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RESUMO

Ao  longo  desta  formação,  conquistei  uma  intensa  aprendizagem  no  meu
instigar, investigar, ouvir, observar, registrar, criar, olhar e um ímpeto cresceu
junto à construção do meu eu, como educadora e educanda. Esta monografia,
ao mesmo tempo em que revela este aprendizado construído na polifonia do
curso, apresenta, a partir de um diálogo com minha prática pedagógica, uma
reflexão sobre a fotografia como instrumento metodológico. Madalena Freire e
Boris Kossoy são alguns dos autores que fundamentam este trabalho. 
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INTRODUÇÃO

A  arte  vai  além  da  estética  e  do
deslumbramento. Podemos dizer que é uma
experiência humana. [...]
É uma forma de contar história.
História inventada.
E que entra em contato comigo.
Uma  história  inventada  na  tentativa  de  dar
sentido ao que nos parece não ter sentido, ao
que às vezes nem nome têm, mas que é vivo
em nós.

Melissa Lamego

Esse texto me fez refletir sobre a emoção que sinto ao fotografar, a emoção

que sinto em ver a fotografia e lembrar o motivo que me levou a fotografar, pois,

para mim, fotografar é “uma forma de contar história”.

A fotografia é como a arte, não é adereço nem passatempo, muito menos um

currículo, é um longo processo, é constitutiva, onde você toca a sensibilidade do

outro. É como a criança se sente ao ver sua fotografia, se sente tocada.

Fotografar para mim sempre foi mostrar o belo e, desse belo, faziam parte eu

e minhas amigas. O meu mundo. Gostava de fotografar nossas brincadeiras, nossos

encontros. O que eu queria era fotografar.

Minha primeira máquina de retrato veio como presente da minha mãe, uma

máquina descartável chamada "Love”. Minha mãe apostou em mim como fotógrafa,

sempre revelando minhas fotos, porque era assim que fazíamos: revelação...

Terminei o ensino médio; não procurei nenhum curso, nada dentro da área,

simplesmente guardei o que mais gostava.

Deparei-me de novo com a fotografia em minha segunda gestação. Filmava e

fotografava todos os passos e todos os momentos da minha família. E a família dos

outros também.

E foi nesse movimento, entre o crescimento da minha filha e a minha entrada

na educação, que a fotografia entrou de vez na minha vida.

Na sala de aula,  me identificava tanto com os trabalhos das crianças que

fotografava  todos.  Isso  mesmo,  fotografava  os  trabalhos...  Também  filmava  as

atividades que oferecia à turma.
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Sentia-me o máximo! Até porque era única “recreadora”, na época era assim

que  se  chamava,  que  registrava  a  movimentação  da  turma  (ao  menos  eu  já

imaginava que era um registro).

Mas essas fotos caiam na banalidade, ficavam guardadas em caixas. E com a

chegada  da  tecnologia,  das  máquinas  digitais  e  do  celular,  cresceu  muito  a

facilidade de fotografar mas também de apagar as fotos ou, no máximo, armazená-

las em pendrives e discos rígidos.

Porém, toda mudança é válida, basta procurar  e acreditar.  E aconteceu a

ruptura entre o que eu acredito como educadora e o agir do professor. Foi difícil,

dolorido, mas valeu e vale à pena.

Surgiu a oportunidade de fazer o Curso Normal Superior no Pró-Saber, esse

lugar lindo que nos acolhe tanto pela estética quanto pela sensibilidade humana.

Uma instituição de humanidade. Nesta instituição aprendi a ter outro olhar. Tive uma

aprendizagem significativa que mudou meu mundo, o meu jeito de pensar e agir

tanto na esfera profissional quanto pessoal.

Ao longo da formação,  conheci alguns professores que começaram a fazer

parte  da  minha  vida,  como  Cláudia  Sabino,  professora  da  disciplina  “Prática

pedagógica”. Passei a ter outro olhar sobre o tema que grita forte em mim, a partir

de sua observação como coordenadora.

A  professora  Cláudia  me  fez  uma  crítica,  que  só  depois  percebi  ter  sido

construtiva. Queria saber o porquê de tanto fotografar meu cotidiano e as crianças e

para  quê.  Momentaneamente,  olhei-a  muito  chateada  e  respondi  apenas  que

gostaria de fazer um vídeo para a turma da faculdade. Senti-me desafiada, ao ouvir

que ela me daria um momento da aula para a apresentação desse vídeo. Cheguei a

comentar  com algumas  do  grupo,  que  a  professora  estava  interferindo  no  meu

fotografar!

Comecei a buscar mais sobre fotografia. Claudia Sabino acendeu um fogo em

mim  e  descobri  que  a  foto  é  mais  que  uma  representação  de  imagens,  pois

dependendo  da  situação  e  do  momento  da  foto,  ela  pode  desencadear  várias

questões e vários comentários, a partir do olhar do outro.

Também conheci Cristina Porto, professora das disciplinas sobre “O brincar e

sua importância na Educação Infantil”, que mostrou a mim e ao grupo vários tipos de

fotos e vídeos produzidos de forma bem diferente da minha prática até então. Em
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mim despertou um novo paradigma: fotografar para registro na e da sala de aula,

com intencionalidade.

Essa nova possibilidade me deixou entusiasmada. Na literatura acadêmica,

encontrei Kossoy (2001, 2007), importante teórico da fotografia e Pinto (2011) que

destaca, em sua monografia,  o valor do registro fotográfico para “tornar visível o

aprendizado  das  crianças”  (KINNEY  E  WHARTON,  2009)  Em  diálogo  com  a

experiência  italiana  de  ReggioEmilia,  Corsino  (2009)  e  Guimarães  (2011)  são

também autoras que abordam a importância da linguagem.

        Este texto monográfico é atravessado pela concepção de olhar, observação, re-

gistro e escuta de Madalena Freire (2008). Para firmar uma prática cotidiana dentro

da concepção democrática de educação como defende Madalena e Paulo Freire não

podemos esquecer que:

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é
falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fossemos os
portadores da verdade ao ser transmitida aos demais, que aprendemos a
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles (FREIRE, P.,
1997, p. 127).

Nos capítulos que se seguem, procuro mostrar a fotografia como aliada do re-

gistro. A riqueza de conteúdos e contextos em um só clic, em um só instante, me faz

também pensar na dimensão polifônica da fotografia, pois a foto possibilita que mui-

tas vozes e olhares ganhem visibilidade e escuta.
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1 A FOTOGRAFIA COMO OBSERVAÇÃO E REGISTRO 

Dentro  da  metodologia  da  educação,  a  fotografia  pode  ser  usada  não

somente  como  escavação,  difusão  e  preservação  histórica,  mas  também  como

registro  do olhar do educador.  Capturar aquele instante que servirá para avaliar,

comentar e contemplar!

Fotografia é memória, e com ela se confunde. Fonte inesgotável de informa-
ção e emoção. Memória visual do mundo físico e natural, da vida individual
e social. Registro que cristaliza, enquanto dura, a imagem escolhida e refle-
tida de uma ínfima porção de espaço do mundo exterior. É também a parali-
sação súbita do incontestável avanço dos ponteiros do relógio: é, pois o do-
cumento que retém a imagem fugidia de um instante de vida que flui ininter-
ruptamente (KOSSOY, 2001, p. 156).

A fotografia pode ser vista por outros olhos, com outro olhar, cada qual com

sua singularidade. Por que olhar é mais do que ver! Olhar é perguntar o que está

atrás, é uma hipótese da interpretação.  Madalena Freire (2008) nos lembra que o

ver  e  o  escutar  fazem  parte  da  construção  deste  olhar:  “ver  e  ouvir  demanda

implicação, entrega ao outro” (p.45).

A  observação  é  uma  ferramenta  necessária  para  quem  trabalha  com

educação. Por meio da observação, o professor direciona seu olhar para buscar ver

o que ainda é desconhecido.  Por  ser  um olhar intencional,  pensa e questiona a

respeito do que vê e quer entender o que está acontecendo. Não é um olhar vago e

disperso, mas sim cuidadoso, observador, reflexivo. No caminhar do curso, entendi

que a observação é a ferramenta básica neste aprendizado da construção do olhar

sensível e pensante. 

Diante do intenso aprendizado no curso que deslocava meu olhar alienado de

uma reflexão acerca de minha prática com a fotografia, comecei a analisar e revisar

algumas, que já tinham sido por mim esquecidas. Este momento de ressignificação

desta experiência só foi possível graças à intervenção da professora Cláudia, que

me provocou a refletir sobre o modo como eu fotografava o cotidiano das crianças

na escola.

Percebi que quase não fotografava as crianças e sim, os trabalhos feitos por

elas.  Meu  olhar  buscava  o  produto  e  não  me  abria  à  escuta  dos  processos  e

interações vivenciados pelas crianças. 
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Figura 1- Trabalho coletivo                          Figura 2- Painel usando as
crianças da creche. mãos das crianças.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Nessas fotos, as crianças não aparecem e a história do processo não estava

registrada, contada, exposta. Fotografias alienadas de seu contexto e de possíveis

sentidos a serem construídos, se fossem compartilhadas com as crianças. Banaliza-

ção total da ação.

Nesta pesquisa,  como  professora-pesquisadora,  pensante,  nas  ações,

reflexões e registro, com o desejo da valorização, junto com o aprender e ensinar

meu e  das  crianças,  se  torna  possível  a  partir  da  tomada de  consciência  e  do

conhecimento que me oportunizei.

Compreendi  na  concepção  democrática  da  Educação,  a  importância  dos

instrumentos  metodológicos  que  são:  a  avaliação,  observação,  planejamento,

registro reflexivo cotidiano e que fazem parte do dia a dia do educador (FREIRE, M.,

2008, p.37). Tal metodologia possibilita a reflexão para construção e apropriação da

minha aprendizagem.

No  uso  da  arma  de  luta  do  professor,  o  registro  tem  que  estar  sempre

presente,  seja  ele  imediato,  fotos  e  sínteses,  pois  ele  possibilita  o  processo  de

apurar o nosso pensar como educador e educando. Pois, pensar, perguntar, duvidar,

procurar e criar hipóteses, que serão testadas no agir e no fazer do dia a dia, é

assumir a própria autoria. O registro nos faz focar e priorizar no estudo, uma ação

permanente de análise, interpretando e fundamentando nosso pensamento.

O aprendizado do registro é o mais importante instrumento na construção
da consciência pedagógica e política do educador, pois quando registramos,



14

tentamos  guardar,  prender  fragmentos  do  tempo  vivido  que  nos  é
significativo, para mantê-lo vivo. Não somente como lembranças, mas como
registro de parte da nossa história, nossa memória. Com esses registros
construímos  nossa  memória  pessoal  e  coletiva.  Fazemos  HISTORIA
(FREIRE, M. 2008, p. 56).

Nesse momento de pesquisar as crianças, busquei  um instrumento com o

qual muito me identifico: a câmera fotográfica. A partir desta prática, as atitudes das

crianças começaram a ter outro sentido, a despertar outro olhar. Eu queria, mais e

mais, buscar para além, um significado de cada gesto e olhar que eu capturava com

o olho da câmera.  Como nos diz Pinto (2011).

Fotografias de crianças em seus momentos de criação como contar uma
história, criar brincadeiras ou qualquer movimento, passou a ser tão criativo
e rico que tudo mudou. Passei a observar as fotografias com um outro olhar,
de  quem  procura  desvendar  a  história  daquela  foto  e  de  qual  seria  a
finalidade que foi feito aquele registro. Indo mais fundo, diria perceber os
detalhes que ultrapassam o imediato revelado buscando outras leituras da
imagem (PINTO, 2011, p.11).

Um olhar observador, sensível, curioso, aberto, desperto e não estereotipado.

Mas para isso tive que refletir minha maneira de fotografar, minha maneira de intervir

e minha abordagem com as crianças.

No começo, fotografava no meio das brincadeiras e, algumas vezes, me senti

invadindo seus mundos. Ao rever as fotos, vi que as crianças pareciam posar, talvez

por que este seja um hábito cultural  muito  enraizado,  quando se está diante da

câmera fotográfica. As fotos não posadas são menos comuns e eram elas que meus

olhos buscavam. Então, mudei a estratégia; comecei a fotografar escondida, talvez

de mim mesma, pois me tornava notória, já que percebi que interagiam comigo.

Em seguida, adotei a estratégia de fotografar após o começo das atividades,

quando me pareciam estar mais focadas em seus mundos. Procurava e procuro

fotografar e escrever sobre o momento da foto, quase sempre em uma atividade e

ao revê-las, descubro outra captura, vista por mim ou por outro colega de trabalho.

Percebi  que  o  olho  da  câmera  me  oferece,  como  educadora,  novas

possibilidades  de  observação.  Passei  a  ver  a  fotografia  como  recurso  de

observação, na ampliação do meu olhar, meu ver e escrever.  A partir do momento

que trouxe mais  um recurso,  como instrumento  de observação,  tento  costurar  a

escrita, a escuta e a fotografia, pois acredito que esses movimentos se articulam e

se complementam.
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Não deixo  de escutar,  pois  esta  ação  é  um movimento  muito  importante.

Quando mostro para as crianças as imagens, aprendemos com o ponto de vista de

cada criança.   Nesta perspectiva, é possível ver e sentir o que cada um vivenciou

naquele momento da foto, detalhe despercebido por mim mesma, porém vivenciado

por elas com grande prazer.

Pensando  e  refletindo  sobre  aminha  prática,  penso  na  mudança  do  meu

aprender e ensinar junto às crianças, analisando o individual e o grupo, no meu

analisar  e  auto  avaliar,  proporcionando  ao  grupo  e  aos  individuais,  situações

significativas de aprendizagem. Pois como aponta Corsino (2009):

O processo  de registrar,  porém,  mais  do que uma forma de capturar  o
momento, funciona como um espaço de formação e reflexão do professor
sobre o trabalho realizado. Cada proposta e seu objetivo suscitam registros
diferentes e esses também podem assumir diferentes funções (CORSINO,
2009, p.120).

Ao encontro de tudo isso, fui apresentada à ReggioEmilia e ao livro “Tornando

visível a aprendizagem das crianças. Educação infantil em ReggioEmilia”. Pelo meu

entendimento,  esta  obra  salienta  a  aprendizagem  notória,  sendo  evidente  o

aprendizado na educação infantil. A documentação relatada é composta por todas

as observações e todos os tipos de registros feitos pelo educador, tendo como foco

a escuta e as linguagens plásticas. Documentando, registrando a prática e materiais

usados,  oportuniza-se  a  autonomia  e  a  correlação,  encorajando  a  escolha,

contribuindo para  a  participação das crianças.  Estimula  a interação e  o  diálogo,

mostrando a importância do sujeito e da valorização do outro.

Segundo os artigos 12 e 13 da Convenção sobre os Direitos da Criança da

Organização das Nações Unidas (ONU, 1990), toda criança tem o direito de exprimir

livremente a sua opinião sobre as questões que lhe diz respeito, de acordo com a

sua idade e maturidade. A criança deve ter o direito de expressar-se livremente.

Esse direito deve incluir a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e

ideias de todo tipo, independentemente, de fronteiras, seja verbalmente, por escrito

ou por meio impresso, por meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela

criança.

As  crianças  nos  dão  informações  de  várias  maneiras  diferentes.  É
importante garantir modos eficazes de apoiar as crianças a comunicar seus
pontos de vista e, para nós, aprender as muitas maneiras diferentes de as
“escutar”. Isto significa ouvir ativamente e observar as reações e respostas
das crianças. Significa considerar a ação apropriada vivível, que pode ser
registrada,  compartilhada,  discutida  e  examinada  com  outras  pessoas
(KINNEY e WHARTON, 2009, p. 23).
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De acordo com Pinto (2011, p.16), devemos ter um diálogo contínuo com a

fotografia, com “um outro olhar que redescobre a criança como sujeito, cria e recria

uma nova possibilidade de visibilidade com a imagem”. 

Em  sintonia  com  a  autora,  defendo  também  “o  desenvolvimento  mais

consciente do ato fotográfico, superando o gesto automatizado que na maioria das

vezes é o que orienta a ação do registro com a câmera fotográfica” (PINTO, 2011,

p.16).  Este  ato  consciente,  planejado,  reflexivo,  constitui  e  reconstitui  novas

possibilidades com a imagem e contribui para que nós, professores, tenhamos uma

escuta atenta e um olhar mais sensível sobre a nossa prática pedagógica.

Escutar a criança é preciso. E é possível realizar esta escuta também através

da fotografia.
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2 DIALOGANDO COM A FOTOGRAFIA NA PRÁTICA

Diante das reflexões desencadeadas pela intervenção de Claudia Sabino, fui

mudando minha relação com o registro fotográfico no cotidiano escolar. Procurei me

embasar  também  em  leituras  sobre  a  fotografia  e  fui  flechada,  durante  este

processo, pelo autor Boris Kossoy, que  faz uma interessante aproximação entre o

registro fotográfico e o testemunho. 

Qualquer  que  seja  o  assunto  registrado  na  fotografia,  esta  também
documentará  a  visão  de  mundo  do  fotógrafo.  [...]  Toda  fotografia  é  um
testemunho segundo um filtro cultural, ao mesmo tempo que é uma criação
a partir de um visível fotográfico. Toda fotografia representa o testemunho
de uma criação. Por outro lado, ela representa a criação de um testemunho
(KOSSOY, 2001, p. 50).

Percebia que, ao fotografar, testemunhava e criava testemunho de cenas do

cotidiano de minha prática  pedagógica.  Como de costume,  as  nossas tardes na

creche são de brincadeiras livres.  Gosto de pedir que as crianças decidam do que

vão brincar, mas que se agrupem, geralmente, meninos e meninas, em acordo, com

uma brincadeira que agrade a todos.

Segundo  Guimarães  (2011),  quando  traçamos atividades  para  as  crianças

somente a partir das escolhas dos adultos, com temas e rotinas sendo definidos a

priori, enfatiza-se uma educação transmissora e não construtora de conhecimento. 

A  autora  destaca  que,  neste  tipo  de  prática,  “está  implícita  uma ideia  de

criança  incompleta,  em  falta”  e  defende  que  as  manifestações  infantis  sejam

consideradas na estruturação do fazer cotidiano, em que o adulto constrói junto com

a criança e esta é vista como sujeito social. Desta forma “confirma-se o lugar ativo e

interativo  da  criança,  a  importância  da  sua  palavra  e  da  sua  presença”

(GUIMARÃES, 2011, p. 47).

Na perspectiva dialógica e não autoritária de educação, a escuta, o olhar, o

registro, a observação e o planejamento são instrumentos metodológicos essenciais

para a construção de uma prática pedagógica com a criança e não sobre ela. O

planejamento nasce da escuta atenta, do olhar aguçado diante das manifestações

infantis. Observar implica em ver e ouvir e a prática do registro se torna fundamental:

Na concepção de educação democrática, educador e educando, apropriam-
se da história que vivem através do registro que dela vão fazendo e do
pensamento crítico sobre ela. O registro da prática é o fio que vai tecendo a
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história  do  nosso  processo.  É  através  dele  que  ficamos para  os  outros
(FREIRE, 2008, p. 55). 

Naquela tarde as meninas resolveram brincar de casinha e os meninos de

carrinho.  No  vai  e  vem da  brincadeira,  observei  que  as  meninas  colocavam as

bonecas deitadas e uma delas, deitada junto das "filhas". Ao mesmo tempo em que

fotografava, a atenção era total ao diálogo. Em outro canto, Isabel gritava:

- Faz seus filhos dormir enquanto eu preparo a comida!
  E Karen falava com as filhas:
- Eu vou contar, para vocês dormir, a história da Frozen!
-E a filha Aghata, com suas irmãs bonecas, respondia:
- Mamãe a Frozen aqui do meu lado! Você tá vendo, papai?
  Karen responde:
- Menina pára de assunto, fecha teu olho e vai dormir. Frozen não existe! É tudo 
história. (Caderno de Campo, 21/ 06/2017)

Figura 3- Isabel fazendo Figura 4- Karen contando
comida. historia para as filhas.

Fonte: acervo partccuar  a actora.

Observei que a filha obedecia à mãe e fechava os olhos, dormindo. A Frozen

era outra criança que estava com uma coroa de princesa ao lado.

Nesta  observação,  vejo  a  importância  da  câmera  e  da  reflexão  que  este

registro possibilita. Na cena fotografada, a brincadeira ganha visibilidade e junto com

a imagem recupero também pelo registro das palavras, a polifonia das crianças.  No

diálogo  entre  Karen  e  Ághata  que,  na  brincadeira  interpretam  mãe  e  filha,
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identificamos uma fala da mãe que não entra no mundo imaginário e lúdico da filha.

Abrir-me a escuta destas manifestações, interações e diálogos é tarefa fundamental

e só é possível graças ao registro das palavras e também das imagens.

A partir  do olhar para o outro, com o outro, a escuta e a observação são

norteadores para o trabalho, pois dá visibilidade à ludicidade da criança, ajudando

assim a colocá-las no planejamento do dia a dia. Como diz Larrosa, (1998):

A  alteridade  da  infância  é  sua  absoluta  heterogeneidade  nos  que  diz
respeito a nós e a nosso mundo [...] deve-se pensá-la à medida que sempre
nos escapa , inquieta a que sabemos, suspende o que podemos e coloca
em questionamento os lugares que escolhemos para ela [...] a infância não
é nunca  o que sabemos,  mais  igualmente é  portadora de  uma verdade
diante  da  qual  devemos  colocar-nos  em posição  da  escuta  [...]  trata-se
então de devolver a infância sua presença enigmática e encontrar a medida
de  nossa  responsabilidade  diante  na  exigência  que  esse  enigma  traz
consigo (LARROSA, 1998, p.73). 

A  grandeza  dessa  diversidade  nos  deixa  perceber  a  qualidade  de

relacionamento  que  acontecem  diariamente  na  educação  infantil.  A  partir  do

conhecimento de suas brincadeiras, ideias e interesses, é que se constituiem sua

autonomia,  autoestima  e  autoconfiança.  Numa  prática  dialógica  e  de  trocas  de

experiências,  as possibilidades  de  vínculo  são  muito  grandes,  trazendo

fortalecimento assim ao espaço criança, adulto e adulto, criança.

Brincar é aprender, este permite à criança aprendizagens mais elaboradas,

onde a construção de conhecimento se dá no grupo. O educador, um provocador de

novos sentidos e curiosidades, promove um ambiente em que o desenvolvimento

avança e novas conquistas se dão a cada dia. Isso se confirma nas palavras de

Vygotsky (1994): “aquilo que é Zona de Desenvolvimento Proximal hoje será o Nível

de Desenvolvimento Real amanhã - ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com

assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (VYGOTSKY, 1994, p.

113).

Sendo  assim;  se  hoje  ela  precisa  de  ajuda,  amanhã  fará  sozinha.

Possibilidades  e  experiências  fazem  parte  desse  processo  de  aprendizagem,

fazendo  com  que  a  criança  possa  se  sentir  autora  e  protagonista  dos  projetos

cotidianos. Para isso, o educador precisa promover uma abordagem democrática,

em diálogo com a palavra e o conhecimento que a criança traz, atento às relações

do grupo, abrindo espaço para a socialização de perguntas e pensamentos de várias

compreensões,  estimulando  a  criança  a  se  envolver  em  outras  áreas  e

conhecimento.
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A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não
que  se  passa  não  o  que  acontece  o  que  toca.  [...]  A  experiência,  a
possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de
interrupção,  um gesto  que  é  quase  impossível  nos  tempos que  correm:
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais
devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar; parar para sentir mais
devagar,demorasse nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo,
suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção
e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece,
aprender a lentidão,  escutar  os outros,  cultivar  a arte do encontro,  calar
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 21,24).

As  palavras  de  Larrosa  (2002)  inspiram  minha  ação  como  professora-

pesquisadora  em  que  valorizo  a  experiência,  me  abro  à  escuta  e  também  ao

inesperado, estando sempre acessível, procurando e promovendo oportunidades.

Essa oportunidade foi me dada em agosto de 2016, quando pude assumir a

turma do maternal II, em uma creche da Zona Sul, na qual trabalho.  A creche é

composta de quatro turmas: M I, 20 crianças, M II, 20 crianças, PRÉ I, 20 crianças e

PRÉ  II,  12  crianças.  É  um  total  de  72  crianças,  sendo  o  corpo  pedagógico

constituído  por  1  diretora,  1  coordenadora,  4  professores  e   5  auxiliares  da

educação.

Então,  no  quarto  período  do  Normal  Superior  no  Pró-Saber,  coloquei  em

prática  toda  minha  aprendizagem,  que  introjetei  ao  longo  desses  dois  anos.

No começo,  fiquei  com medo, não me sentia capaz.  Essa oportunidade que me

aconteceu fez com que eu aprendesse muito com as crianças.

Sempre  observando  e  registrando  o  que  estava  dando  certo  ou  errado.

Sempre  oportunizando  à  criança,  para  assim  darmos  início  a  um  projeto.

O projeto da nossa creche sempre nasce na reunião pedagógica, que é o encontro

de todos os profissionais da educação na Instituição.  Os temas já são direcionados,

cabe ao professor contextualizar.

  No segundo semestre do ano de 2016, o tema era a alimentação. Na minha

observação,  a  turma  tinha  uma  grande  dificuldade  de  comer  frutas.

Dentro do contexto, iniciei com o livro A cesta da Dona Maricota. Como professora-

pesquisadora e escriba,  em uma folha de papel  pardo,  escrevi  as frutas que as

crianças iam me falando que gostavam, tudo com muita empolgação.

Pensando  no  belo,  coloquei  um  tecido  floral  na  roda,  peguei  uma  caixa

envolta de papel colorido de presente, fui uma a uma, retirando frutas e legumes de

plástico e passando para que tocassem. Depois, pedi para desenharem as frutas
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nomeadas por elas, com auxílio das frutas que acabávamos de ver. Coloquei nosso

cartaz na parede da sala.

No dia seguinte, levei todas as frutas que relacionei na lista feita com eles.

Na roda, sempre convidativa, coloquei as frutas em uma bandeja e fui perguntando o

nome da fruta e lendo nossos escritos, dizendo quem gostava daquela fruta.

- Que fruta é essa?
- Fruta verde, Andrea?
- Essa é a casca, a fruta está aqui dentro. Vocês sabem que fruta é essa?
- Acho que é mamão! (Diz Diana) 
- É uma fruta que eu esqueci o nome! (Completou o Marcio) 
- É uma fruta que começa com m...
- Melancia!
- Muito boa, Ana Clara, melancia você já conhecia?
- Eu já vi, mas sem a parte verde!
- Meu pai gosta dessa melancia, disse Jorge
- Quem falou que gosta de melancia foi a Cristina. Cristina, experimenta um 
pedacinho de melancia!
- Hum, eu não como isso não, tem caroço!
- Mas você falou que gosta de melancia. A Andrea escreveu: Cristina gosta de 
melancia! (Caderno de Campo, 10/08/2016).

Enfatizei, mostrando nosso cartaz de pesquisa de que frutas a turma gosta,

elaborado por nós, no dia anterior.

Figura 5 - Leitura disparadora                      Figura 6 – Crianças experienciando
do tema.                                                              as frutas.
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Fonte: Arquivo da autora.

Todas  as  frutas  foram  cortadas,  experimentadas.  E  assim  aconteceu,

determinadas  frutas,  a  maioria  das  crianças  dizia  não  conhecer,  nem  ter

experimentado. A única fruta que todos conheciam com certeza e comiam era a

banana.

No dia seguinte, resolvemos fazer sorvete para todas as turmas, sabor uva.

Foi  maravilhoso, eles colocaram a mão na massa.  Como professora-escriba, em

roda, escrevi a receita do sorvete e coloquei touca na cabeça deles, quando escutei

me chamarem!

-Andréa, porque estamos de touca?

 - Porque vamos fazer uma comida, ou seja, algo de comer. Você viu na cozinha? 
Todos estão de touca e quem entra lá, também! Porque evita de cair cabelo no 
sorvete, você ia gostar de encontrar um cabelo no seu sorvete?

 -Hum, tá (respondeu Lucas).   

 Lancei uma piscadinha e ele sorriu, dando parecer que entendera.

Fomos para o refeitório e já estava tudo preparado com ajuda das merendeiras e 
cozinheira. O liquidificador, as uvas e o leite. 
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- Andréa, falta a receita! Lembrou-me Sabrina, se referindo ao cartaz que fiz com 
eles.

 - Vou buscar... e pedi a outra colega para pegar (Caderno de Campo, 11/08/2016).

Figura 7- Hoje tem sorvete!               Figura 8 – Com a “mão na massa”.

Fonte: arquivo da autora.

Muito concentrados e organizados, confesso que me surpreendi, pensei que

seria a maior confusão.  Eles estavam muito preocupados, pois estávamos fazendo

para todos os alunos da creche. Colocamos todos os ingredientes no liquidificador,

e, quando liguei, fizeram a maior algazarra. Ainda bem, já estava preocupada com

tanta  organização!  Depois  coloquei  em  copos  pequenos,  levei  ao  freezer.  No

decorrer do dia, as crianças perguntavam se estava pronto, tamanha a ansiedade.   

Na parte da tarde, fizemos três grupos e elas levaram os sorvetes para as

turmas,  para a  partilha com as outras  crianças.  Também provaram e adoraram,

implicando com os caroços que estavam no fundo do copo de sorvete.

Foi  uma  experiência  muito  rica,  as  crianças  experimentaram,  tocaram  e

vivenciaram.  Resolvi  focar  mais  na  fruta,  porque,  na  minha  observação,  senti  a

dificuldade  que  existia  para  comer  a  sobremesa  depois  do  almoço.

Na  minha  avaliação,  o  trabalho  foi  de  grande  importância,  pois  as  crianças

acrescentaram  a  seus  conhecimentos,  gostos  e  texturas  diferentes  e  todos
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participaram. A partir dessa experiência, vi e senti o valor que as crianças deram a 

esta atividade, que foi socializada, marcada e vivida.

Deixar  a  criança  experienciar  traz  a  aproximação.  Percebi  um  vínculo

grandioso, tornando nossos encontros cheios de alegrias. 

Os registros fotográficos desta atividade produzidos por mim ainda não foram

compartilhados com as crianças. Não tinha, como tenho hoje, consciência de uma

etapa fundamental no registro fotográfico: a devolução das imagens com e para as

crianças e todo diálogo e aprendizado que emergem daí. 
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3 OS TRÊS TEMPOS DA FOTOGRAFIA: UMA PROPOSTA 

Durante  esta  formação,  observei  o  quanto  as  professoras  gostam  de

fotografar suas atividades com as crianças e a mesma coisa acontece na creche em

que eu trabalho. Poderíamos ter um outro olhar a fotografia, que também é uma

linguagem visual.

A fotografia  hoje é bastante utilizada nas escolas,  creches devido ao fácil

acesso, pelo desenvolvimento tecnológico que contribui assim para o alastramento

da mesma que, quase sempre, é tratada com desperdício.

         Recentemente na creche onde trabalho, aconteceu uma confraternização para

os professores e fui convidada, por diversos pais de alunos, a tirar fotos com as

crianças. E a cada responsável, eu perguntava o que iriam fazer com as fotos. Eles

respondiam simplesmente que colocariam nas redes sociais. Ainda com insistência

eu perguntava: e depois?

Quase sempre a resposta era apagar, 95%, com a justificativa da memória

ser  pequena  para  armazenar  tantas  fotos  no  celular.  Sendo  a  fotografia  uma

linguagem visual que dialoga com a memória, um instrumento metodológico valioso

na prática pedagógica e ainda uma expressão de pensamento e subjetividade, por

que tanto descaso?

Talvez seja a popularidade, cada um com seu jeito de ver e tratar essas fotos.

Talvez  seja  a  oportunidade  de  uma  ação  de  como  enxergar  melhor  essas

fotografias, a começar por nós educadores

Acredito que uma reflexão, para não perdermos o entendimento e admiração

pelo  desenvolvimento  da  fotografia,  seja  importante,  pois  nós,  educadores,

precisamos  planejar  para  executar  uma  aprendizagem  significativa.  Para  isso  é

importante  que  estejamos  conscientes  de  sua  enorme  potencialidade  na  prática

pedagógica. 

Mas, para isso, é preciso criar estratégias que nos ajudem a romper com “o

automatismo e dispersão tão presentes no consumo de imagens do mundo atual”

(GUSMÃO &JOBIM E SOUZA, 2008, p.25).

Numa concepção democrática de educação nos abrimos sempre ao diálogo e

à produção de sentidos.

Toda fotografia tem atrás de si uma história. Olhar para uma fotografia do
passado e refletir sobre a trajetória por ela percorrida é situá-la em pelo me-
nos três estágios bem definidos que marcaram sua existência. Em primeiro
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lugar houve uma intenção para que ela existisse; esta pode ter partido do
próprio fotógrafo que se viu motivado a registrar determinado tema do real
ou de um terceiro que o incumbiu para a tarefa. Em decorrência desta inten-
ção teve lugar o segundo estágio: o ato do registro que deu origem à materi -
alização da fotografia. Finalmente, o terceiro estágio: os caminhos percorri-
dos por essa fotografia, as vicissitudes por que passou, as mãos que a dedi-
caram, os olhos que a viram, as emoções que despertou, os porta-retratos
que a emolduraram, os álbuns que a guardaram, os porões e sótãos que a
enterraram, as mãos que a salvaram (KOSSOY, 2001, p. 45). 

Proponho, então, ao final deste trabalho monográfico, à luz dos instrumentos

metodológicos de Madalena Freire, do diálogo com Pinto (2011), Kinney e Wharton

(2009)  e  dos  três  tempos  da  fotografia  propostos  por  KOSSOY  (2001),

considerarmos planejamento, registro e diálogo como estágios essenciais para o uso

da fotografia no cotidiano escolar. 

1. Intenção de fotografar: Pode ser a própria professora a fotografar ou pedir
que outro adulto ou as crianças fotografem. Implica em planejamento.

2.  O ato  do  registro,  a  captura  da  imagem.  Foco  nas  crianças  e  suas
interações.  Meus  olhos  buscam  o  registro  do  processo  que  ganha
visibilidade.

3. Devolução para as crianças das imagens produzidas. Aqui neste estágio,
se privilegia a conversa, o diálogo. Revisitar e rememorar as experiências
registradas, ouvir as crianças, trocar olhares e impressões. 

Ao propor estes três tempos na atividade com a linguagem fotográfica reflito

mais uma vez na minha transformação. Antes, fotografava de forma mecânica, sem

reflexão,  planejamento  ou  intenção.  Buscava,  com o  registro,  apenas  mostrar  o

produto, o processo não me era interessante. Eu também não compartilhava com as

crianças as fotos produzidas por mim. Hoje, com uma aprendizagem significativa,

como educadora e educanda, mudei totalmente o meu pensar e agir.

Então, tudo mudou e continuará mudando, através de um olhar mais atento, e

me  abrindo  à  escuta  e  ao  diálogo  com as  crianças.  A  importância  de  dividir  a

contemplação das fotos com as crianças é um momento mágico.  Uma ruptura de

barreiras  onde  prevalece  a  relação dialógica  entre  educadores  e  educandos.  O

importante é que estamos construindo com o outro e para o outro, cada qual com a

sua singularidade e especificidade. Ao conversarmos sobre as fotografias, partimos

das imagens para que histórias e sentidos sejam construídos e revelados. 
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As imagens revelam seu significado quando ultrapassamos sua barreira ico-
nográfica; quando recuperamos as histórias que, em sua forma fragmentá-
ria,  trazem implícitas.  Através  da  fotografia  aprendemos,  recordamos,  e
sempre criamos novas realidades (KOSSOY, 2007, p.147).

Enquanto  educadora,  quando  proponho  este  momento  de  devolução  dos

registros fotográficos planejados e capturados por mim, para o grupo de crianças,

testemunho uma intensa polifonia. Testemunho também a singularidade de cada um

que, ao se colocar, amplia a experiência e conhecimento de todos, educadores e

educandos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Construção: esse é o termo que sempre uso desde que entrei para estudar no

Pró-Saber.  Lugar  onde  tive  que  desconstruir  para  então  começar  a  levantar  o

alicerce de aprendizagem e conhecimento. Hoje, tenho em mim a compreensão e

responsabilidade do meu ensinar e educar, do quanto minhas marcas ficam.  Foi a

partir  desse lugar,  com uma metodologia que possibilita,  potencializa e ajuda na

superação do humano, que comecei a me permitir a realização dos meus desejos,

de  torná-los  viáveis  e  possíveis,  buscando  mais  do  que  conhecimento,  uma

transformação  de  vida.   Fazendo-me,  conhecer  o  melhor  do  meu eu,  como ser

humano,  ampliam-se  novos  caminhos  na  minha  vida  pessoal  e  profissional,  na

certeza do querer e poder sem a tentação do desistir.

Estou em uma aprendizagem que vai além da escola, que está presente no

meu dia, na minha vida. Sinto a necessidade de criar, construir, mudar e evoluir.

A consciência do instigar, do investigar, do criar foi surgindo para mim de uma

forma maravilhosa. Foi através dos encontros, debates, conversas com professores,

coordenadores e o grupo que pude me avaliar melhor. Poder me colocar no lugar do

outro, em relação ao outro e refletir sobre minha ação, pensar e repensar o meu

modo de agir para assim ter uma conduta coerente ao que acredito.

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa.

Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre, diz Paulo Freire.

A  metodologia  do  ensinar  me  fez  enxergar  o  quanto  é  importante  estar

sempre  à  procura,  procura  de  entendimento  e  de  descobertas,  lendo  e  relendo

textos e livros teóricos para assim aliar, à prática, sabedoria e respaldo.

Concluo este trabalho monográfico com uma fotografia feita por mim e que diz

muito sobre o aprendizado construído ao longo desta formação. 

Figura 9– Singularidade

Fonte: arquivo da autora.
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Essa foto  me  faz  lembrar  a  importância  da  singularidade.  Lembro  que  a

proposta de Madalena Freire foi na chamada de uma atividade plástica, fazer um

boneco cortando papel com as mãos. A princípio foi complicado, mas com o auxílio

de algumas colegas, ficou pronto. Tínhamos que escrever o conteúdo da aula. O

conteúdo  escrito  era  bem  parecido,  mas  os  bonecos,  bem  diferentes,  não  só

esteticamente, mas também em relação ao espaço que usamos.  

É no grupo que se constrói o conhecimento e é também no grupo que emerge

nossa singularidade, pois “nossa impressão digital registra que cada um de nós é

um único exemplar na face da Terra” (FREIRE, M, 2010, p. 25). 

Somos seres singulares e também incompletos.  Desta incompletude, surge o

desejo.  Este trabalho monográfico me abriu para novas leituras e possibilidades que

não se  fecham aqui.  Quero  continuar  estudando,  pensando  e  pesquisando este

tema, sempre em diálogo com minha prática.  Ao concluir  estes escritos,  sinto o

desejo de seguir aprendendo pulsando dentro de mim.
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