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As pesquisas que tratam sobre os saberes docentes tem possibilitado, ao campo da 
educação, conhecer e (res)significar o trabalho dos professores como produtores de 
seus próprios saberes. Entendendo o saber docente como um saber plural, 
construído antes mesmo da entrada na escola e que se prolonga na vida pessoal e 
profissional do professor, proponho, neste trabalho, (re)pensar o lugar da infância 
na formação docente, levando em consideração os processos formativos de três 
professoras de educação infantil e seus os saberes profissionais e experiênciais 
sobre a infância. Para tanto, utilizo o trabalho com a memória, com narrativas orais 
e autobiográficas, assim como, com vivências pedagógicas como via de acesso aos 
saberes sobre a infância construídos nos processos formativos das professoras. 
Com esse desenho metodológico podemos adentrar no campo simbólico dos 
saberes e das representações docentes, a fim de propiciar nesse processo 
investigativo, também, um método de formação/autoformação. Isso porque o 
professor ao narrar seus saberes tem a possibilidade de torna–se um “pesquisador 
de si“, de suas práticas docentes e de seu trajeto de vida como pessoa e 
profissional. A partir disso, busco com esse trabalho propiciar um espaço de 
reflexão sobre o lugar da infância na formação de professores e, a partir de suas 
histórias de vida, conhecer seus saberes, suas memórias singulares e coletivas, 
suas imagens, suas aprendizagens e suas maneiras de ser e estar na docência. 
Assim, encontro nas narrativas das professoras um baú de memórias repleto de 
artefatos que contam suas histórias, lembranças, silêncios, marcas, saberes e 
fazeres (re)construídos no campo da docência na infância. 
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O que tem dentro desse baú? 

A formação docente tem sido um contínuo desafio para quem encontra na docência 
o campo de atuação profissional. Percorrer caminhos complexos e contínuos na 
formação faz com que se (re)construam identidades profissionais do ser professor 
levando em consideração seu trajeto de vida e seus saberes docentes. 

   

Desde a graduação em Pedagogia venho participando de um grupo de pesquisa da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação e Imaginário Social (GEPEIS) e neste lugar construí parte da minha 
formação profissional e pessoal. Foi no grupo que comecei a vasculhar meu baú e 
encontrei questões que me instigavam sobre a formação docente, os saberes, a 
memória, a história de vida e o imaginário que permeia a vida de professores. Ao 
vivenciar processos formativos junto ao grupo e no decorrer da minha experiência 
profissional ousei construir uma pesquisa de investigação-formação sobre o lugar 
da infância na formação docente. Esta pesquisa está sendo desenvolvida como 
dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM, na 
linha de pesquisa intitulada Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional, a 



fim de que possa contribuir com a reflexão das questões que envolvem os saberes 
profissionais e experienciais sobre a infância na formação de professores.  

A partir disso, propomos a três Professoras de Educação Infantil, egressas do curso 
de Pedagogia da UFSM o desafio de participarem da pesquisa-formação partindo de 
uma metodologia que envolve "experiências formadoras" (JOSSO, 2002, p.48), 
memória e história de vida. Aceito o convite, pedimos a elas que vasculhassem em 
seus baús de memórias, suas histórias, seus saberes e imaginários guardados, 
silenciados sobre a infância no decorrer de seus trajetos formativos. 

Neste processo encontramos a possibilidade da formação/autoformação de 
professores como construção si e (re)significação de saberes ao narrarem seus 
processos formativos, pois segundo Josso (JOSSO, 2002): 

  

cada narrativa traz um esclarecimento particular ao conceito de processo de 
formação. (...) Contudo, quando utilizamos no nosso trabalho de 
compreensão/interpretação alguns desses referenciais, é para compreendermos os 
processos de formação e não para verificar tal ou tal teoria das Ciências Humanas. 
(...) O vaivém entre estas narrativas provoca interrogações novas e faz progredir a 
compreensão do processo de formação.(p.90) 

  

  

Alguns baús...muitas histórias revividas pela memória... 

Trabalhar com História de vida, memória e narrativas, oral e escrita, é um desafio 
ao pesquisador. A responsabilidade de interpretação e aproximação com as 
significações imaginárias que constituem os saberes das professoras de Educação 
Infantil na formação inicial e a experiência profissional sobre o lugar da infância na 
formação é um processo contínuo que permanece em cada uma de nós, no 
processo de conhecimento de si. No entanto, destacarei alguns achados dentro dos 
baús das três Professoras de Educação Infantil, suas histórias revividas pelo 
trabalho da memória.  

Para (re)construir os saberes, as imagens, os símbolos e os significados, sobre a 
infância vivenciados na formação profissional e experiencial pelas Professoras, 
trago a memória como um fundamento teórico. Compartilho da ideia de Bosi 
(1994), quando menciona a memória não como sonho, mas como trabalho de 
reconstrução de imagens à luz das experiências do presente, tentando viver este 
tempo através de uma relação que pode ser criativa e transformadora. 

            Neste sentido, encontrei em Josso (2004) a possibilidade de conhecer, pela 
experiência formadora, os saberes docentes das Professoras e o processo de 
(re)construção de suas experiências na graduação e na atuação profissional tendo 
como "recordações-referências" individuais; histórias coletivas refletidas. Mais do 
que a rememoração de tempos e espaços de formação, a experiência formadora 
atuou na reflexão de si, como um processo de autoconhecimento que caracteriza 
subjetividades e identidades articuladas à pesquisa e à formação num contínuo 
aprender. Para Josso (JOSSO, 2004):  



a experiência, as experiências de vida de um indivíduo são formadoras na medida 
em que, a priori ou a posteriori

  

, é possível explicitar o que foi aprendido (iniciar, 
integrar, subordinar), em termos de capacidades, de saber-fazer, de saber pensar e 
de saber situar-se. O ponto de referência das aquisições experienciais 
redimensionam o lugar e a importância dos percursos educativos certificados na 
formação do aprendente, ao valorizarem um conjunto de atividades, de situações, 
de relações de acontecimentos como contextos formadores.(p.235) 

Assim, por meio de uma carta-convite as professoras aceitaram participar da 
pesquisa e em dia, hora e lugar marcado reunimo-nos para descobrir o que tinha 
dentro dos três baús de formação. As Professoras trouxeram algumas recordações 
do tempo da graduação em Pedagogia, vivido por cada uma, como fotografias, 
históricos escolares, cadernos, textos, bilhetes, desenhos que ganhavam das 
crianças no estágio, entre outras "recordações-referências", que "são simbólicas do 
que o autor compreende como elementos constitutivos da sua formação", ou ainda, 
"significa, ao mesmo tempo, uma dimensão concreta ou visível, que apela para as 
nossas percepções ou para as imagens sociais, e uma dimensão invisível, que apela 
para emoções, sentimentos, sentido ou valores" (JOSSO, 2004, p.40). 

Foi a partir dos sentidos e significados de objetos que as Professoras selecionaram 
em seus baús de formação que iniciou o trabalho de memória individual, mas 
também coletiva, pois ao narrarem os significados das lembranças reviveram um 
processo formativo que trouxe a tona uma pluralidade de significados pessoais e 
profissionais sobre as questões da infância na formação docente.  

Nesse sentido, Von Simson (1997): aponta para o fato da memória ser ao mesmo 
tempo, 

subjetiva ou individual (porque se refere a experiências únicas vivenciadas pelo 
indivíduo), mas também social porque é coletiva, pois se baseia na cultura de um 
agrupamento social e em códigos que são aprendidos nos processos de socialização 
que se dão no âmago da sociedade.(p.67) 

  

Com isso, não pretendi ficar engessada às lembranças produzidas nas 
representações de infâncias das Professoras, mas a partir destas foi possível 
refletir, reviver e partilhar aprendizagens singulares que se construíram a partir de 
seus saberes e suas vivências na formação docente.  

A partir desta proposta os baús foram sendo abertos e histórias de formação e de 
vida foram sendo contadas e os saberes foram (re)construídos pelas narrativas na 
formação inicial e na experiência profissional dessas três Professoras de Educação 
Infantil. Optei por fazer recortes das narrativas orais vividas na experiência 
formadora pelas Professoras (G), (R), (V) de modo que uma intervinha na narrativa 
da outra a cada história contada, relembrada, o que propiciou o movimento 
reflexivo entre elas, suas aprendizagens e suas memórias. 

Os objetos trazidos tinham histórias vivas que foram sendo reconstruídas no 
decorrer da vivência. Assim, podemos perceber os trajetos de formação e as 
marcas destes nas questões implícitas e explícitas sobre os saberes das infâncias 
vividas, propiciadas, construídas nos ambientes de atuação e de formação.  



  

"(R) Eu procurei o curso de Pedagogia foi para isso, foi para estudar algo que eu já 
conhecia, porque eu já trabalhava. (...)peguei meu caderno, um caderno que tem 
as duas disciplinas de metodologia do pré-escolar, que é mais próximo da Educação 
Infantil.(...) comecei a ler, a ver as possibilidades, possibilidades que eu também 
não via. (G) eu trouxe também um material desses, as contribuições que me 
marcou muito durante o curso. Aqui fala do Piaget, dos estágios que até hoje, não 
tem como tu fugires(...). Esse aqui foi o nosso estágio (...) A gente também teve a 
oportunidade de ficar frente à prática, à realidade com as crianças. (...) eu trouxe 
uma fotos da formatura. Foi uma vitória para mim. (...) Aqui também gurias, me 
deu uma saudade muito grande. Mas ao mesmo tempo fiquei tranquila, agora com 
toda caminhada que eu já tenho que lá já no meu estágio eu já fazia a diferença 
com essa turma de Pré-Escola.(...) Eu fiz o concurso, era a coisa que eu mais 
sonhava, era ser chamada no concurso e eu ainda consegui para ti ver, para mim 
foi uma vitória também. (V) eu fui procurar nas minhas coisas, ver o que ia 
me ajudar e aí achei esse texto.(...) como é a organização do trabalho 
pedagógico na Educação Infantil.(...) gostei bastante de trabalhar com 
crianças pequenininhas. E esse texto aqui, para mim foi e tem grande 
significado. (R)existe uma formação que é para ser com o trabalho com a criança, 
mas é que os professores dão para os alunos aquilo que eles acham que o aluno 
tem que ler e não, necessariamente, o que depois vai lhe ser útil no trabalho com 
crianças pequenas(...)Porque senão quando vê parece que tu ficas discutindo no 
vazio, falando no vazio e olhando os outros e tu não sabe muito bem como tu vais 
fazer isso.(...) eu acho que tem coisas que nunca vai estar bom, porque a gente 
sempre vai querer uma coisa melhor, porque as crianças vão mudar, porque a vida 
da gente vai mudar. (V) eu gosto de brincar, é por ai que eu acho que eu me 
comunico com as crianças, gostar de brincar e esse texto aqui diz, ousar a 
brincar realmente assim com a criança porque é assim que a gente vai 
tocar elas. (...) trouxe desenhos dos meus alunos. (...) achei essa 
bonequinha que eu fiz um trabalho em Artes. (...) encontrei um marca livro 
feito com tinta. (R.) Pois é, eu vejo o quanto eu conseguia olhar o que eu já tinha 
feito com outro olhar. Acho que tu também, porque hoje tu tens outro olhar, tu 
olhas as coisas que tu fez e faz, é diferente de quando tu estudavas para ser 
professora.(...) essa identificação que a gente tem com a criança, não é porque 
achar de que gosta de criança, não é isso, mas isso é construído. Não é 
simplesmente eu gosto de criança e vou lá e vou trabalhar direitinho. É porque tu 
tens conhecimento sobre isso. (V) eu acho que a gente tem que ouvir a 
criança mais um pouco (...) fazer uma relação de aprendizagem realmente 
com aquilo ali, com a criança e aí é que está a diferença em ouvir, 
observar. (G) esses primeiros contatos, esses primeiros meses, como é 
importante, como marca essa relação, essa transição da saída de casa para a 
escola, é complicada. (...)Mas é com as brincadeiras que tu vais motivar eles para 
que eles sintam vontade de estar na escola. (R) É, não tem receita. Eu acho que é 
estar perto da criança, estar ali. (V) é na prática que tu vais revendo algumas 
coisas. (G) É, e aí é que tu vais enriquecendo tua prática, tuas aprendizagens. (R) 
Isso, vai tentando, experimentando, acho que é por aí. Tu não sai cru, mas 
também tu não sai com todo esse traquejo. Daí tem que ir vendo, vivendo. 

Como podemos observar nas narrativas das Professoras (G), (R) e (V) os objetos 
trazidos são repletos de significados que ao narrarem uma para as outras, diversos 
sentidos foram se estabelecendo e a reflexão sobre o professor de Educação Infantil 
e seu trabalho junto à criança tem um papel relevante na construção das infâncias. 
Elas buscaram nos saberes construídos na formação inicial embasamento teórico-

(V) 
criatividade eu acho que tem que ter bastante e desenvolver na criança 
também, instigá-la. E esse trabalho eu me lembro um pouco da minha 
infância." 



didático-metodológico para trabalharem com as crianças e isto reflete os saberes 
construídos sobre a infância na formação, pois estes foram revisitados, 
(re)construídos no diálogo da experiência formadora, bem como nas relações feitas 
com os saberes da experiência.  

Quando elas entendem que ouvir as crianças é importante; que o cuidar e educar 
faz parte da dimensão afetiva e pedagógica; que conhecer a criança, sua cultura, 
suas necessidades; que o brincar e a criatividade devem ser valorizados; enfim, 
que tudo isso não pode ficar em uma discussão vazia, sem reflexão e 
fundamentação, estão narrando em voz alta seus saberes, seus imaginários, suas 
projeções e ações. Narram significados de infâncias vividas, propiciadas, 
construídas em diferentes tempos e espaços formativos.  

As Professoras procuram dentro de si o lugar que elas atribuem à infância em seus 
trajetos de formação e com isso proporcionam-se na narrativa de uma e de outra 
rememorarem a pluralidade de sentidos atribuídos às infâncias encontradas, 
escondidas, (re)construídas pelo trabalho com a memória.  Elas ainda vão além, 
buscam em seus baús os imaginários instituídos sobre a infância e tentam produzir 
pelo vivido, imaginários instituintes nos espaços de atuação profissional.  

            Nesta perspectiva, podemos inferir que os saberes docentes são 
construídos pelos professores ao longo de suas trajetórias, nos diversos espaços e 
tempos pessoais e profissionais. É por meio dos saberes pessoais, profissionais, 
experienciais, curriculares e disciplinares que nós, professores e alunos, acionamos 
na memória as vivências e as marcas que nos produziram e produzem como 
profissionais da educação.  

De acordo com Tardif (2002, p.36) o saber docente é "(...) como um saber plural, 
formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da 
formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais". 
Nesse sentido, os saberes profissionais são oriundos dos processos formativos e 
das experiências vividas pelos professores na sua pluralidade e heterogeneidade.  

Também observamos que as vivências em disciplinas curriculares, quando 
acadêmicas do curso de Pedagogia, possibilitaram-as desenvolver ludicamente o 
trabalho com a criança na faixa etária da Educação Infantil e problematizaram as 
dificuldades que ainda possuem frente às demandas das discussões sobre as 
infâncias de crianças pequenas.  

Mais do que lembranças de formação, lembranças de vida, de subjetividades foram 
revividas, de modo que as significações destes momentos demonstram a dimensão 
pessoal e profissional que constituí o ser professor (NÓVOA, 1992). Trago as 
contribuições de Oliveira (OLIVEIRA, 2004) sobre a importância do trabalho com a 
História de Vida na pesquisa ao dizer que as  

  

Histórias de Vida põem em evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus 
conhecimentos, os seus valores, as suas energias, os seus repertórios. Numa 
história de vida podem se identificadas as rupturas e as continuidades, "as 
coincidências no tempo e no espaço, as ‘transferências' de preocupações e de 
interesses, os quadros de referência presentes nos vários espaços do quotidiano". 
(p.17-18) 

              



Visto isto, foi possível conhecer os saberes construídos pelas Professoras e dar voz 
ao cotidiano de suas autorias, suas práticas pedagógicas, suas conquistas, suas 
angústias e suas superações durante seus processos formativos. Uma rede de 
subjetividades acompanha o ser professor durante seu trajeto de vida pessoal e 
profissional e caracteriza estas aprendizagens de formação também como 
autoformação. Portanto, conhecer e refletir sobre os processos que nos identificam 
e nos constituem como sujeitos aprendentes, produtores de saberes, de culturas, 
de teorias e práticas docentes se faz necessário para compreendermos o que 
guardamos em nossos baús de memórias formativas.  

  

  

  

  

Algumas considerações encontradas nos baús... 

Os estudos acerca da construção das infâncias em diferentes contextos, tempos e 
espaços institucionais ou não tem ampliado o olhar e as discussões sobre o tema 
em diversos campos do conhecimento, incluindo a pedagogia. A infância é 
entendida por Sarmento (2008) como uma categoria social do tipo geracional, em 
que a criança é vista como ator social de sua própria história, da sua cultura e de 
seus saberes. Em vista disso, as discussões no campo da pedagogia, quando 
encontra espaço para esse diálogo, trazem diferentes saberes acerca da infância, 
dependendo do contexto vivido nas relações entre crianças e adultos.  

Para Sarmento (2005): 

geração da infância está, por consequência, num processo contínuo de mudança, 
não apenas pela entrada e saída dos seus actores concretos, mas por efeito 
conjugado das acções internas e externas dos factores que a constroem e das 
dimensões de que se compõe. (p.336) 

  

Cabe aqui ressaltar que a infância não é inerente as crianças e segundo o referido 
autor elas são atores sociais concretos que em cada momento histórico, social, 
cultural, econômico de um tempo e espaço integram a categoria geracional.   

            Por isso, conhecer as infâncias e discuti-las na formação inicial é a 
possibilidade de perceber se o encontro entre criança e infância tem acontecido nos 
processos formativos. Segundo as autoras Oliveira; Oliveira (2005) o encontro 
entre a criança e a infância nem sempre acontece, ou seja, ser criança não lhe dá a 
garantia de ter infância. Esta questão me parece pertinente na construção dos 
saberes docentes sobre a infância, pois é a partir destes encontros e desencontros 
que podemos perceber o quanto a infância é dinâmica e está em constante 
(des)construção, o que propicia um trabalho de reflexão crítica sobre os saberes 
acadêmicos e experienciais constituídos no processo formativo. 

             Os estudos na pedagogia da infância têm mostrado que a educação 
precisa focar seu olhar na diversidade, nos modos de convivência, nas culturas, nas 
famílias, nos valores, na intenção de ver não só diversas crianças, mas diversas 



infâncias (ARROYO, 2008). Ampliar as discussões pelo viés de outras áreas do 
conhecimento sobre a infância pode ser o início de um diálogo interdisciplinar 
fazendo com que a compreensão dessa pluralidade de infâncias seja significativa 
também no âmbito da formação de professores pelo olhar da antropologia, 
sociologia, psicologia, história e filosofia, por exemplo.  

            Segundo Arroyo (2008):  

  

a pedagogia retoma seu olhar sobre a infância na medida em que está sendo 
interrogada pelas ciências humanas e ambas estão sendo interrogadas pela própria 
infância. Nesse diálogo, outro pensar e fazer educativos são possíveis.(p.121) 

  

             Neste sentido, encontro na pedagogia o lócus de reflexão e mediação dos 
saberes construídos sobre o lugar da infância em diferentes contextos e, com isso, 
a possibilidade de promover debates na formação de professores sobre os 
diferentes enfoques dado às infâncias. A partir disso, as discussões promovidas 
pelos saberes construídos na universidade e na experiência das práticas 
pedagógicas podem suscitar reflexões mais aprofundadas sobre o tema da infância 
e suas relações no campo da pedagogia.  Trago as idéias de Formosinho (2007, 
p.31) quando diz que "a práxis é a casa da pedagogia". 

             A autora comenta que um modelo pedagógico pelos educadores de 
infância é um fator de sustentação da sua práxis e pode transformar-se em muro 
ou em janela. O muro quando a situação do "discursivismo, teoricismo", causa uma 
valorização acentuada das teorias em detrimento ao que menciona ser a janela, 
uma estrutura conceitual e prática, um contexto de ação e "reflexão-sobre-a-ação", 
"uma ponte entre as aprendizagens dos professores e as aprendizagens das 
crianças, entre os percursos de co-construção do conhecimento e da ética" 
(FORMOSINHO, 2007, p.32). 

            Refletir o lugar da infância na formação de professores, no curso de 
Pedagogia, é estar atento às discussões sobre as demandas do ser professor na 
contemporaneidade e estabelecer um diálogo com as infâncias vividas e construídas 
no processo formativo dos docentes. Isso serve para repensarmos sobre essa 
pluralidade de significados e perceber a infância não como algo naturalizado, mas 
como direito que toda criança deveria ter de viver. Nesse sentido, tais reflexões, 
segundo Arroyo (2008, p.121), "convidam a pedagogia a estar atenta à dinâmica 
da sociedade onde as imagens da infância se constroem e desconstroem". 

Dessa forma, encontrei nos saberes das Professoras de Educação Infantil, egressas 
do curso de Pedagogia da UFSM, a possibilidade de vivenciar momentos de 
reflexão, (re)construção e (re)significação de experiências formativas sobre o lugar 
da infância na formação docente. Reconheci que este lugar não é estático, rígido e 
homogêneo, ele é como as infâncias, (re)construídas a cada (re)encontro com as 
crianças, com suas próprias infâncias e com as (re)significações que se 
proporcionam com seus saberes e de seus pares na profissão e fora dela.   

            Assim, as Professoras (G), (R), (V) e nós como pesquisadoras, 
participamos como protagonistas da nossa própria história, dos saberes e 
das reflexões feitas por meio das experiências vividas, conflitos, incertezas 
e complexidades que envolveram escolhas, interações, aprendizagens e 
ações tanto individuais quanto coletivas. Nas palavras de Moita (1995): 



  

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, 
interacções sociais, aprendizagens, um sem fim de relações. Ter acesso ao 
modo como cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua 
história e sobretudo o modo singular como age, reage e interage com os 
seus contextos. Um percurso de vida é assim um percurso de formação, no 
sentido em que é um processo 

  

de formação. (p.115) 

            

  

Diante destas reflexões encontro na formação de professores a 
possibilidade da formação/autoformação como construção si e (re)significação dos 
processos formativos que nos acompanham quando narramos nossa própria 
História de vida, saberes e significações imaginárias, bem como a dimensão pessoal 
e profissional que nos constitui como professor. 
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