos de infância e criança, presentes na pedagogia, se configuram 

como representações, que podem ser influenciadas e identificadas nas práticas dos professores 

de educação infantil. Assim, este trabalho pretende ampliar discussões sobre o significado de 

infância e os desafios colocados para a educação infantil.  

 

O caminho metodológico está centrado na pesquisa qualitativa, tendo como método o estudo 

autobiográfico. A escolha pelas narrativas de vida se deu por considerar-se a mais apropriada 

para investigar a trajetória  de vida dos atores que contribuem e trabalham no Centro de 

Convivência Infantil Casinha do Sol. 

 

O grupo participante da pesquisa está formado por professoras do Centro de Convivência 

Infantil Casinha do Sol – UESB, assim constituído: três professoras que já concluíram o 

ensino superior e cinco profissionais em formação nos Cursos de Licenciatura em Pedagogia 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Em relação ao tempo de experiência 

profissional no CCI Casinha do Sol, podemos perceber que 25% do grupo de professoras 

possui em torno de 10 a 14 anos de  profissão;  25%  possui de 4 a 6 anos  e os outros 50%  

possui entre 1 e 2 anos de profissão.  

 

Considerando o grande volume de dados, a atenção do relato da pesquisa recaiu sobre  duas 

professoras – Profª Esmeralda e Prof  Pérolavi, que narraram suas histórias de infância e suas 

concepções decorrentes dessas vivências. Escolhemos as referidas professoras por serem 

atualmente as únicas profissionais que ingressaram no início da construção do CCI Casinha 

do Sol.   
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Para este artigo, inicialmente, são apresentadas algumas idéias sobre infância, criança e seus 

significados construídos ao longo de uma história social. Em seguida, analisamos a 

importância das narrativas das professoras sobre sua história de infância e as imagens 

contruídas em suas experiências. Aqui, focalizamos também interações, tensões e 

contradições sobre o significado de atuarmos com crianças, como sujeitos sociais. Por fim, 

abordamos o impacto dessas reflexões, considerando os direitos das crianças como atores 

sociais.  

1.  INFÂNCIA E CRIANÇA: SIGNIFICADOS CONSTRUÍDOS AO LONGO DE 

UMA HISTÓRIA SOCIOCULTURAL 

 

Escrever ou falar de criança e de infância é dar volta ao tempo, permitindo-nos  recuperar em 

certo sentido a maneira de vermos a criança, e, ao mesmo tempo, inseri-la num contexto 

sociocultural. (BENJAMIN, 1984). Percebemos isso, quando buscamos na história os 

significados atribuídos a infância ao longo do tempo.  

O tratamento e a atenção à criança foram sendo transformados e até mesmo, em determinados 

períodos, tomados como um dos indicadores do desenvolvimento cultural de um povo. Apesar 

disso, parece que tudo o que se tem regularizado à infância mostra-se “como fruto da 

sensibilidade do adulto e não como um direito que ela possui.” (CARVALHO, 2003, p.43). 

Essa condição vem sendo apresentada por historiadores e pesquisadores como: Kuhlmann Jr. 

(1998), Leite (2003) e o clássico trabalho de Philippe Ariés (1981) dentre outros, que nos 

apontam que durante muito tempo, as crianças não foram consideradas sujeitos de direitos, até 

que chegassem à idade da razão.  

Na obra “História Social da Criança e da Família”, o historiador Philippe Ariés (1981) afirma 

que a aparição da criança como categoria social se dá lentamente, entre os séculos XIII e 

XVII. Para Ariès (Ibid,p.19), inicialmente, a criança aparece na iconografia religiosa para 

representar o anjo e o Menino Jesus. Séculos mais tarde (XV e XVI), a criança aparece em 

retratos reais encontrados em efígies funerárias. Somente no século XVII, aparecem os 

retratos de crianças, tendo um significado e uma representação para as famílias. 

 Sob óticas de diferentes pesquisadoresvii, surgem outros estudos sobre a infância e a 

assistência às crianças abandonadas. Estes estudos receberam um impulso significativo como 
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desdobramento da história, pois descreviam sobre sociedade, família e população. 

(KUHLMANN JR. 1998).   

Nesta direção, Charlot (1979, apud, REDIN, 2004, p.21) define a história da criança, em 

nossa sociedade, como econômica, social e politicamente marginalizada. No dizer do autor: 

“[...] não é certamente um acaso que o sentimento da infância se desenvolva precisamente no 

século XVII. As sociedades afastam a criança das atividades adultas nos séculos XV e XVI e, 

no século XVII, elaboram uma teoria filosófica da especificidade infantil.” Esse tipo de teoria 

concebia a criança pelo seu processo de maturação e desenvolvimento e como um sujeito 

individual, ou seja, as crianças se desenvolviam independente da construção social.  

Segundo Leite (2003) no século XVIII, a concepção de infância foi marcada pela 

precariedade das condições econômicas, moradia e superpopulação. Época que havia um alto 

risco de morte, nos partos, entre recém-nascidos e crianças menores de 10 anos. O abandono 

de crianças e o infanticídio foram práticas encontradas entre índios, brancos e negros. 

Igualmente, as “rodas de expostos” viii começaram a existir, asilos de órfãos e projetos de 

assistência aos pobres e de crianças em situação de rua. 

No século XIX e início do século XX, a criança, por definição, era chamada de “cria” da casa, 

de responsabilidade da família consanguínea ou da vizinhança.  Percebemos que são várias as 

representações de  criança: às vezes adultizada, às vezes glamourizada, vista como imatura 

demais para assumir responsabilidades ou madura demais para agir como “criancinha” 

(GARCIA 2002).  

Nesse sentido, podemos apreender que, historicamente, há uma negatividade constituinte da 

infância, que, em larga medida, sumariza esse processo de distinção, separação e exclusão do 

mundo social. Conforme Sarmento (2005), a própria etimologia encarrega- se de estabelecer 

essa negatividade, pois a palavra infância é oriunda do latim infans, que significa criança 

pequena, incapaz de falar. Para o autor (ibid,p.366), “infância é a idade não- falante, o que 

transporta simbolicamente o lugar do detentor do discurso inarticulado, desarranjado ou 

ilegítimo. [...] aluno sem- luz; criança é quem está em processo de dependência; [...] criança é 

o que não pode e nem sabe defender-se [...]”.    

Em contrapartida, o século XX foi marcado pelo crescente interesse na criança, gerando um  

movimento sócio-político voltado para a sua assistência e proteção. As ciências focalizaram a 

sua atenção para o estudo da infância e sua singularidade. Assim, na Filosofia,  a infância foi 
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percebida em suas diferentes concepções; na História, concebida pelas sociedades no 

tempo/espaço;  na Psicologia, percebida no seu processo de desenvolvimento e 

aprendizagem;  na Sociologia, a partir da significação social e ideológica; na  Antropologia, 

enquanto produtora de cultura. Estudos esses, que possibilitaram a percepção de diferentes 

infâncias vividas num mesmo espaço e tempo.  

Assim, estudiosos da contemporaneidade, como Sarmento (1997, 2005, 2007), Kramer (1995, 

2005 ,2006) Kuhlmann Jr. (1998), Garcia (2002) e outros concebem a criança como um 

sujeito social, que possui histórias e que, além disso, é produtora e reprodutora do meio no 

qual está inserida, atuando como construtora de história e cultura. Esses autores oferecem 

elementos para a ideia de uma infância que tem subjacente a condição de protagonista, na 

sociedade em que está inserida, e não apenas a de mera coadjuvante.   

 

1.1 Signifidados de Infância e criança 

 
Para Sarmento e Pinto (1997),  o conceito de criança tem variado de sociedade para 

sociedade, de cultura para cultura e, muitas vezes, possui diferentes acepções num mesmo 

grupo social. Nesse sentido, o autor  afirma que a infância é independente das crianças.  

Ressalta a necessidade de definir e delimitar os conceitos de criança e de infância, a fim de se 

perceber as diferenciações dessas duas categorias:  

[...] a sociologia da infância costuma fazer, contra a orientação aglutinante 
do senso comum, uma distinção semântica e conceptual entre infância, para 
significar a categoria social do tipo geracional, e criança, referente ao sujeito 
concreto que integra essa categoria geracional e que, na sua existência, para 
além da pertença a um grupo etário próprio, é sempre um ator social que 
pertence a uma classe social, a um gênero etc.(SARMENTO, 2005, p. 371) 

Entendemos que os autores legitimam a importância da distinção desses dois termos, o 

primeiro destaca a infância como categoria social, que aponta os elementos de 

homogeneidade deste grupo. E o segundo, a criança como referente empírico, cujo, 

conhecimento implica atenção aos fatores de diferenciação e de heterogeneidade, ou seja, 

correspondem às variações demográficas, as relações econômicas e aos papéis 

desempenhados que dependem estreitamente da classe social em que cada criança está 

inserida. 

Daí, a importância em entender esse sujeito, em seu contexto social. Dizer que a criança é um 

ser social equivale a considerar que ela tem a sua própria história, pertence a uma classe social 
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determinada e depende das relações sociais e culturais para a construção efetiva da sua 

própria linguagem (KRAMER, 1995). Com base no enfoque dado por Vygotsky, sobre a 

criança, Kramer (2006, p.97) faz a seguinte declaração: “a criança não é um adulto 

incompleto, não é um pedaço inacabado de uma sequência de etapas. Ela é um sujeito social e 

histórico, hoje, desenvolvendo-se sim, mas alguém real, cidadã, pessoa, gente.”  

Por vivermos na era da globalização, acontecem múltiplos tempos e infância e neles 

coexistem realidades e representações diversas.  Segundo Corsino (2005, p.204), as formas de 

organização de cada sociedade e condições de existência e de inserção da criança em cada 

contexto social, econômico, político e cultural é que vão delineando as diferentes concepções 

de infância e as diferentes formas de ser criança.  

 

2. NARRATIVAS DAS PROFESSORAS SOBRE SUAS HISTÓRIAS DE 

INFÂNCIA:  UM CAMINHO PARA   FORMAÇÃO DOCENTE 

 Narrar uma história vivida, ou acordar nossas  memórias é, primordialmente, reeditar nosso 

presente e alterar o futuro, pois a “experiência sempre pode e deve ser contada de outra forma, 

cabendo a nós dar-lhe sentido” (KRAMER, 2006. p.67). Tomamos o termo “narrativa” no 

sentido colocado por Benjamim (1975, p. 39), que identifica as narrativas com o ato de trocar 

experiências, no  qual  o narrador retira a matéria do que vai contar, sempre com a intenção, 

ainda que não explicitada, de dar exemplo moral ou prático. Essa troca se daria não só porque 

a narrativa inclui o vivido e o ouvido pelo narrador (a própria experiência e a experiência 

alheia), mas também porque ela incorpora à narração a experiência de quem a ouve , pois se 

narra aquilo que pode interessar aos outros, por diversos motivos ligados ao acervo de suas 

experiências de vida.  

Ressaltamos que, para esses autores, a memória é uma construção social e coletiva, que se 

vincula às aprendizagens e representações advindas da inserção do sujeito, em seus diferentes 

grupos sociais. Como nos diz Souza (2007, p.4), “as narrativas permitem lidar com dimensões 

formativas entre experiências vividas e lembranças que constituem identidades e 

subjetividades, potencializando apreensões sobre as itinerâncias e as práticas formativas.”  

A memória é um caminho imaginário, cheio de experiências que busca o saber. Para Morin 

(p.395) “a história de vida pode desempenhar o seu papel de passarela entre o passado e o 

devir, não pela previsão do futuro, mas sim porque ela permite reencontrar a via de um 
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projeto inédito a partir de uma memória retrabalhada”. As histórias de vida na escola, 

portanto, podem ser compreendidas como um caminho para a formação docente. Essas 

vivências criam possibilidades para o sujeito construir seu caminho, experienciar o novo ao 

praticar o exercício da reflexividadeix. Assim sendo, é necessário “incorporar a nossa reflexão 

na história, e nos incorporarmos na história. Não para que dela fiquemos prisioneiros. [...] mas 

para que, a partir dela, saibamos encontrar novos caminhos para dizer a nossa intenção de 

educar.” (NÓVOA, 2002, p.14). Logo, o que torna enriquecedora a formação é que esta 

promova autocompreensão, investigação e reflexão de forma indissociável da ação do 

professor.  

Entendemos que quando as professoras do Centro de Convivência Infantil Casinha do Sol 

narram suas histórias sobre experiências na infância e em suas formações iniciais e contínuas, 

essas experiências contribuem para o desenvolvimento, mudança e consolidação de 

compreensões, de disposições, em relação a modos de atuar melhor, de ressignificação da 

identidade profissional do professor de educação infantil. A fala e a escrita são meios, não só 

para explicitar e reconstruir o que se pensa, mas também para se predispor à ação (CUNHA, 

1998 apud GUIMARÃES, 2008). 

 

3. INFÂNCIAS NARRADAS: UM CAMINHO PARA MELHOR COMPREENDER A 

CRIANÇA 

 
Idealizando um palco reflexivo a respeito do significado de infância e de criança para as 

professoras do Centro de Convivência Infantil – CCI Casinha do Sol, seguimos as ideias de 

Morin e Ardoino (2007) que nos sugerem percorrer um caminho que não tem a intenção de 

ser linear e cronológico, mas que remete à complexidadex dos contextos social, cultural e 

histórico do processo de formação dessas docentes. Para nos ajudar a delinear as imagens de 

infância que foram constituídas, ao longo das histórias de vida, das professoras pesquisadas, 

buscamos como aporte teórico para nossa análise, as ideias de Sarmento & Pinto (1997), 

Sarmento (2005, 2007), Kuhlmann Jr. (2000), dentre outros. 

 

Usaremos como referência de concepção de infância, o pensamento de Sarmento (2007, p. 

29), que assinala dois períodos fundamentais: o das “imagens da criança pré-sociológica” e o 

das “imagens da criança sociológica”. No primeiro, a criança é tida como sujeito infantil, 

como uma entidade singular  e abstrata, tendo sua imagem representada como a criança má; a 

criança inocente; a criança imanente; a criança naturalmente desenvolvida; a criança 
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inconsciente. No segundo, a representação da criança corresponde a concepção de seres 

sociais, isto é, uma “categoria geracional, um grupo social de sujeitos ativos, que interpretam 

e agem no mundo.”( SARMENTO,2007,p.32). 

 

Quando perguntamos para as professoras pesquisadas sobre as lembranças de  sua infâcia, as 

primeiras marcas de lembranças estão registradas no tempo da escola. Para Arroyo (2005, 

p.84) “lembrar da infância é lembrar-se da escola e lembrar-se da escola é lembrar-se da 

infância e adolescência”. Assim, as histórias de infância das professoras são  narradas a partir 

das imagens de infância na escola.  

 

3.1 Infância vivenciada: imagens de “crianças imanentes” 
 

 
Segundo Gullestad (2005, p.511) “uma infância textual pode ser definida como infância 

contada, enquanto uma infância vivida é uma infância do modo como foi experimentada” . 

Assim, entendemos que quando as professoras passam a narrar suas histórias, elas reescrevem 

uma experiência vivida. Elas passam a reconstruir, refletir, retrabalhar o presente e imaginar o 

futuro através de suas memórias.  O caso dessa professora é ilustrativo: 

PE- Quando criança, lembro que tive uma professora que era muito 
carinhosa. Mas tradicional, porque a gente nem podia levantar e nem  
olhar para os lados. Porque se a gente olhasse para os lados, ela 
reclamava. Ela queria que a gente sempre focasse nela. Então, quando 
criança, ao brincar de escolinha, eu fazia desse jeito também.  Eu não 
sabia, eu fazia assim, não era para tirar os olhos de mim. Queria que 
eles focassem em mim. E era escolhido o jeito de sentar, as fileiras das 
cadeiras, tudo era feito do jeito dela[...] E, eu fazia a mesma coisa.  Aí, 
depois com o passar do tempo, que eu fiz o magistério, eu  vi que não era 
por aí. Que as crianças não eram para ser tratadas desse jeito. Do jeito 
que ela queria, ou do jeito que o professor quer. Tipo, fique aqui! Ou 
então,  faça assim! É assim que você deve fazer! A cor é essa e não é 

outra. .( Profª Esmeralda) 

As  lembranças da professora, dizem respeito às imagens de infância que Sarmento (2005), 

destaca como “ criança imanente”. De acordo com o autor  essa imagem representa “a ideia de 

um potencial de desenvolvimento da criança, não a partir de uma natureza intrisicamente boa, 

mas da possibilidade de aquisição da razão da experiência”. (IDEM, p. 32). Ou seja, a criança 

nessa concepção é vista como uma tabula rasa, sendo missão do professor promover o 

crescimento de seu aluno com vista a uma ordem social coesa. As experiências que a 

professora teve na escola, quando criança, referem-se ao modelo da pedagogia da transmissão. 
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As práticas utilizadas nesse tipo de educação centravam-se na lógica dos saberes 

fragmentados. O papel do professor era de dar informação e moldar a criança. 

(FORMOSINHO, 2007). Por fim, uma prática que roubava a infância das crianças que 

frequentavam o espaço escolar.  Como também se percebe nesta fala : 

 

 No decorrer da minha infância na escola, muitos professores me deixaram 
marcas ruins, [pausa]...Eu me sentia  sempre muito excluída. A gente, hoje  
em dia,  fala muito no bullying, mas,  naquela época eu me sentia vítima, por  
ser pobre, negra, né?. Apesar de minha cor não ser muito escura,o  
professor percebe quando você tem um nível social melhor e outros não. 
Então, eu pensava que ele dizia pra si mesmo... Ah! essa  não vai aprender.  
Porque  eu era sempre aquela aluna que não falava nada. Embora, naquela 
época, o aluno bom era aquele que não falava nada, nem perguntar podia. 
Então, eu ia para casa com todas minhas dúvidas, todas minhas aflições de 
criança, por não entender e me achar inferior ainda mais, porque eu não 
compreendia nada.( Profª Pérola ) 

 

É importante relembrar, segundo Kuhlmann Jr. (2000), que a educação infantil, no Brasil, até 

meados da década de 1970, viveu numa lenta expansão, parte ligada aos sistemas de 

educação, atendendo crianças de 4 a 6 anos, e parte vinculada aos órgãos de saúde e de 

assistência, mantendo contato indireto com a área educacional. A representação da criança, 

presente na legislação, nos organismos e nas instituições de atendimento, era  a de uma 

criança carente, com probabilidade de fracassar na escola; o que suscitou a prática de 

programas ou exercícios intensivos para adestrar a criança para o desempenho na escola e 

realizar uma educação compensatória. Esse modelo de educação permaneceu com a visão 

estereotipada e preconceituosa da criança proveniente das classes subalternas, em que as suas 

possibilidades de aprendizagem são sistematicamente subestimadas. 

 

3.2  Infância Imaginada: de “crianças inocentes” à  “crianças naturalmente 

desenvolvidas” 

 

Quando perguntamos  sobre o significado de infância, uma das professoras trouxe  em seu 

ralato o “significado de antes” e o “significado de hoje”. Porém, podemos ver que nesses dois 

tempos, a imagem de criança é vista como alguém que depende do adulto, portanto lhe deve 

obediência. Essa acepção de infância reflete imagens de “criança naturalmente desenvolvida”  

(SARMENTO, 2005, p.32), a qual recebe profunda influência da psicologia do 

desenvolvimento, na pedagogia, nos cuidados médicos, e na relação cotidiana dos adultos 
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com as crianças. De acordo com Filho (2004), em relação à perspectiva psicológica e médica, 

a Psicologia do Desenvolvimento vem determinando à educação das crianças pequenas;  já em 

relação a Medicina, a crítica tem ligação direita com o seu viés higienista; os saberes dessas 

duas ciências prevaleceram, como domínios científicos, por um longo período no campo 

educacional,  trazendo consequências para a Educação institucionalizada.  

 

 O significado de infância antes era muito preso, a gente era muita presa. 
Apesar de que eu tive uma infância muito boa. Brinquei muito, mas, 
quando cheguei na escola eu via que era diferente. Era muito limitado o 
espaço, a sala de aula parecia uma prisão. Não era arejado, não tinha 
muita iluminação. Isso influencia na aprendizagem, porque a criança 
vai respirar melhor e se desenvolver melhor.[...] Hoje, para mim, a 
criança significa uma coisa muito importante. Porque você vê  a 
criança vir até você. E,  você compartilha e aprende com ela. Quando 
você está ensinando e ela está prestando atenção, você vê a criança se 
desenvolvendo...aprendendo ainda mais. Isso para mim é muito 

gratificante. (Profª Esmeralda) 

 

Segundo Sarmento & Pinto (1997), o conceito de infância, retratado pela Psicologia 

Desenvolvimentista, está longe de corresponder a uma categoria universal, natural e 

homogênea. Para os autores, os estudos de desenvolvimento psicológico das crianças, 

constituem pontos centrais dessa abordagem, que deixa na “penumbra as crianças” como seres 

plenos e na “escuridão a infância” como categoria social e cultural. (FILHO, 2004). Pensar a 

criança, nessa dimensão, reforça uma visão adultocêntrica, focada na idéia da sua 

incompetência  para decidir por si mesma, devido a sua ingenuidade, o que a torna fadada ao 

erro (CHARLOT, 1986). O significado de infância na concepção da professora Pérola, 

também aponta para o “significado de antes” e o “significado de hoje”, demarcado pelo início 

de sua experiência no centro. Conhecemos, portanto, a sua primeira visão, no início de sua 

experiência no CCI: 

 

 Quando entrei no CCI, eu não tinha conhecimento de educação infantil. Eu 
tinha conhecimento  do que era ser mãe, do que era cuidar de uma criança. 
A criança para mim era alegria... Eu não via a criança  em si. Porque a 
criança é boa e também é ruim... ela é calma  e muitas vezes também 
pirracenta. Eu não conseguia conceber as duas coisas, eu só achava que a 
criança era um anjinho...era a alegria, o anjo que tinha que proteger. [...] 
Hoje, eu começo a conceber a criança, enquanto sujeito que pode fazer as 
coisas sozinha, por exemplo, escovar seus dentes sem minha ajuda. [...] Eu 
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me encanto com o desenvolvimento da criança. [...] uma criança que chega 
para você balbuciando algumas palavras e depois de algum tempo, ela está 
produzindo história, voltada à realidade dela, à cultura da criança. Hoje, eu 
vejo a criança como sujeito.   ( Profª Pérola) 

 

Essa acepção de infância encontra ressonância na representação da criança boa, perfeita, 

submissa  e disciplinada, incapaz de resistência e contestação. Alimenta a visão de criança 

como anjo ou sujeito indefeso, desenvolvendo-se no fluxo linear e natural da vida. 

Entendemos que esta concepção de infância segue o pensamento de Jobim e Souza 

(1996,p.45), quanto a perspectiva de desenvolvimento, a qual “fragmenta a criança em áreas 

ou setores de desenvolvimento (cognitivo, afetivo, social, moto, lingüístico...) excluindo-a 

enquanto sujeito na e da história.” Contudo, notamos na fala da professora, concepções 

distintas, nas quais os elementos da concepção desenvolvimentista de infância aparecem , 

permeados, ao mesmo tempo, por idéias que reconhecem a criança como sujeito produtor de 

sua história.  

 

CONSIDERAÇÕES EM ABERTO 
 
Este artigo teve por objetivo analisar o significado de infância e conhecer de que forma essas 

imagens foram constituídas ao longo das histórias de vida das professoras pesquisadas. Com 

base nos dados levantados, e , partindo da premissa teórica sobre as “imagens da criança pré-

sociológica” e o das “imagens da criança sociológica” (SARMENTO,2007). Os resultados 

preliminares da pesquisa apontaram para: 

•   A percepção de que a infância das professoras segue a imagem de “criança 

imanente”. Essa imagem representa a ideia de criança como tabula rasa, sendo missão 

do professor promover o crescimento de seu aluno com vista a uma ordem social 

coesa, ou seja, um modelo de pedagogia da transmissão. 

• Os significados de infância para as professoras foram construídos ao longo de suas 

experiências de vida, e em suas imagens de infância, ainda está implícita a concepção 

de criança naturalmente desenvolvida. 

• As análises parciais nos revelam que as narrativas analisadas apresentam-se como uma 

ação complementar, que enriquece e reforça as transformações desencadeadas na 

interação social. Consideramos ainda que na busca de um enredo, para suas histórias, 

as narradoras selecionam, estabelecem relações, organizam os fatos, encontram 

justificativas, clarificam suas imagens de infância e criança. Nesse processo, re-
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conhecem, re-descobrem suas relações com os saberes de suas práticas com a 

educação infantil, com o grupo, mas, principalmente, com sua criança. 
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viii A “Roda dos expostos ou dos Enjeitados,” tiveram origem na Idade Média (Séc. XII), na Itália. O nome da 
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como “a possibilidade de que a própria atividade do ‘sujeito’ se torne ‘objeto’, a explicação de si como um 
objeto não-objeto, ou como objeto por posição e não por natureza” (1992,p.224). Ser objeto por posição e não 
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