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RESUMO 

 

Deixo como marca neste escrito monográfico, um percurso sobre valores, 
memórias, exemplos, potência e muita luta pela valorização da pessoa 
humana, das histórias que nos entrelaçam e dos focos que vamos ajustando a 
cada nova etapa da vida. A fotografia como campo pesquisa, quando damos 
“zoom” nos pequenos detalhes, é um aprofundamento sem igual. Um campo de 
visão ampliado para as descobertas, criando possibilidades de se reinventar e 
aprimorar a cada novo olhar. 
 

Palavras-Chave: Memória. Educação Infantil. Registro fotográfico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sendo cria de favela e carregando dentro de mim muitos sonhos, nunca 

soube muito bem o que pretendia como carreira profissional. Sempre me sentia 

perdida do que realmente eu gostava e queria fazer parte daquilo que me 

atinge com afeto. 

O primeiro encontro foi com o teatro, ministrado pela professora Ana 

Paula e com a professora Aldaléia, que me ensinaram muito sobre a arte e sua 

comunicação através dela.  Esse desabrochar de admirações e desejos foi o 

que me despertou e me fez redescobrir um pouco mais de mim. Desde então, 

me lancei em outras propostas para mergulhar no que sentia prazer. Assim, 

chego à dança afro com a professora e amiga Ludmilla Almeida e, por incrível 

que pareça, a educação também tomou conta de mais uma paixão. O ensinar 

com afeto e partilha. Diante de toda aprendizagem que pude absorver com 

esses exemplos de ensino, venho colocando em prática esses conhecimentos 

em minhas ações, como professora de Educação Infantil.  

O brilho no olhar veio em forma de confiança, quando me aproximei de 

um aluno de três anos, que tinha dificuldades em dançar na festa junina da 

escola. Eu me abaixei, depois de alguns dias de ensaio, e com a chegada do 

grande dia, olhei em seus olhos e, sentada naquele mesmo chão do pátio, 

disse: Se você não quiser dançar, não precisa... Mas se quiser, eu ficarei do 

seu lado e dançamos juntos.  

Ao abordar em sua reflexão sobre os elementos que constituem a 

identidade pessoal e profissional, Nóvoa1 (2008) escreve: “Ela é um lugar de 

lutas e conflitos, um espaço de construção de maneiras de ser e estar na 

profissão”. Penso sobre minha maneira de ser professora e sobre o olhar que 

fui construindo ao longo das vivências e experiências, no diálogo com a 

educação e do afeto que podemos aproximar nessa articulação. 

No período em que atuei como auxiliar de turma na Educação Infantil, 

função que muitas vezes não é valorizada, fui-me preenchida de afeto e soube 

 
1 https://novaescola.org.br/conteudo/1666/antonnionovoa-o-garimpador-de-historias-de-

vida.  

https://novaescola.org.br/conteudo/1666/antonnionovoa-o-garimpador-de-historias-de-vida
https://novaescola.org.br/conteudo/1666/antonnionovoa-o-garimpador-de-historias-de-vida
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que ali poderia ser meu lugar. Muitas questões surgiram nessa trajetória e o 

desejo de saber na prática o que se diz na teoria, pensando e respeitando a 

subjetividade de cada profissional de origens diversas, onde coletivamente 

possamos construir uma educação que dê frutos. 

A fotografia e a prática na educação infantil me abriram alguns campos 

para esse aflorar das percepções. Através da câmera fotográfica foi que resolvi 

juntar o útil ao agradável para seguir nessa nova jornada: o ato de fotografar o 

instante, estando o olho vivo e a escuta apurada. 

Acompanhando cada movimento, ações, brincadeiras entre as crianças, 

foi possível perceber e ampliar minha concepção como educadora com o olhar 

que aproxima e investiga a vivência na prática e observa as relações 

estabelecidas no processo educativo, sendo os olhos emprestados da criança. 

Mergulhei ainda mais, traçando um percurso daquilo que é vivo em imagem e 

memória. 

Com a caminhada nos estudos e a cada encontro nas aulas do Pró-

Saber, o que mais me encheu o coração foi saber que a nossa história importa. 

Não só importam aqueles que fizeram história e que hoje deixam seu legado 

em museus, livros, músicas... É muito mais do que isso, pois nós também 

somos parte dessa história! 

E é exatamente com a descoberta e o contato com o que somos, que 

passamos a ser uma melhor parte de nossa história: desejo e luta pelo que 

acreditamos poder alcançar. Não é por acaso que nessa instituição encontrei 

pessoas de tanta luta, coragem, força e com o desejo enorme de ser a 

transformação na educação, dentro e fora dela. 

A fotografia foi um disparador para a observação sobre os reflexos do 

que está presente em nosso cotidiano e dentro de nós. É espelho das 

memórias e marca que aqui venho deixar. 

Ser educadora não é uma tarefa muito fácil, principalmente, quando se 

luta e acredita na verdade que carregamos dentro de nós e do outro. Juntos 

podemos ser soma e multiplicação daquilo que plantamos. 

Desejos, todos temos, mas o meu parece nunca querer sair desse lugar. 
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Aprendizagens que são construídas pelo olhar, gesto, abraço ou até 

mesmo lágrimas carregam toda nossa imensidão de se fazer e ser presente. 

Deixando vidas e marcas no outro. Gostando de gente! 

Com conhecimento e curiosidade instigantes, pretendo mergulhar no 

caminhar do que fui absorvendo, resgatando o meu olhar sobre os registros, 

observações, textos e imagens produzidos ao longo do curso. Com toda a base 

adquirida nos estudos, procuro dialogar com o pensamento de alguns autores 

que embasaram minha pesquisa e processo de formação como professora, no 

Pró-Saber. Dentre eles, destaco: Madalena Freire (2008) e seus escritos sobre 

o ato de educar e ensinar e sobre os instrumentos metodológicos (2014); 

Hannah Arendt (2007) e sua reflexão sobre o ato político e a ação de 

ultrapassar limites; Nóvoa (2008) e sua reflexão sobre o conhecimento e 

importância do autoconhecimento para a formação do educador; Loris 

Malaguzzi (1920 - 1994) e sua análise sobre a pedagogia da escuta e sobre a 

documentação pedagógica.  

Este texto monográfico pretende dar um zoom na sensibilidade que o 

olhar pode captar, através desse observatório da infância e das transformações 

e desejos que somos flechados. Como educadores, somos capazes de 

derrubar e enfrentar as adversidades, estando sempre em construção, 

desconstrução e reconstrução da prática pedagógica.  

Afirmo e reafirmo a existência e potência que cada um pode ter e ser no 

ato de educar, como Madalena não nos deixa esquecer:  

[...] O ato de educar 
É contínuo, permanente 
porque quem educa 
é a pessoa 
na sua totalidade, 
com suas incoerências e limites 
em todos os seus momentos (FREIRE, 2008, p. 143). 

 

  

 

 

 

 



14 
 

 

 

1 O MANIFESTO QUE ANUNCIA  

 

Sabendo que sou a única da família de uma mãe pernambucana e de 

um pai mineiro a chegar à porta da instituição de ensino superior (Pró-Saber) e 

a entrar nesse mergulho de cabeça, é que inicio essa trajetória de formação.  

Foi na minha primeira instituição de trabalho, uma escola de Educação 

Infantil, que aprendi muita coisa, principalmente com as crianças. Para Nóvoa 2 

(2001), “é no espaço concreto de cada escola, em torno de problemas reais, 

que se desenvolve a verdadeira formação”.  Refletindo sobre essa citação de 

António Nóvoa e relembrando meu contato direto com a educação e a minha 

bagagem histórica, pude perceber o quanto essas experiências de vida se 

articulavam na prática. Os conhecimentos construídos através dessa formação 

processual ampliaram meu desenvolvimento, dentro de minhas singularidades, 

definindo minha identidade profissional e contribuindo para minha evolução na 

prática pedagógica. 

Cursar uma instituição de ensino superior parecia impossível dentro de 

minhas condições, mas sempre pensei em nunca desistir e acreditar que 

poderia alcançar, um dia, esse objetivo. E tudo tem seu tempo certo e foi assim 

que chegou a minha fez. Através da amiga Joana D’Arc, uma porta ia se abrir e 

eu mal esperava pelo o que encontraria. 

Não tive a oportunidade de cursar outra universidade e sempre que 

comentava do Pró-Saber para amigos, as falas eram sempre as mesmas: 

“Esse lugar não existe!” Isso despertou ainda mais meu desejo de estudar 

nessa instituição, que com seu olhar e cuidado com a nossa história e sua 

percepção de que somos pertencentes a qualquer espaço, que podemos 

chegar lá! 

 
2  https://novaescola.org.br/conteudo/1666/antonnionovoa-o-garimpador-de-historias-de-

vida. 

 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/1666/antonnionovoa-o-garimpador-de-historias-de-vida
https://novaescola.org.br/conteudo/1666/antonnionovoa-o-garimpador-de-historias-de-vida
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A concepção de educação assumida no curso aborda o ensino com um 

olhar mais apurado e aprofundado para “o seu eu” e para aqueles que estão 

nesse encontro, lutando por uma educação democrática, justa e que possa ser 

transformadora. Com o intuito de alimentar os saberes e conhecimentos que 

tanto carregamos, a nossa história de vida e persistência é valorizada. Quando 

sonhamos, é possível criar e dar frutos para mais asas.  

Falando sobre a formação de educadores, Nóvoa explica, em entrevista 

à revista Nova Escola (2008), os elementos que constituem a identidade 

profissional: "A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, 

não é um produto [...] Ela é um lugar de lutas e conflitos, um espaço de 

construção de maneiras de ser e estar na profissão." Diante desse 

pensamento, posso afirmar que, cada pessoa tem seu jeito e formas de se 

lançar ao que deseja. E é nesse contato com a diversidade que o educador vai 

se alimentando e compartilhando saberes. Somos diferentes do outro e é nas 

diferenças que nos completamos.  

Apresento em meu texto monográfico uma discussão sobre a Fotografia 

como registro da memória. Através das lentes da câmera fotográfica, registro o 

momento e resgato o momento vivido na memória. Como fotógrafa, quanto 

mais ia registrando, mais apuração e observação eu começava a perceber em 

cada detalhe do ato de fotografar; da imagem sendo memorável e inesquecível. 
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Fotografia 01 – Dos pés que caminha 

  
 

 

   

                                   Autor: Thayane Costa 

A imagem apresentada acima foi produzida por mim, na sala do 

auditório, em uma das aulas de Madalena Freire, no dia 30 de março de 2019. 

Nesse ano, muitas transformações estavam acontecendo e eu passava por um 

processo de desconstrução. Havia acabado de sair da instituição em que 

trabalhei por 6 anos. Nessa saída, muitos muros moveram-se e um novo olhar 

para o meu eu se estabelecia, naquela nova jornada em minha vida. Saí 

daquele lugar com muitas marcas do que aprendi e do que deixei como 

educadora. Ao olhar por essa brecha, percebo o tanto de passos que pisei e 

das raízes que deixei. Nada foi em vão e hoje acredito que os muros são 

derrubados para que novas pontes se firmem. Cada tijolo dessa construção é 

mais uma parte de minha história a ser contada. 

A partir dos conteúdos estudados nas disciplinas, pude compreender o 

meu lugar como aluna que ouve, tem voz e expõe suas reflexões e 

questionamentos e o lugar do professor que, além de alimentar nossa 

bagagem, estimula, provoca e nos faz pensar em todo nosso processo de 

construção e formação. 



17 
 

 

 

 

Fotografia 02 – “Bem-vindo: Fome de saber” 

 

Autor: Thayane Costa 

Esta foto foi tirada em um dos meus primeiros exercícios de produção de 

sínteses e trabalhos. Como aluna, muitos percursos e um redescobrimento 

passaram a atingir meus conhecimentos. No início do curso, fui golpeada por 

muitas coisas que deixaria de lado por um momento. Confesso que não foi uma 

tarefa simples, principalmente para meus colegas da turma 2018, que 

relatavam sentir o mesmo. Mas não tinha outro jeito. Se o desejo nos chamou e 

nos convocou para estarmos neste ciclo juntos, nada mais justo do que 

fazermos valer a pena o esforço e toda a dedicação. Foi nesse período de 

convivência e aprendizagens sendo aos poucos descobertas, que percebi que 

algo me aguardava e, também, a cada um ali presente... Vi-me no resgate da 

escrita. Todos os incentivos e muita escrita abriram esse campo e mobilizaram 

o exercício de dar um passo atrás e revisitar nossas marcas adormecidas. Um 

pouco do que relatei está nesse registro escrito realizado no terceiro encontro 

do curso: 

A memória percorre todo o nosso trajeto 
Você pode ser o autor de sua história. 
Resistência em desistir 
Medo. Sinal de experiência, dever, percorrer. 
O que me faz permitir querer? 
Eu provoco, ouço, acolho, me faço ser além do que posso ser capaz. 
O que foi ser investigado no seu processo? 
Um misto de sensações, o prazer de sentir o momento. 
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Mergulhe sem medo, investigue. 
O medo te faz pensar, viajar, aprender brincando, conhecer na leitura, 
se entregar, se colocar... A leitura é mágica! 
Um espaço sendo família, um grande crescimento. 
Um resgate na infância, o encontro no amor. 
Acreditar no meu eu, pertencer neste encontro. 
Abrir os horizontes. Uma abre conexão para a outra. 
Nadando chegamos ao mar 
Aprender dói! 
O doce com gosto de quero mais. 
Então não desista! 
Você mergulha no passado, a lembrança em aprender. 
Precisa mexer nesse encontro, se sentir mexido. 
Em tarefas, memórias, por dentro  
A teoria ilumina a prática e a busca em estudar (COSTA, 2018).  

 

  Os Instrumentos Metodológicos (a observação, a reflexão da 

prática/teoria, a avaliação e o planejamento) possibilitam o exercício 

sistemático da reflexão para a construção e apropriação da disciplina 

intelectual, para o estudo permanente que alicerça sua autoria e autonomia. 

(FREIRE, 2014). Todos esses elementos foram um norteador em minha vida 

como educadora. Observar, registrar, avaliar e planejar trouxeram ganhos em 

minha aprendizagem e outro significado para minha prática, fortalecendo e 

amadurecendo minha construção como educadora. Perceber e compreender 

o que cada elemento representa e a forma como passamos a observar e 

reavaliar esse processo em nossa construção do conhecimento fez, e faz, 

muita diferença para minha formação dentro da Educação Infantil. 

 Penso que, não é um trabalho que realizamos sozinhos, essa 

construção de aprendizagem se dá a partir das trocas com o outro e vice-versa. 

A palavra troca que sempre ouvimos nas aulas do Pró-Saber me faz perceber o 

quanto eu posso me apoiar e auxiliar aos demais. E foi através desse olhar 

construído como aluna, que passo a vivenciar a relação com meus alunos e 

com a escola.  

É com esse caminhar que cruzamos em nossas histórias o melhor de 

nossos aprendizados e conhecimentos. A vitalidade do desejo como uma 

desconstrução e construção para cada indivíduo. E que saibamos aproveitar 

das brechas que aparecem aos nossos olhos. Sendo ponte. 
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Fotografia 03 – Um “mix” de vivências 

 

 

 

 

Autores: Thayane Costa e autor desconhecido 

 

Quando nos sentimos acolhidos, parece realmente ser um sonho fazer 

parte de tudo isso. Nesse sentido, Barbosa e Horn (2008, p.86) esclarecem 

que: 

Ao professor cabe criar prioritariamente um ambiente propício em 
que a curiosidade, as teorias, as dúvidas e as hipóteses das crianças 
tenham lugar, sejam realmente escutadas, legitimadas e 
operacionalizadas para que se construa a aprendizagem (BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 86). 
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Através desse tipo de ambiente as construções de aprendizagens são 

estimuladas. Vamos aderindo ao grupo, sem querer sair jamais desse processo 

de continuar conhecendo, aprendendo, trocando e, cultivando como alimento, 

esse olhar sobre si e sobre o outro. De acordo com Cerqueira (2011, p. 65), “o 

diálogo é o acolhimento das representações na sala de aula”. Todo esse 

sentimento que emana do diálogo, seja de dor, medo, amizade, cumplicidade e 

tantas outras sensações que compartilhamos juntos, é o que procuro retratar 

nas imagens acima.  

A primeira imagem foi realizada numa dinâmica em subgrupos, na aula da 

disciplina de “Filosofia e História da Educação I” com a professora Paula 

Padilha. A segunda retrata uma performance de grupo realizada na aula da 

professora Cláudia Sabino, na disciplina “Prática Pedagógica I”. A terceira 

retrata a “foto oficial” da disciplina “Introdução ao Uso das TIC’s” com a 

professora Flávia Quadrelli. E, por fim, a quarta, fechando com chave de ouro, 

é a foto de nossa apresentação realizada no Pró-Saber com a professora 

Juliana Medella, responsável pela disciplina “Corpo e Movimento”, que 

entrelaçou todo o enredo com as professoras Melissa Lamego, Luana 

Gonçalves e Liana Castro. E, também, sem deixar de citar as queridas 

observadoras Joana D’ Arc da Silva e Priscila Almeida, que abraçaram mais 

um momento marcante conosco. A dedicação e as mãos dadas representam 

exatamente nossa fala, antes da nossa primeira apresentação no curso: “Eu 

junto a minha mão na sua, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não 

posso e não quero fazer sozinho”.  Só mesmo agradecendo a todos a 

oportunidade e espaço que pude ter até aqui. 

Tenho muito carinho por este espaço que me acolheu e me despertou 

para a vida. Não tenho como falar só de uma disciplina, porque cada uma delas 

foi importante nesse processo de formação, entrelaçadas e articuladas. 

Como disse na introdução, sou a primeira da família a fazer faculdade. 

Cheguei carregando comigo tudo que pude aprender nas minhas vivências e 

acreditando que o ensinar está dentro do desejo de cada um de nós. Entendi 

com os estudos, textos e encaminhamentos de todos os professores da 

instituição, que o saber a gente constrói. Ninguém está totalmente pronto até 

porque, a cada caminhada ocorre uma mudança e, a cada mudança, um novo 
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olhar nasce para nos constituir como indivíduos pensantes, reflexivos, 

observadores. Essa capacidade de observação e reflexão eu pude ampliar 

ainda mais, quando me deparei com os instrumentos metodológicos 

apresentados por Madalena Freire, que favoreceram um alargamento daquilo 

que eu já tinha em minha bagagem.  

O grupo tornou-se um alicerce fundamental para as construções e 

desconstruções dentro de um espaço vivido no coletivo. As experiências de 

vida que se cruzaram a minha foram semeadas e alimentadas com a certeza 

de que a nossa história importa. Vidas importam. Vidas de inclusão, de 

respeito, do negro, do branco, do indígena, da origem, a cultura, da religião, a 

diversidade... Nossas histórias são marcas que nos constituem, hoje e sempre. 

E no Pró-Saber eu tive essa confirmação de que é preciso acreditar nesse 

potencial do que queremos ser e construir a partir dessa convicção. Nesse 

caminhar, nossas aprendizagens estão em constante construção. Como diz 

Freire: “Esse é o drama de permanecer vivo... aprendendo, ensinando, 

construindo conhecimento, fazendo educação!” (FREIRE, 2008, p. 34).   

No capítulo dois, vamos caminhar na reflexão sobre como o curso de 

formação no Pró-Saber está organizado e sobre os objetivos estruturados 

nesses três anos. No primeiro ano o foco está no mergulho em si; no segundo, 

o foco é a percepção e reconhecimento do que há de coletivo nas experiências 

individuais e no terceiro é intensificado o estudo e diálogo com os teóricos.  
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2 A ARTE É O ENCONTRO DO MEU EU: PASSADO E PRESENTE  

 

A escritora Carolina Maria de Jesus, sabiamente, afirmou: “Ninguém vai 

apagar as palavras que escrevi”3. No avanço de cada fase do curso fomos 

absorvendo e ampliando as experiências que se cruzavam, ao longo desses 

três anos de estudos e descobertas. E é exatamente o que apresento neste 

capítulo. Nesse “abre alas”, convoco o leitor a um mergulho nesse primeiro 

processo: O “mergulho em si”. 

Ao revisitar o meu primeiro ano de estudos, folheando meu caderno, 

comecei a dar um passo atrás em tudo que vivi, rememorando as delícias e o 

deslumbramento com o novo. O mergulho sobre minha história veio carregado 

de minhas marcas e cicatrizes, que os encontros nas aulas puderam me 

proporcionar. A relação de maior intensidade nesse processo foi com a escrita 

e com o meu papel como educadora.  Através dos mares por onde passei, 

pude resgatar e aguçar, ainda mais, cada conhecimento e aprendizagem. 

No período que escavamos nossas memórias, trouxemos à tona nossos 

medos, desejos, traumas e ensinamentos que aprendemos com os exemplos, 

com os nossos modelos de educação que passaram em nossos caminhos. 

Lembro-me da aula da disciplina “Prática Metodológica: Instrumentos 

Metodológicos”, da professora Clara Araújo, que era dividida com a professora 

e mestra Madalena Freire. Com essas lembranças, viajei no tempo e recordei-

me desses exemplos que carrego comigo até hoje, e que contribuíram para a 

pessoa que sou. Não posso deixar de citar que, até mesmo os momentos não 

tão bons assim, também me trouxeram muitos aprendizados. A partir dessa 

disciplina, abordei e resgatei minha experiência como aluna, lá nos meados de 

1996. Hoje percebo o quanto pulsava em mim a vontade de fazer a diferença. 

Em uma de minhas sínteses, deixo como registro a importância desses 

exemplos em minha trajetória como educadora, num relato que fiz: “[...] 

Pessoas que foram importantes como instrumentos de seu saber e 

aprendizagem ficam na memória, fica um registro do outro em você que passa 

 
3 https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=sPI9bdgMUnA. 
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a ser inspiração hoje. Uma aprendizagem de afeto e relação entre o eu e o 

outro”.  

Com o conhecimento sobre a prática e a experiência de vida, entrei em 

contato com os estudos no Pró-Saber e com os teóricos deste primeiro ano, 

dentre outros nomes importantes: Paulo Freire, Winnicott, Freinet.  

Concluí o ano de 2018 com sede de reverberar cada passo que foi 

possível construir e, principalmente, com aqueles que me fizeram ser a pessoa 

que sou hoje. Uma gestação de conhecimentos que vinham sendo apurados, 

que resgatei e fui concebendo, sendo desejo e luz para o outro, sendo a autora 

da minha história. “Não existe educação sem conhecimento, sem amor, sem 

esses ‘temperos’ que condimentam o sentido da vida, da educação”  

(FREIRE, 2008, p. 66). 

Deste então, me vi tecendo histórias, sentido e significado na busca 

eterna de uma educação digna em que somos essência e temperos da vida. As 

propostas para a formação de um professor-pesquisador deram seguimento, 

ao longo de todo o curso. E não foi diferente no ano seguinte, 2019, quando dei 

mais um passo na minha experiência de aprendizagem. 

Nesse processo de formação, destaco o reconhecimento da importância 

de quem eu sou, quem é o outro que caminha comigo e como eu possibilito 

essa forma de ensinar e educar, sem deixar que se perca a singularidade de 

cada indivíduo. A partir desses pressupostos, o trabalho na prática junto às 

crianças, foi sendo renovado a cada encontro. 

Revisitando meu caderno, resgato minhas memórias e observo em meus 

escritos o quanto fui flechada em muitos momentos das aulas. Mas houve 

algumas disciplinas que fizeram muito sentido para minha prática e abordarei 

algumas passagens. 

Na disciplina “Ciências Sociais e seus Marcos” tivemos aulas com a 

professora Maria Cristina Salomão, que assumiu a turma 2018, depois da 

impossibilidade da professora Nilza Rogéria de continuar conosco. Uma 

disciplina veio ao encontro da outra, andando juntas. Tanto Nilza Rogéria 

quanto Maria Cristina aparentavam ser um grande livro aberto de sabedoria e 

conhecimento, relação feita pela maioria da turma, pois elas, com tanto 

souberam compartilhar cada pedaço de seus saberes. Era exatamente como 
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um livro físico e vivo, construindo essa formação juntas. Em uma de minhas 

sínteses, relatei sobre essa vivência nas aulas e a experiência de ter voz e vez: 

A partir dessa aula especificamente, pode-se compreender ainda 
mais a importância de se fazer voz e luta. Todos nós somos 
diferentes uns dos outros, porque nos fazemos completude para o 
outro. É com a construção de crítica, pensamento, questionamentos 
que nos atravessam, que passamos a nos redescobrir e nos 
reinventar como um indivíduo que resiste na sua resistência e lutas 
cotidianas para vencer cada batalha. Desde então, eu percebi que o 
desejo já não era algo tão simples, ele se ressignificou (COSTA, 
2019). 

 

Comecei a compreender, neste período, a valorização que é se fazer 

presente e se expor diante das ideias, do diálogo, de se colocar a partir de sua 

reflexão. Educarmos uns aos outros. Temos muito chão para percorrer e é 

nessas estradas da vida, que devemos ter a ação e construir um caminho de 

possibilidades. 

As abordagens feitas nas aulas como, por exemplo, sobre um povo que 

sempre está na luta diária na História do Brasil, da favela, do funk, conceitos e 

processos sobre a participação em uma construção coletiva de uma sociedade 

diversificada trouxeram à tona o estudo sobre as relações de um grupo, seja 

ele qual for. É preciso estar atento às estratégias, mediando nesse grupo os 

meios de um controle democrático e de participação, trabalhando nessa 

construção da reflexão e de caminhos e possibilidades. Foi com esse olhar 

voltado na voz e vez de cada um, que me vi em um cruzamento entre a função 

que exercia como auxiliar e aquilo que fazia parte de minha história, minha 

marca pessoal. Comecei a compreender e rever em minhas ações esse 

alguém ativo numa construção significativa. 

Ainda neste aprofundamento do diálogo, da escuta e do que esse 

coletivo como grupo proporciona, foi que mergulhei no estudo sobre o 

pensamento de alguns teóricos, tais como: Winnicott, Kurl Lewin e Pichón-

Rivière. Foram autores trazidos pela professora Heloísa Protásio, que 

contribuíram para o aprofundamento dos estudos sobre o tema, ampliando 

minha reflexão sobre “vida de grupo”. Para Pichón (1991, p.157), grupo é: “um 

conjunto de pessoas ligadas entre si por uma constante de tempo e espaço e 

articulando por sua mútua representação interna e que se propõe de forma 

explícita ou implícita uma tarefa, que constitui sua finalidade”.  
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A partir da compreensão de que grupo é a soma de pessoas que se 

relacionam e da compreensão sobre os atravessamentos desse ser humano 

social e relacional, voltei-me para a reflexão sobre minha prática. Como 

auxiliar, pude perceber a desvalorização de alguns profissionais e compreendi 

que, cada um ali presente fazia parte do grupo e tinha seu papel. 

Destaco outro autor, Bleger (1998) que encontrei em minhas pesquisas 

e que fundamenta e discute as interações e seus papéis no grupo.  

Além da necessidade de um conjunto de pessoas que atuem em 
interação entre si, no grupo é fundamental que uma sociabilidade seja 
estabelecida a partir de um intercambio dos diferentes papéis grupais 
para que entre eles possa emergir uma mudança, ‘com os papéis 
individuais refaz-se, no grupo, o processo total da aprendizagem, 
tendo em conta que cada integrante pode assumir funcionalmente 
papéis diferentes conforme o tema, os momentos ou níveis da 
aprendizagem (BLEGER, 1998, p. 87). 

 
Passei a analisar e observar, em minha prática, as relações que se 

davam em uma reunião de equipe, nas interlocuções entre as parcerias, nos 

momentos de socialização. Desde então, comecei a me movimentar e criar 

estratégias de diálogo para ampliarmos conhecimentos de todos os lados, seja 

professor, auxiliar, cozinheira, secretária, cada um dentro de sua função e seu 

papel, defendendo seu ponto de vista e definindo em conjunto o caminhar do 

grupo. Independentemente de sua função ou origem cultural, cada um é 

importante nessa construção coletiva. 

Comecei a me fazer presente nas reuniões de equipe e me expor com 

opiniões, questionamentos, acreditando que a comunicação deveria ser o 

melhor caminho. Mas nem tudo foi um “mar de rosas”, pois os desafios 

pareciam ainda maiores. E me pegava reflexiva sobre o assunto: “- Como 

atingir ou até mesmo criar uma forma de comunicação em que a gestão escolar 

(coordenadores e direção) identifique que cada parte desse corpo docente tem 

seu valor e potencial para a construção de uma educação coletiva onde todos 

se sintam representados, fazendo parte desse todo”? 

Um dos objetivos que Pichón (1991) apresenta, em sua técnica dos 

grupos operativos, é de auxiliar na minimização dos medos básicos e de 

favorecer o rompimento dos estereótipos que funcionam como barreira à 

mudança. 
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A palavra mudança me atingiu de uma forma tão avassaladora, que não 

vi outra saída a não ser atuar como a pessoa humana da mudança, da 

transformação. O olhar que aproxima, que abraça, que instiga o movimento e o 

ato de agir na ação. E logo veio o “start”: Reconheci o meu papel na educação 

e a importância do trabalho com a nossa “falta”. Fui dando os primeiros passos. 

Foi quando me deparei com o pensamento de Freinet (1969, p. 85), que 

diz: “os únicos conhecimentos que podem influenciar o comportamento de um 

indivíduo são aqueles que ele descobre sozinho e dos quais se apropria”. E 

assim, minhas relações com as crianças e a equipe escolar se ressignificou, 

através do contato com as incompletudes de cada pessoa humana. 

Certa vez, a coordenadora da antiga instituição em que trabalhei me 

alertou para algo que fazia bastante sentido: “Não adianta apontarmos só os 

problemas, é preciso ter as soluções”. Refleti muito sobre essa fala e, de certa 

forma, ela tinha razão. A partir deste dia, comecei a atuar e dialogar mais com 

os demais, dentro e fora da instituição.  

Isso permitiu a reflexão mais ampliada sobre as inquietações 

provocadas pelo olhar hierárquico, que acaba ficando explícito nas relações 

entre professor e auxiliar. Nessa fase, outro ponto que chamou minha atenção 

foi a dicotomia entre educar e cuidar, a separação desses dois elementos que, 

na verdade, estão ligados e caminham juntos no processo educativo, pontos 

que foram discutidos com a professora Elaine Caetano, na disciplina 

“Desenvolvimento Lógico-Afetivo-Social da Criança II”. 

Antes de nós, temos o sistema que já deixa anunciada a diferenciação 

entre professor e auxiliar, numa instituição de ensino. A experiência de educar 

fica associada à professora e o cuidar à auxiliar. Nessa concepção equivocada, 

o professor tem como função a atividade pedagógica, relacionada à mente e à 

razão, enquanto sua auxiliar é encarregada de cuidar do corpo, da emoção e 

sua natureza. Contudo, é preciso romper com esse olhar hierárquico que o 

sistema tenta atribuir a ambas. Até porque, pensar, educar, cuidar está ligado à 

mesma raiz. Penso que estamos nesse mesmo espaço, com as mesmas 

crianças e, a cada dia e juntas, construímos esse coletivo.  

O educador é todo aquele ser que participa do processo de construção 

de conhecimentos, caminhando na parceria entre professor, auxiliar e todos 
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aqueles que convivem nesse campo da educação com o objetivo de 

acompanhar e mediar o desenvolvimento da criança. Seguimos nessa 

aprendizagem constante, fortalecendo e abrindo caminhos. Subvertendo e 

transgredindo. Somos seres humanos que fazemos parte desse meio 

ambiente, que avança e progride. 

Nesse intervalo de tempo, me desliguei da antiga instituição em que 

trabalhei por mais ou menos 6 anos. Muitas aprendizagens foram conquistadas 

através do estudo e do contato com pessoas que contribuíram para minha 

formação e ampliação de experiências. Muito aprendi com as pessoas de luz 

que vibravam por uma educação do contato da pele, mas também, algumas 

situações presenciadas eu não queria mais repetir e, sim, transformar em algo 

diferente e novo. E, dessa forma, renascer dos erros, saí acreditando que as 

dificuldades servem como impulso para novos aprendizados. Sempre tenho 

comigo a esperança otimista do que fui e do que posso ainda realizar e 

transformar. 

 Reflito bastante sobre a Educação como ato político, questionando o 

meu papel como educadora e sobre a necessidade de me lançar, me colocar a 

partir de meus desejos e convicções. O pensamento de Madalena Freire (2008) 

ilumina meu pensar sobre o fogo do desejo e de manter a chama acesa: 

Nesta prática, o educador torna-se um militante que luta no seu 
cotidiano para deixar a chama acesa, iluminando a construção de sua 
prática. Essa opção envolve trabalho árduo, sofrido, envolvendo 
enfrentando limites, perdas, frustrações, na construção de sua 
disciplina... Fácil é incendiar, difícil é deixar o fogo na chama, 
lamparina acesa, alimentando, aquecendo seu coração pedagógico. 
(FREIRE, 2008, p.182).  
 

Esse conhecimento do outro e de si é o que quero deixar como marca 

para qualquer pessoa que tenha dentro de seu interior o fogo que aquece e 

transforma-se em construção militante nas realidades pedagógicas, iluminando 

e acendendo mais das chamas. Um convite para ser alimento e ser alimentado. 

Por fim, chegamos ao terceiro ano de estudos e a um mergulho profundo 

do que estaria por vir. Meados de 2019 para o ano de 2020, muitas 

transformações, tanto pessoais como profissionais, se entrelaçaram ao 

processo. Para melhor entendimento explicarei brevemente.  
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Em agosto de 2019, iniciei o trabalho em uma nova instituição de 

Educação Infantil. Lá comecei a conhecer outro tipo de ensinar com as 

crianças e a estabelecer outras formas de me relacionar com o corpo docente. 

Era um terreno novo para mim e queria descobrir cada pedaço daquele 

espaço. Era uma escola não tradicional, que parte do pressuposto de que o 

desvendamento dos mistérios e curiosidades da criança está na relação, no 

brincar, na terra em que se pisa e no corpo que se funde. No ato, me vi 

envolvida em uma educação em que acredito. Aquela que vê e reconhece a 

criança como esse ser que pensa, tem voz e vez, sendo um detentor de saber, 

e que acredita que o educador, a criança e todo o seu meio constroem 

conhecimentos juntos.  

Depois de vivenciar desafios e conquistas, me sentia uma pessoa que 

renasceu e chegou revigorada. Não deixo de lado tudo que vivi e nem aqueles 

que me ajudaram a enxergar com outros olhos, mas anuncio o renascimento 

de uma pessoa que carrega o fogo em si e pretende espalhar chamas de 

reconhecimento e luta. E isso repercute em meu ensinar com as crianças que 

tanto me abraçam e me ensinam a remar até hoje. 

Após darmos início a nossas aulas no Pró-Saber, começamos a 

acompanhar cada disciplina apresentada e caminhamos para mais estudos. No 

ano de 2020, tivemos que nos isolar em nossas casas por conta de uma 

pandemia provocada pelo Corona vírus, que atingiu e abalou muitas estruturas 

e vidas de pessoas queridas e próximas. 

Nem por isso cruzamos os braços e continuamos o percurso do curso, 

através das aulas remotas, no ambiente virtual (WhatsApp). De um modo geral, 

para todos foi uma novidade e uma descoberta de como as aulas seriam 

realizadas e administradas através da mediação de encontros não presenciais. 

Toda nossa rotina foi transformada e repaginada, tanto no Pró-Saber 

como em nosso ambiente de trabalho. O medo e a ansiedade tomaram conta 

dessa etapa, mas a única certeza que tínhamos era o auxílio e a colaboração 

de todos os professores envolvidos, orientando-nos e mantendo acesa a 

esperança pelo que tanto almejamos. A conclusão é mais uma etapa vencida. 

Esse time do Pró-Saber foi o maior laço que toda a turma poderia ter. 
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O que esteve muito presente e forte nesse novo processo de estudos foi 

o engajamento e a força que recebemos uns dos outros e do grupo. A saudade 

era tamanha, mas a união e o apoio de cada um foram essenciais nessa fase. 

Destaco esse pensamento de Madalena Freire (2008, p. 80) sobre o velho e o 

novo no processo de aprendizagem, na ação de aprender e conhecer: “A causa 

dessa ansiedade é o choque entre o velho e o novo dentro de nós, que existe 

sempre e eu nos impulsiona a crescer. Sem o velho não se constrói o novo”. É 

educar a paciência diante do que a prática nos coloca nessa construção do 

conhecimento.  

Diante dos desafios e conciliando trabalho e estudo, nos adaptamos a 

essa nova jornada. Pude perceber que, além da união, houve um avanço muito 

significativo do grupo, crescimento e raízes fortificadas se enraizaram, 

mantendo acesas as chamas do desejo de educar a partir das descobertas e 

da reflexão sobre a prática. 

Resgato as contribuições do estudo sobre a filósofa Hannah Arendt, 

realizado no primeiro módulo do curso, e que não me saem da cabeça. No 

contato com Hannah (2007, p. 179), me deparo com sua frase que me acertou 

em cheio, na primeira aula, e me levou a refletir sobre as ações: “Só aqueles 

que nas condições do deserto podem suportar a paixão pela vida, é que são 

capazes de reunir em si aquela coragem que está na raiz de todo agir”. 

Lembro-me que saí da aula depois de muita discussão sobre o tema e bem 

reflexiva sobre as paixões que nos cercam e a coragem do agir. Senti-me muito 

comtemplada por sua frase, pois, desde que fui me alimentando com o 

pensamento dos teóricos estudados, só se restaurava ainda mais o desejo de 

ser ação no mundo e em minha prática. 

Na disciplina Ética e Política, ministrada pela professora Paula Padilha, 

entendemos o que significam os conceitos centrais ético-políticos de Hannah 

Arendt. Compreendemos que o mundo é o espaço onde se dão as relações 

humanas. Reconhecemos a importância da ação que não se prende a um 

motivo e nem a um objetivo final, que é uma ação que acolhe o mundo, ou 

seja, partindo de um princípio (arte, música, poesia...) movimentos resgatam 

aquilo que nos salva, nos liberta... sendo inesperado. 
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Concluo esse pensamento com o trecho escrito por mim, retirado de 

uma das tarefas trabalhadas na aula, com minha reflexão sobre o assunto 

abordado: “A ética é a base da minha ação no mundo. Sem ação, não há 

mudanças. Somos livres, porque somos humanos e agimos conforme nossos 

princípios. Os princípios de uma sociedade movem mundos na ação” (COSTA, 

2020a). 

Mais adiante, ainda com Hannah Arendt, outro ponto me atingiu 

fortemente. Foi o significado de Laudatio, ou seja, dar um elogio a alguém, cuja 

tarefa é elogiar antes o homem que a sua obra, que se refere ao que a pessoa 

é muito mais do que pelo o que ela fez. E a pessoa aparece junto com a obra. 

E sobre a Humanitas, essa qualidade que aparece para o outro. A pessoa não 

tem consciência do que está mostrando, mas o outro está percebendo, 

relacionada à ética e à ação, clareando um pouco mais, só somos 

humanizados convivendo com outros seres humanos. 

É o que destaco em uma de minhas reflexões: “[...] quando nos 

lançamos temos um pouco de nós no agir, onde a essência da pessoa é visível 

em suas ações e sendo vista pelo outro”. Logo, humanitas e a ação estão 

ligadas e caminham juntos.  

Posso dizer que, a cada nascimento há uma esperança, há o 

nascimento de gerar esperança na mudança, esperança na novidade, no 

homem, ao nascer de um mundo novo. 

Desse processo nas aulas de filosofia, posso afirmar que, no início, 

sentia até arrepios e pensava: “Isso não é pra mim”, “Eu nunca vou entender 

filosofia”! Olha, quem diria, viu! Confesso que me vi num avanço e tanto a cada 

aula. E, nesse último módulo, pude perceber que a persistência e a entrega 

para o desconhecido foram uns aliados inseparáveis. Cada elaboração de texto 

era uma vitória e mais um degrau sendo conquistado na minha aprendizagem.  

Outro marco deste ano foram as aulas da professora Elaine Caetano 

com a disciplina “Psicologia e Comunicação”, tratando das realidades diversas 

de famílias e as interlocuções estabelecidas para essa construção.  

Sempre carreguei comigo a certeza de que o diálogo é uma das 

melhores fontes para uma relação sólida e consistente. A cada primavera em 

minhas estações, me via nesse contato direto com a comunicação. 
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Comunicação é relação, é a ponte para novas estratégias, é ser escuta em 

meio à fala do outro e mediação construtiva para se alcançar um objetivo 

significativo, um ponto de partida. 

Com toda a situação pandêmica, que atingiu a muitas pessoas de 

múltiplas formas, me deparei com novos desafios, tanto em meu trabalho 

quanto nesse processo junto à turma 2018, no Pró-Saber, onde dei auxílio e fui 

auxiliada. Procurar uma brecha de luz e as possibilidades de se fazer educação 

para/com todos, é incendiar folgáreis de desejos e nas brasas ver os frutos 

cultivados.  

Além de todo o incentivo dado pelos professores e colegas, nesta 

disciplina, me vi em um momento bem significativo de minha construção como 

professora. Posso dizer que todos os alimentos em conhecimento e muitas 

aprendizagens exercidas na prática contribuem bastante na minha formação.  

No início do ano de 2020, recebo a notícia de que irei assumir uma 

turma de 4 anos de idade. Confesso que me tremia toda e até ficava com 

receio de conseguir dar conta. Mas o que não faltou foram as mãos amigas que 

acreditaram em mim e, principalmente, toda a bagagem que tive no Pró-Saber. 

Meu processo e as relações com as famílias foram intensificadas das melhores 

formas, dentro do possível daquilo que estava ao meu alcance. Através dessa 

disciplina, pude ampliar conhecimentos e registrar momentos que se 

encaixavam com a aula. Pois, o laço e o vínculo, que foram estabelecidos 

diante do papel de cada indivíduo com a criança, foram se tornando um elo de 

construção e parceria para ambos os lados.  

Muito do que percorremos neste ano nas disciplinas e na construção 

coletiva entre o grupo refletiram em minha prática e no retorno daquilo que 

construo, luto e exerço como educadora, visando uma educação que olha, 

escuta, encaminha e quer fazer parte da diferença, da transformação que 

renova sem deixar para trás o velho e, sim, resinificar a existência de cada 

pessoa respeitando a subjetividade que existe no ser humano. 

No processo de escavação realizado nas aulas de “Metodologia de 

Pesquisa”, ministrada pela professora Cris Porto, no primeiro semestre de 

2020, fomos incentivados a refletir sobre as ferramentas necessárias para o 

exercício do papel de professor-pesquisador, que são basicamente a 
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observação, a escuta e os registros escritos e fotográficos. Destaco de uma 

das aulas, um relato sobre o que eu carregava de intenção e como eu fui 

enxergando com mais clareza com a entrada no curso: “Eu carregava o 

impulso de fazer e somar nas diferenças, no reinventar... Mas com a entrada 

no Curso Normal Superior, eu pude dialogar ainda mais, de forma mais clara e 

coesa, enxergando direções, identificando o que me atinge e caminhar com 

isso”. E acrescento em minha reflexão: “As vivências e as experiências vividas 

na prática, com diferentes pessoas e histórias foi o que me fez enxergar a mim 

e ao outro. Saber que trilhamos caminhos e que podemos tentar transformar” 

(COSTA, 2020b).  

Destaco o texto da professora Alexandra Pena, que consta no livro Ética 

– Pesquisa e práticas com crianças na Educação Infantil (2019), que reflete 

sobre a pesquisa sobre história de vida de profissionais da educação. 

Apresento esse questionamento que nos leva à reflexão:  

Essa é a pergunta que conduz ao passado e a memória. O que nas 
histórias contadas e recontadas pelas profissionais das creches e 
pré-escolas pode contribuir para a compreensão da prática 
desenvolvida no cotidiano dessas instituições e apontar pistas para 
uma outra formação? Visitar os fatos, espalhá-los e revolvê-los como 
quem revolve o solo – esse é o conselho de Benjamin (1994, p.239). 
Pois, “fatos” nada são além de a escavação (PENA, 2019, p. 171). 
 

 Mobilizada por esse questionamento, logo me lembrei das observações 

que comecei a realizar sobre a prática cotidiana, registrando e resgatando 

memórias e histórias de vida dos profissionais da escola. Em um desses 

registros, montei um vídeo de despedida para uma aluna e fiz questão que as 

cozinheiras participassem dessa lembrança. Como pessoa humana, penso que 

todo e qualquer tipo de ser que esteja envolvido no mesmo espaço também é 

parte fundamental do todo. Em uma instituição educacional, todos os 

integrantes desse lugar fazem parte da comunidade escolar, todos são 

educadores e a sua existência faz parte de cada momento vivido pelas 

crianças. 

 Depois da conversa e gravação do vídeo, ficou nítida a contribuição de 

cada uma delas e a contemplação de se sentir valorizada parecia não ter fim. 

Naquele momento, só intensificou o fogo que arde em mim e a chama que 

pude proporcionar para elas, minhas queridas Marisa e Patrícia. 
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Fotografia 04 – Temperos da vida 

  
Autor: Thayane Costa 

 

  Essas duas foram as lindezas em minha caminhada, na minha primeira 

instituição na educação infantil. Além do alimento como sustento e força, foram 

parte fundamental, contribuindo com os melhores ingredientes e temperos; 

dando sabor, gosto e um ar de retribuir sempre mais as boas receitas de 

sabedoria. Meu singelo agradecimento. 

 E diante de tantas escavações nesse período, reconstrução, 

vitalidade, chama, astucia, conhecimento, entrega, escuta e das construções 

coletivas entre os subgrupos para esse resgate da memória, é que me 

engrandeço em aprender cada vez mais com gente. Gente, que gosta de 

gente. Gente que parece ser de sangue, nos unindo no olhar e na 

compreensão de acreditar no outro e ser mais uma parte de nossa história - 

nossos caminhos entrelaçados. 

Nesse segundo capítulo pude compartilhar das experiências na prática, 

das pessoas que cruzam nosso caminho e dos momentos percorridos em cada 

aula, sendo uma página significativa de minha formação. E para completar este 

enredo socializo, no próximo capítulo, o meu olhar apurado e investigativo 

através do uso da Fotografia em minha prática pedagógica; e o que ela pôde 

me proporcionar entre a escuta do que as imagens nos contam e o olhar que 

tomei emprestado como os olhos refletidos das crianças em ação. 
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3 AJUSTAR O FOCO E TRAZER CORES AO MUNDO 

 

  

O poeta Manuel de Barros (1997, p. 75) diz que: “O olho vê, a lembrança 

revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo”.  Antes de dar início 

ao meu “observatório da infância”, através da fotografia, preciso contar um 

pouco sobre a minha paixão por ela. 

Sempre tive um encantamento singelo pela fotografia, principalmente as 

fotos de época. Adorava ficar horas comtemplando algumas fotos da família e 

imaginar como seria naquele tempo, com as histórias de vida que iam sendo 

narradas com o que era revisitado. De acordo com Josso (2007, p. 419), a 

história de vida é:  

Uma mediação do conhecimento de si em sua existencialidade, que 
oferece à reflexão de seu autor oportunidades de tomada de 
consciência sobre diferentes registros de expressão e de 
representações de si, assim como sobre as dinâmicas que orientam 
sua formação (JOSSO, 2007, p. 419)  

 

E era através dessas histórias, que me lançava de volta ao passado, 

criando e recriando situações que me eram apresentadas.  Assim que ingressei 

na educação infantil, pude me redescobrir através da fotografia e do que a 

câmera fotográfica podia revelar e ampliar em meu campo de visão, como 

educadora. Realizei alguns ensaios exercitando o meu olhar para aquilo que 

queria registrar. Ainda em fase de experiência, comecei a apurar e investigar 

com mais profundidade os detalhes nas brincadeiras, o momento de 

deslumbramento da criança e minha prática em relação ao seu universo e sua 

forma de conhecer o mundo. Retrato um pouco dessa minha primeira iniciativa 

nas imagens abaixo. 
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Fotografia 05 – O exercício do olhar 

  

  
Autor: Thayane Costa 

  

Com o andamento das observações feitas a partir da fotografia, pude 

apurar cada vez mais o meu olhar sensível e atencioso com os registros. Foi a 

ferramenta essencial nesse aprendizado da construção do olhar e do escutar. 

Como Madalena Freire (2008, p. 46) destaca: “a ação do olhar e escutar é um 

sair de si para ver o outro e a realidade segundo seus próprios pontos de vista, 

segundo sua história”. E em cada aprendizagem que ia construindo, nesse 

processo, fui sendo flechada pela arte e o ato da captura desses instantes 

preciosos. 

A fotografia trouxe um norte grandioso para o meu processo de 

conhecimento, mobilizando o admirar, o pensar e sentir o mundo do ponto de 

vista da criança. E, também, o exercício de fotografar se revelou como uma 

forma de pesquisa sobre as múltiplas janelas de interpretação da realidade e 

de seus significados. 

Com o passar dessa experiência, o meu olhar foi aprimorando muitos 

campos. Um deles foi as fotos-sequência que trazem a continuidade das ações 
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e dos movimentos no decorrer das situações, sem tirar o foco da câmera 

daquele instante. Segue o primeiro exemplo: 

 

     Fotografia 06 – A flor do alto da árvore 
 

                              Autor: Thayane Costa 

  

A fotografia apresenta um momento das crianças no pátio da escola a 

brincar. Até que nesse instante, uma das alunas (Malu) observa uma "linda flor 

no alto da árvore", como ela mesma intitulou aos colegas.  

Na primeira imagem, ela aponta para a flor, curiosa e trazendo essa 

observação para aqueles que estavam próximos. Na segunda, ela tenta fazer 

um esforço para alcançá-la e aproximar-se da linda flor. Na terceira, é possível 

observar que aponta novamente para ela, mas com menos amigos ao seu 

redor. E na última imagem, mesmo diante de tanto esforço para ter seu 

contato, o que valeu de verdade foi a singela contemplação e o ato de nos 

convidar a apreciá-la também. A linda flor do alto da árvore. 

Na próxima fotografia, veremos mais uma sequência em uma atividade 

de pintura. O momento foi tão prazeroso para essa criança, que parecia não ter 

fim de tanto que se lambuzou na tinta. E as imagens, falam por si sobre esse 

momento. 
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Fotografia 07 – Entre delícias e tinta 

 Autor: Thayane Costa 

 

Esses dois registros fotográficos revelam como um simples olhar pode 

representar muita coisa para quem observa. Cada aprendizagem alcançada é 

um esforço e uma realização para nossa bagagem. Destaco um trecho de 

Madalena do livro Educador (2008, p. 156), que conversa exatamente com as 

minúcias do corpo, mente e aprendizagem: “Corpo inteiro e pedaço por 

pedaço, que sente, pensa, sofre e goza; mostra o processo de aprendizagem, 

dentro da história de cada um. O corpo que fala. O corpo não mente”.  

O educador tem esse papel de pesquisador. A todo instante uma 

construção diferente faz um olhar novo nascer. Corpo que fala e escreve. 

Corpo que comunica. Mãos que expressam sentimento e satisfação.  

O que fui aprendendo na caminhada é que, a partir desse “observatório 

da infância”, eu me encontrei no lugar da criança, ou melhor, nos olhos dela. 

Aprendi e aprendo que, para ter olho no olho, eu preciso me colocar em seu 

lugar, em seu tamanho. Ver tudo que os seus olhos dizem e mergulhar 

intensamente ao infinito. 

Mas adiante, fui captando com as lentes de meus olhos e novas 

observações foram realizadas, um aprimoramento do meu olhar e do que eles 

podiam contar. 
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Nunca tive uma experiência com fotografia, mas compreendi o valor de 

deixar registrado um momento marcante e memorável para famílias e as 

crianças. Como já fazia nas reuniões de pais, certa vez, mostrei para a turma 

algumas fotos deles menores. A curiosidade, as risadas, os olhos atentos e 

expressivos, a cada imagem mostrada, eram de fascinar. Ver o quanto 

crescemos e o tempo que se passou torna-se uma marca significativa de um 

momento inesquecível. Vez ou outra, eles pediam para ver suas fotografias 

novamente, resgates que, para alguns, serão eternos. 

As memórias têm um valor muito significativo para mim, elas sempre me 

marcaram. Guardo cartas, fotos, objetos que tiveram um simbolismo de carinho 

afetivo imenso. Pensando nisso, resolvi, junto com a professora da turma, 

realizar uma exposição de todo o percurso do grupo. Infelizmente não tenho 

registro deste dia, mas guardo com satisfação o momento na memória. 

Colocamos fotos e alguns trabalhos e atividades que foram realizados, no 

percurso de um ano, com eles. A sala parecia um museu, contando e narrando 

uma parte das experiências vividas pelas crianças. Ao final, famílias levaram 

algumas fotografias, que tinham um valor significativo para elas. Nesse 

instante, tive a certeza que o tempo não desfaz toda uma história e, sim, deixa 

vivo aquilo que se experienciou um dia e que sempre irá renascer novamente.  

E, assim, caminhei por mais ou menos 6 anos, fotografando e 

produzindo registros fotográficos que ficarão como registro da memória. 

Infelizmente, minha câmera amiga e muito companheira, teve seu fim de uso 

entre 2017 e 2018. Ela que me ajudou a dar um zoom em meu olhar 

observador e com o qual, desde então, só cresci profissionalmente. Mesmo 

sem a minha câmera fotográfica, sigo com tudo que aprendi e ainda aprendo 

com a fotografia e o que ela pode me ofertar para um campo de visão mais 

atencioso, apurado, cuidadoso e presente. Abaixo, compartilho duas imagens 

que retratam bem os momentos vividos por trás da câmera fotográfica.  
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Fotografia 08 – Por trás das câmeras 

  
Autores: Joana Dar’c e Daniele Nassif 

 

A primeira imagem foi registrada no CCBB - Centro Cultural do Banco do 

Brasil, em parceira com a professora Joana D’ Arc, com quem tive o privilégio 

de aprender muito sobre cuidado e simplicidade. E sempre digo que foi a minha 

primeira professora em minha primeira instituição de Educação Infantil. Como 

podem ver, comecei a querer captar as imagens com o mesmo olhar que as 

crianças tinham. Nessa foto, estávamos observando o que tinha por baixo do 

gigante balão, uma das obras apresentadas naquela exposição. E dali saíam 

os melhores registros. 

Na segunda foto, podemos observar o exato momento em que tento tirar 

uma foto com a turma toda. Fazendo caretas e graças para, assim, sair uma 

boa foto. Mas tudo sempre na alegria e leveza. E os momentos acabavam 

sendo um dos mais divertidos. Esse registro foi clicado pela querida amiga e, 

também minha fonte de inspiração, Daniele Nassif. Pessoa com quem aprendi 

sobre a arte e que acrescenta cor na vida do outro, sendo um arco-íris de 

cores. 

No ano de 2020, não foi possível ter muitos registros fotográficos na 

prática, devido ao Covid 19. Por isso, deixo como registro para essa finalização 

do terceiro capítulo, a marca de cada passo que é construído com um pé de 

cada vez.  

Reinventei-me, transformei, criei e tentei, fazendo e desfazendo a cada 

possibilidade. O meu percurso conta com aqueles que acreditaram, foram 

mãos amigas e solidárias para que eu pudesse atingir meus objetivos e Por 
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fim, trilho meu caminho como um pássaro a voar. Onde em cada pouso, uma 

nova história ei de contar. Plantando sementes para colher dos frutos que a 

vida tem para me mostrar e guiar. Como canto de oração, finalizo essa parte de 

minha história, meu precioso ouro, para recomeçar em solos que habitam sob a 

luz da esperança e que possam irradiar vidas. Esse é o meu lema. Onde nunca 

ando só. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 [...] Desde o leite do peito de minha mãe, até o sem fim dos versos, 
versos, versos, que brotam do poeta em toda poesia sob a luz da lua 
que deita na palma da inspiração de Caymmi. 
Se choro, quando choro, é pra regar o capim que alimenta a vida, 
chorando eu refaço as nascentes que você secou. 
Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio. 
Eu ando de cara com o vento na chuva, e quero me molhar [...] Sou 
como a haste fina, que qualquer brisa verga, nenhuma espada corta. 
Eu não ando só, que eu não ando só [...].”  
 
(Carta de amor – Maria Bethânia)4 

 

  

 
4 BETHÂNIA, Maria. In: Álbum Oásis de Bethânia. Gravadora: Biscoito Fino, 2012. 

Fotografia 09 – O caminho continua... 

 
Autor: Thayane Costa 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Ao longo da minha trajetória e das experiências vividas no Pró-Saber, 

pude compreender o tamanho do valor que é a história e a bagagem de cada 

pessoa. Reconhecer a partir da subjetividade de todo indivíduo, é saber que 

não estamos sozinhos, onde a relação se dá entre dois elos: A união e a 

comunhão. 

Os conhecimentos adquiridos com os instrumentos metodológicos foram 

de extrema importância para o meu desenvolvimento e formação como 

professora de Educação Infantil. A partir desse estudo, construí um olhar mais 

atento e observador sobre as relações e interações entre educador e 

educando. 

O estudo desenvolvido sobre o pensamento dos teóricos apresentados 

nesta monografia ampliou meu campo de visão e ajustou o foco para a 

compreensão do outro e de mim mesma. A experiência do ato de fotografar 

alimentou ainda mais a construção do meu olhar como educadora e a produção 

de sentidos e significados sobre a prática pedagógica,  

O olhar para uma concepção democrática e o papel do educador 

enriqueceu a forma de enxergar, em minha prática, uma educação que 

transforma através do ato político, sendo exemplo e espelho para o próximo. 

Espero poder alimentar e estimular outros olhos, dando vida e cores ao 

mundo. Que essa minha pesquisa contribua para aqueles que acreditam e 

desejam ser luz nesse caminho árduo, mas muito saboroso, que é o ato de 

ensinar e compartilhar conhecimentos. 

Que a cada “click” possamos nos reinventar e trazer significados 

construtivos para a mudança na educação. 
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