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RESUMO 
 
PEREIRA, Michele Marques: Fotografia e práticas educomunicativas: Uma experiência 
na rede municipal de educação infantil de São Paulo. Dissertação (Mestrado) – Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021 
 
Esta pesquisa parte da investigação sobre a alta incidência do trabalho com fotografia nas 
práticas das professoras e professores da Educação Infantil da Rede Municipal de Educação 
de São Paulo. No caminho de investigar o fenômeno, foram realizadas duas pesquisas de 
campo, uma pesquisa de Levantamento Exploratório e uma pesquisa-ação em uma Escola 
Municipal de Educação Infantil de São Paulo, com a participação de um Centro de Educação 
Infantil. Durante o Levantamento Exploratório foi ouvido, mediante a aplicação de um 
questionário, um grupo de professores da Secretaria Municipal de Ensino, objetivando 
identificar os motivadores, os objetivos e os meios do trabalho com fotografia na educação 
infantil, na rede pública de ensino. A partir desse primeiro levantamento de dados identificou-
se o uso da fotografia para compor a documentação pedagógica, os portfólios das crianças, as 
avaliações, servindo, ainda, como recursos ilustrativos nas exposições na unidade educacional 
e nas atividades realizadas com as crianças. Não houve menções substanciais sobre a presença 
das crianças enquanto fotógrafas. Tais levantamentos apontaram para a pertinência de se 
pesquisar sobre a produção fotográfica no cotidiano das crianças, no espaço da educação 
infantil. Para tanto, empregamos a metodologia da pesquisa-ação, envolvendo a coletividade 
do corpo pedagógico de uma Escola Municipal de Educação Infantil de São Paulo. Tal 
metodologia mostrou-se em consonância com o conceito e os princípios da educomunicação, 
permitindo identificar que a fotografia, quando realizada pelas crianças do ensino infantil, a 
partir de suas próprias perspectivas, trazia revelações singulares, revelando mobilizações que 
amplificavam a comunicação no ecossistema educativo, provocando, até mesmo, reflexões 
dos gestores educacionais e professores, contribuindo para o encaminhamento de 
transformações pedagógicas e estruturais na unidade escolar. Observaram-se potencialidades 
da fotografia na educação infantil como meio de comunicação e exercício de observação, 
permitindo o entendimento de que o registro fotográfico e a perspectiva no campo visual e 
comunicativo, a partir da criança pequena, pode converter-se num caminho que contribui para 
uma efetiva participação infantil em seu próprio processo de aprendizagem. A pesquisa 
concluiu que o exercício da produção fotográfica por crianças, aliado aos aprofundamentos 
nos estudos sobre educação infantil, infâncias e comunicação veio: enriquecer o paradigma da 
Educomunicação; apontar uma forma de investigação sobre olhares e perspectivas das 
crianças pequenas sobre seus espaços de convivência; evidenciar as múltiplas competências 
das crianças pequenas enquanto comunicadoras, produtoras de cultura e arte e informantes 
ativas de seus cotidianos, por meio de múltiplas expressões comunicativas. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Primeira Infância. Educação Infantil. Fotografia. Educomunicação. 
Pesquisa-ação. 



 

ABSTRACT 
 
PEREIRA, Michele Marques: Photography and educommunications practices: An 
experience in the municipal children's education network in São Paulo. 2020. 
Dissertation (Masters) – School of Communications and Arts, University of São Paulo, São 
Paulo, 2021 
 
This research is based on the investigation of the high incidence of work with photography in 
the practices of early childhood teachers in the Municipal Education Network of São Paulo. 
On the way to investigate the phenomenon, two field researches were carried out, an 
Exploratory Survey research and a field-action research in a Municipal School of Child 
Education in São Paulo, with the participation of a Child Education Center. During the 
Exploratory Survey, a group of teachers from the Municipal Department of Education was 
heard, through the application of a questionnaire, in order to identify the motivators, 
objectives and means of working with photography in early childhood education, in the public 
school system. From this first data survey, the use of photography to compose the 
pedagogical documentation and the children's portfolios was identified, also serving as 
illustrative resources in the exhibitions in the educational unit. There were no substantial 
mentions of the children's presence as photographers. Such surveys pointed to the relevance 
of researching photographic production in children's daily lives, in the space of early 
childhood education. Therefore, we employ the methodology of action research, involving the 
collective of the pedagogical body of a Municipal School of Child Education. This 
methodology was shown to be in line with the concept and principles of educommunication, 
allowing us to identify that photography, when taken by children in elementary school, from 
their own perspectives, brought unique revelations, revealing mobilizations that amplified 
communication in the educational ecosystem , even provoking reflections from educational 
managers and teachers, contributing to the forwarding of structural changes in the school unit. 
It was observed the potential of photography in early childhood education as a mean of 
communication and exercise of observation, allowing the understanding that the photographic 
record and perspective in the visual and communicative field, starting from the young child, 
can become a path that can contribute for effective child participation in their own learning 
process. The research concluded that the exercise of photographic production by children, 
together with the deepening of studies on early childhood education, childhood and 
communication, came to: enrich the paradigm of Educommunication; point out a way of 
investigating the views and perspectives of young children about their living spaces; highlight 
the multiple competences of young children as communicators, producers of culture and art 
and active informers of their daily lives, through multiple communicative expressions. 
 
KEYWORDS: Early Childhood. Child education. Photography. Educommunication. Action 
research. 
  



 

RESUMEN 
 
PEREIRA, Michele Marques: Fotografía y prácticas educomunicativas: Una experiencia 
en la red municipal de educación infantil de San Pablo. 2020. Disertación (Maestría) - 
Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
Esta investigación parte de la pesquisa sobre la alta incidencia del trabajo con fotografía en 
las prácticas de profesoras y profesores de la Educación Infantil de la Red Municipal de 
Educación de San Pablo. En la investigación del fenómeno, se realizaron dos estudios de 
campo, una investigación de Levantamiento Exploratorio y una investigación-acción de 
campo en una Escuela Municipal de Educación Infantil de San Pablo, con la participación de 
un Centro de Educación Infantil. En el Levantamiento Exploratorio, se escuchó, a partir de la 
aplicación de un cuestionario, a un grupo de profesores de la Secretaría Municipal de 
Educación, para identificar los motivadores, objetivos y medios del trabajo con fotografía en 
la educación infantil en la red pública de enseñanza. A partir de ese primer levantamiento de 
datos, se identificó el uso de la fotografía para componer la documentación pedagógica y los 
portfolios de los niños, sirviendo, aún, como recursos ilustrativos en las muestras de la unidad 
educacional. No hubo menciones significativas a la presencia de los niños como fotógrafos. 
El levantamiento apuntó a la pertinencia de una investigación sobre la producción fotográfica 
en el cotidiano de los niños, en el espacio de la educación infantil. Para eso, se empleó la 
metodología de la investigación-acción, envolviendo a la colectividad de educadores de una 
Escuela Municipal de Educación Infantil de San Pablo. La metodología se ha mostrado en 
consonancia con el concepto y los principios de la Educomunicación, permitiendo identificar 
que la fotografía, cuando realizada por los niños de la enseñanza infantil, traía revelaciones 
singulares y movilizaciones que amplificaban la comunicación en el ecosistema educativo, 
provocando, incluso, reflexiones de los gestores educacionales y profesores, contribuyendo 
para transformaciones estructurales en la unidad escolar. Se observaron las potencialidades de 
la fotografía en la educación infantil como medio de comunicación y ejercicio de observación, 
permitiendo la comprensión de que el registro fotográfico y la perspectiva en el campo visual 
y comunicativo, a partir de los niños pequeños, se puede convertir en un camino de 
contribución para una efectiva participación infantil en su propio proceso de aprendizaje. La 
investigación concluyó que el ejercicio de la producción fotográfica por parte de los niños, 
junto con la profundización de los estudios sobre educación infantil, infancia y comunicación, 
llegó a: enriquecer el paradigma de la educomunicación; señalar una forma de investigar las 
opiniones y perspectivas de los niños pequeños sobre sus espacios de vida; destacar las 
múltiples competencias de los niños pequeños como comunicadores, productores de cultura y 
arte e informadores activos de su vida cotidiana, a través de múltiples expresiones 
comunicativas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Primera Infancia. Educación Infantil. Fotografía. Educomunicación. 
Acción-Participante. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O ENCONTRO COM O OBJETO DE PESQUISA 

Na manhã de 24 de abril de 2018, chego, pela primeira vez, às 7h30, na Diretoria 

Regional de Ensino (DRE) de Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. Vejo um 

prédio em frente a uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, a Avenida João Dias. 

O prédio não me é desconhecido por inteiro, pois passei por ali muitas vezes, a caminho do 

trabalho ou para ir para a casa de meus avós ou de meus pais, nos tempos da juventude. 

Na memória, vem a imagem e os sons da avenida movimentada, dos carros, buzinas e 

do metrô que por ali passam. O cinza dos prédios se encontra com o azul do céu, ainda 

tímido, escondido nas nuvens da manhã. Entro por uma porta de metal, no prédio de esquina, 

e encontro o senhor simpático que recebe e orienta os que ali chegam. Sou encaminhada para 

a recepção e, de lá, para a sala de informática educativa. Uma catraca de metal, ainda fria da 

noite, me espera e, depois dela, um corredor com paredes que não encostam no teto. Portas 

emolduradas pelos metais e paredes com um tom branco acinzentado, e com alguns cartazes 

no caminho, conduzem a uma porta ao fim do corredor. A porta, a ser transposta, não 

representa apenas a separação física entre dois ambientes, simbolicamente, ela é também a 

possibilidade de ir ao encontro daquele que se anunciaria como o objeto de investigação. 

Quando abro a porta da sala, que tem um alto pé direito, vejo computadores 

compostos por monitores, unidades de processamento, teclados e mouses, dispostos em 

quatro fileiras, duas viradas para as paredes laterais e duas viradas uma para a outra, no centro 

da sala. Lembro-me da tela na parede formada pelo projetor, que projetava fotografias com 

cores outras. Não me lembro de janelas, mas me lembro bem de uma mesa à frente dos 

computadores, reservada ao mediador dos encontros. Perto dessa mesa havia um armário onde 

ficavam alguns equipamentos, copos, guardanapos e outros objetos para a hora do intervalo.  

Fui recebida pelo Leandro Santos, pela Cristina Fernandes e pelo Ricardo Souza, não 

todos juntos e em encontros distintos. Foram eles que me acompanharam durante aquela 

primeira formação e durante os outros três cursos educomunicativos de fotografia ministrados 

por lá entre 2018 e 2019. Leandro, Cristina e Ricardo são pessoas queridas, que trabalham no 

setor de formações pedagógicas (DIPED) da Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Campo 
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Limpo e com os quais foram construídas memórias de afeto, parceria, sintonia e trabalho 

coletivo. 

Ainda não havia, no entanto, encontrado o momento que me arrebataria. Só o 

encontrei quando começam a chegar as professoras e professores que vieram para o curso, 

então intitulado “Nas ondas da Fotografia”1, e que, dizendo “bom dia”, sentaram-se nas 

cadeiras, ligaram os computadores e aguardaram o início do encontro. Chegou aquele instante 

do qual não se sabia o que esperar. Era meu primeiro dia enquanto formadora da Rede 

Municipal de Educação de São Paulo (RME-SP). Ninguém me conhecia e tudo e todos eram 

novos para mim também. Cada olhar, cada fala me despertava uma série de sensações e 

especulações: será que estão curiosos sobre como será o curso? Ou pensando nos 

compromissos que terão depois do encontro? Talvez pensando se dará tempo de almoçar ou 

de chegar na unidade educacional a tempo de suas aulas. Ou será que estão pensando na vida 

familiar? Podem estar pensando sobre ontem, no que aconteceu, no passado; Talvez pensando 

na preparação das aulas que darão e nas crianças e jovens de suas turmas. As especulações 

sobre aqueles olhares eram tantas que me fazem lembrar de Chauí ao citar Leonardo da Vinci: 
 
Não vês que o olho abraça a beleza do mundo inteiro? [...] E janela do corpo 
humano, por onde a alma especula e frui a beleza do mundo, aceitando a 
prisão do corpo que, sem esse poder, seria um tormento [...] Ó admirável 
necessidade! Quem acreditaria que um espaço tão reduzido seria capaz de 
absorver as imagens do universo? [...] O espírito do pintor deve fazer-se 
semelhante a um espelho que adota a cor do que olha e se enche de tantas 
imagens quantas coisas tiver diante de si. (DA VINCI, Leonardo. apud 
CHAUÍ, Marilena. 1988, p. 31) 

 

Se os olhos são as janelas da alma e espelho do mundo, como diria Marilena Chauí, a 

partir de Leonardo Da Vinci, especular sobre as perspectivas das almas que habitam os 

olhares que chegavam naquela manhã é como viajar entre as realidades e ficções que a trama 

das imagens nos traz e que remetem às questões sobre Simulacro, Realidades e Ficções na 

Trama Fotográfica, expostas por Kossoy (2016). Questões estas que vão permear a pesquisa e 

trazer tantas outras, além de expor novas perspectivas. 

Das curiosidades às vivências, perspectivas e simulacros, iniciamos aquele encontro 

de almas com uma “roda de conversa”, entre aspas porque as condições físicas da sala não 

permitiam a circularidade da posição física dos participantes do encontro. Ainda assim, o 
                                                
1  Curso de formação continuada oferecido às educadoras e educadores da rede direta, pelo Núcleo de 
Educomunicação, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 
2 Projeto criado pelo Núcleo de Educomunicação e presente em mais de 417 unidades educacionais. Número 
exposto na Revista Magistério Nº 10 – São Paulo: SME / COPED, 2020. Disponível em: 
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2021/02/Rev_Magist_10_EDUCOM-web.pdf. 
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processo de circularidade e de espaço democrático de fala, garantido a todos os participantes, 

foi construído, trazendo a dialogicidade, inspirada em Paulo Freire (2017), tão importante 

para as práticas educomunicativas.  

E nessa roda de conversa, onde a comunicação estabelecida buscava o significado do 

significante, cada participante, a seu tempo, foi se apresentando e respondendo em qual escola 

trabalhava, com qual ciclo da educação, onde se encontrava a fotografia em suas práticas 

pedagógicas e o que os havia mobilizado a fazer o curso de fotografia ofertado pelo Núcleo de 

Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP). Naquele 

momento, e a partir da escuta das professoras, algumas questões foram se delineando, 

ganhando contornos que ajudariam a constituir, posteriormente, aquela que seria a pergunta 

de pesquisa.  

Durante aquela conversa, era surpreendente o fato da maioria das pessoas presentes 

serem mulheres e professoras da educação infantil. A lista de presença, registro guardado 

daquele encontro, revela que, dos vinte e cinco cursistas presentes, tivemos a participação de 

três homens, todos atuantes no ensino fundamental, sendo que mais duas mulheres também 

atuavam na esfera do ensino fundamental, totalizando cinco cursistas dessa fase da educação e 

vinte na fase de educação infantil. Primeira turma e quase 90% mulheres e 80% da educação 

infantil.  

As professoras falavam que usavam a fotografia diariamente, especialmente para 

realizar registros para compor as atividades, portfólio e documentação pedagógica. Talvez, 

quem me segue nesta leitura se pergunte o porquê tais questões chamaram tanto a atenção. 

Não sei se alcanço compreender e explicitar plenamente tais disparadores, mas, a partir do 

exercício de reflexão e análise algumas questões se destacaram. 

A Educomunicação foi uma escolha que realizei de retorno e encontro com princípios, 

valores e lugares no mundo. Enxerguei na possibilidade de encontro entre a comunicação e 

educação um caminho para atuar na transformação social libertária, lutando contra a 

desigualdade social. 

Com a especialização em Educomunicação e o nascimento da minha filha Isis, os 

temas sobre a presença dos meios de comunicação, especialmente relacionados à TV, 

desenhos animados e fotografias no cotidiano da infância se tornaram objeto de pesquisa. Que 

desafio era ver o mundo, a comunicação, a informação e a educação a partir do olhar para e 

com a infância. A maternidade despertou o olhar aproximado para a infância da minha filha, e 

depois para as múltiplas infâncias. Quantas cores, perspectivas, singularidades e reflexões há 

nas infâncias e o fascínio por esse universo me capturou. 
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A partir desse olhar para o desconhecido e na busca por encontrar caminhos para 

mediar a presença das imagens, das telas digitais e dos desenhos animados na caminhada com 

a Isis, então bebê, direcionei-me para as investigações sobre a presença dos desenhos 

animados no cotidiano infantil de bebês e crianças pequenas. Tema com o qual iniciei as 

pesquisas de Mestrado sob a orientação do Professor Dr. Ismar de Oliveira Soares.  

Nessa busca pela aproximação com a infância, uma amiga em especial foi 

fundamental, Anita Viudes Freitas, que apontou o caminho do trabalho com fotografia na 

interface com a educação infantil. Anita, que há mais de 30 anos trabalha com educação e 

pesquisa sobre e com crianças pequenas, convidou-me para pensarmos juntas um curso sobre 

fotografia e educação infantil para o grupo de pesquisa do qual faz parte, chamado Olhares 

em diálogo.  

Com um grupo de quase trinta professores, professoras, pesquisadores e profissionais 

da educação infantil, realizamos um curso de curta duração sobre fotografia e documentação 

pedagógica, na interface do trabalho e pesquisa nas pequenas infâncias. Com a Anita, partilhei 

os interesses de pesquisa para com as crianças pequenas, pensando nas imagens e nas telas 

presentes e que cercavam a infância da minha filha. Seguia estudando, praticando a fotografia 

e compartilhando essas questões com Anita, e os temas fotografia, documentação pedagógica 

e infâncias foram se alinhando às questões que seguia buscando. 

Voltando à sala de informática da DRE Campo Limpo e àquela primeira turma, com a 

qual construía o curso de fotografia a partir das práticas educomunicativas, as buscas sobre 

infâncias, crianças pequenas e as vivências com a Anita e o grupo de estudos, ressurgiram 

com força e começaram a ecoar junto às falas das professoras e professores. Entre a riqueza 

das falas das educadoras, certas palavras iam se repetindo: fotografia, portfólio, 

documentação pedagógica, educação infantil, câmera do celular, registro de atividades, 

avaliação etc. Palavras que despertavam curiosidade e se conectavam com questões que 

mobilizavam temas internos de interesse.  

Tantas foram as questões e sensações que surgiram naquele encontro, naquela 

conversa de três horas, onde todos falaram e escutaram sobre as relações e motivações da 

presença da fotografia nas práticas pedagógicas uns dos outros, que lembro de sair sentindo a 

necessidade de registrar, materializar, ainda que em parte, os dados de observação de um 

campo que se abriu por dentro. 

Na mesma semana, iniciava outra formação de fotografia e práticas educomunicativas 

no Centro de Formações da DRE Itaquera, zona norte de São Paulo. A distância aproximada 

entre a DRE Campo Limpo e a DRE Itaquera é de 52 km e, apesar desta distância física tão 
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significativa, os temas, as questões e a composição da turma durante a roda de conversa se 

encontravam. 

Como as formações e público específico dos cursos oferecidos pelo Núcleo de 

Educomunicação eram, em parte, voltados para o ensino fundamental, geralmente compostas 

por homens e mulheres, a intensa presença de cursistas mulheres e professoras da educação 

infantil no curso de fotografia chamou a atenção. Outro destaque foi se dando pelas 

motivações das professoras para a busca pela formação em fotografia e os relatos de como a 

fotografia era presente em suas práticas pedagógicas e unidades educacionais. Os relatos 

novamente incluíam o uso diário da fotografia nas práticas pedagógicas e as mesmas palavras 

que tinham chamado a minha atenção apareciam com igual frequência. Por que as duas 

turmas traziam composição, temas e buscas tão próximas? Por que para as educadoras da 

infância a fotografia era um recurso ou um meio tão presente? Por que mais educadoras da 

infância que educadores do ensino fundamental nas duas turmas? Será que o fato de as duas 

turmas serem no período da manhã afetava, de alguma maneira, essa composição majoritária 

de educadoras da infância?  

A cada momento, novas questões iam surgindo. Estas foram se alinhando às 

perguntas, à observação de campo, à busca por pensar uma formação em fotografia que 

dialogasse com as práticas na educação infantil e ao interesse por aprofundar os conceitos 

sobre as infâncias que haviam despertado o meu olhar. Era como se os astros se alinhassem, 

apontando o objeto de pesquisa. Um fator importante que permitiu que esses elementos 

fluíssem e convergissem foi a roda de conversa com escuta atenta com as professoras e 

professores no primeiro encontro da formação. Dedicar três horas, o primeiro encontro 

inteiro, para a abertura ao diálogo e à escuta atenta era o primeiro exercício que o curso de 

fotografia, desenhado em conjunto com as professoras e professores, propunha. Esse 

exercício, ao final do encontro, levou a uma conexão da turma que se encontrava, 

convergindo e divergindo nos relatos e escutas dos pares. Era a partir dessa construção 

dialógica que buscava traçar a caminhada do curso coletivamente. Mal sabia eu, naquele 

momento, que também contribuiria com a caminhada do mestrado.   

Uma evidência revelada pelas duas rodas de conversa era que as professoras e 

professores que citavam trabalhos ou situações com crianças fotografando eram da esfera do 

ensino fundamental. Exemplos como os ocorridos no projeto Imprensa Jovem, em que as 

crianças e jovens trabalham na construção de uma agência de notícias nas unidades 
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educacionais2, faziam parte dos relatos dos professores e professoras de ensino fundamental. 

Enquanto os relatos das professoras da educação infantil relacionavam, quase em sua 

totalidade, a fotografia a práticas de registro, documentação pedagógica, portfólio e criação de 

atividades. O que indiciavam esses relatos?  

Para buscar respostas para algumas dessas questões, que foram ressoando cada vez 

mais forte, foi realizada uma pesquisa de Levantamento Exploratório com os participantes do 

curso de fotografia. A pesquisa, enviada via Google Forms, na semana seguinte ao primeiro 

encontro com as duas turmas, começou a receber respostas no dia 7 de maio de 2018 e foi 

encerrada no final do mesmo ano. Período em que foram realizadas mais duas turmas do 

curso de fotografia, totalizando quatro turmas ao longo de 2018, com 101 cursistas, sendo 95 

mulheres e 6 homens. Ou seja, o primeiro indício da forte presença de mulheres no curso de 

fotografia foi confirmado no levantamento das listas de presenças das quatro turmas, que 

revelaram um índice de 96% de presença feminina. A pesquisa de Levantamento Exploratório 

recebeu 82 respostas que, somadas às anotações do diário de campo, compõem o capítulo 

quatro. 

Com a pesquisa de Levantamento Exploratório em andamento, fui conversar com meu 

orientador de mestrado, o Professor Dr. Ismar de O. Soares, sobre o quão fascinante era a 

observação que estava realizando no campo profissional e o que o professor considerava que 

poderíamos fazer com as questões que estavam se apresentando. No mesmo momento, o 

professor Dr. Ismar de O. Soares, com sua sensibilidade e generosidade, disse que eu havia 

encontrado meu objeto de pesquisa e que se quisesse poderia seguir nessa direção. E foi assim 

que essas questões se transformaram no objeto de pesquisa desta dissertação. 

A pesquisa que aqui se formou foi sendo tecida conforme a observação de campo foi 

se desenrolando. A abertura ao diálogo, a escuta atenta e a fotografia compõem a trama da 

dialogicidade, que envolve os fios expostos encontrados: no campo do trabalho com 

formações continuadas de educadoras(es) sobre as práticas educomunicativas com fotografia, 

na vida pessoal, com a maternidade e a busca pelo olhar atento para as crianças e as infâncias 

com que tenho convivido. 
 
Sendo a infância uma construção social e histórica, sabe-se que ela sofre 
transformações ao longo do tempo levando-nos a concebê-la também de 

                                                
2 Projeto criado pelo Núcleo de Educomunicação e presente em mais de 417 unidades educacionais. Número 
exposto na Revista Magistério Nº 10 – São Paulo: SME / COPED, 2020. Disponível em: 
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2021/02/Rev_Magist_10_EDUCOM-web.pdf. 
Acesso em: 22 de fevereiro de 2021. 
 



28 

 

diversas formas nos variados períodos. Desse modo, não é possível tratar de 
infância sem colocá-la no plural a partir do cruzamento entre classe social, 
gênero, etnia, religião, questionando e contestando modelos universais de 
concepção de crianças que tantas vezes nos são apresentados. (GOBBI, 
2010, p. 71) 
 

Ampliando o olhar para a existência de múltiplas infâncias, como nos coloca Gobbi 

(2010), e, alinhavando fios, chegamos na Educação Infantil por meio da Educomunicação, 

levada pelas formações continuadas de professores da Rede Municipal de Educação de São 

Paulo em fotografia como prática educomunicativa e assim nos encontramos com nosso 

objeto de pesquisa. As palavras, que tecem a trama deste relato e que inauguram essa 

dissertação, não alcançam todas as sutilezas, sensações e questões que vivenciamos nesse 

encontro, mas revelam indícios da caminhada. 

 

 

1.2 CONTEXTO 

É notório que um dos caminhos para o desenvolvimento integral de nossas crianças e 

de nosso país é a educação. No Brasil, das 184,1 mil escolas de educação básica, 78,3% são 

públicas, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) de 2017. A educação infantil conta com 116,5 mil escolas no país, sendo que 

72,3% são públicas. Dentre estas, 71,5% são municipais. Segundo o Inep, 61,8% das escolas 

de educação infantil estão em áreas urbanas e houve um aumento substancial de 19,4% no 

número de creches no país entre 2013 e 2017. Estes dados evidenciam a relevância da 

educação infantil pública municipal na formação das nossas crianças e jovens. 

Nesse espaço da educação pública, localiza-se a atuação acadêmica e profissional da 

pesquisadora: na acadêmica, pelo fato da pesquisa encontrar-se na esfera de uma universidade 

pública e por ter seu objeto de investigação localizado no espaço da educação pública infantil 

paulistana; na atuação profissional, pelo fato da investigadora atuar como formadora em 

fotografia e audiovisual na educação pelo Núcleo de Educomunicação da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), uma instância articuladora das ações 

educomunicativas que emergiram na rede municipal, ao longo das duas primeiras décadas do 

século XXI. 

Parte das raízes do Núcleo de Educomunicação são encontradas nos resultados do 

Projeto “Educomunicação pelas Ondas do Rádio” (Educom.rádio), promovido pela SME, 

entre 2001 e 2004, em parceria com o Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade 
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de São Paulo (NCE-USP). Tal projeto integrou um plano de ação denominado “Novas Ondas 

– Gestão de Comunicação, via Rádio” desenvolvido pelo “Projeto Vida”3, mediante o qual a 

SME-SP coordenava propostas de combate à violência nas escolas, durante a gestão da então 

prefeita Marta Suplicy. No caso, a proposta do Educom.rádio, a ser realizada em 455 EMEFs, 

tinha como objetivo ampliar a comunicação entre os membros das comunidades educativas,  

contribuindo para a criação de um ecossistema comunicativo mais dialógico entre alunos, 

professores e gestores escolares (ALVES, 2007).  

A parceria entre a SME-SP e o NCE-USP permitiu que as práticas educomunicativas 

fossem levadas a todos os espaços da Educação Fundamental da RMESP, obtendo de 

imediato uma redução de 50% da violência nas escolas já no primeiro ano da ação do 

programa, segundo declarou, em 2002, a Secretária de Educação do período, a Profa. Maria 

Aparecida Perez  (SOARES, 2020, p. 16) 

O projeto mobilizou a Câmara Municipal que, em dezembro de 2004, converteu a 

Educomunicação em política pública, através da aprovação da Lei nº 13.941, que institui o 

Programa EDUCOM-Educomunicação pelas ondas do rádio, no município de São Paulo. É 

importante lembrar que, neste mesmo ano, o Projeto Educom.rádio deixa de ser um 

“programa especial”, vinculado ao “Projeto Vida” para ingressar na área curricular, suprindo 

uma demanda da Secretaria em introduzir nas escolas o conceito de gestão da comunicação no 

cotidiano das escolas4.  

A partir de 2008, a Secretaria cria um organismo específico para tratar o tema da 

comunicação no currículo ao instituir o  Núcleo de Educomunicação da SME, que trabalha no 

apoio para a aplicação e a manutenção de projetos educomunicativos, oferecendo, para tanto, 

formação continuada para os profissionais e estudantes da rede. Para o exercício de suas 

funções, o Núcleo foi integrado à Coordenadoria Pedagógica (COPED) da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), vinculado ao Núcleo Técnico de Currículo (NTC), ao qual a 

pesquisadora se reporta como formadora em fotografia, produção de vídeo e em infância e 

audiovisual.  

As questões que se tornaram pertinentes para o trabalho com formação em fotografia 

passaram a orbitar em torno da relação entre imagem e fotografia, na intersecção com 

crianças, infâncias, educação infantil e educomunicação.  

                                                
3  Os detalhes sobre esse momento histórico, com os esclarecimentos do que foi o Projeto Vida e o 
Educom.Rádio, encontram-se no capítulo três da pesquisa. 
4 Abordaremos com maior ênfase essa constituição histórica do Educom.Rádio que se configurou no Núcleo de 
Educomunicação e em projetos como o Imprensa Jovem, na unidade I da pesquisa. 
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Questões relativas ao tema foram sendo elaboradas ao longo das ofertas dos cursos, 

num diálogo entre a pesquisadora e os professores da rede, entre as quais:  

1. O que justificaria a crescente demanda dos professoras/es de educação infantil 

pelos cursos de fotografia oferecidos pela prefeitura? 

2. Por que a busca por aprofundamento sobre as inter-relações entre 

educomunicação, educação infantil e infâncias?  

3. Seria conveniente observar o trabalho com fotografias na educação infantil, a 

partir dos referenciais da educomunicação, buscando compreender os contextos de 

trabalho com fotografia neste cenário e contribuir para a construção coletiva de 

reflexões e práticas, com as crianças, educadoras e gestoras da infância e com as 

unidades de educação infantil e pensando em amplificar as reflexões sobre o temas 

nas formações com os professores? 

4. Seria oportuno investigar a criança fotografando, observando, com olhar e escuta 

atenta, possíveis reverberações dos registros das crianças no momento histórico, 

social e cultural que marcam suas fotografias? 

5. Que tal, observar os processos criativos e culturais das crianças tendo a fotografia 

e a dialogicidade como um meio/caminho de investigação? 

 

A busca por reflexões e debates sobre as cinco questões norteiam a investigação, que 

parte de algumas hipóteses e objetivos trazidos aqui para conversar com o ponto de partida, 

no momento das considerações sobre a pesquisa realizada. 

 

 

1.3 HIPÓTESES 

Uma das hipóteses iniciais da pesquisa foi a de que o trabalho com fotografia, a partir 

da perspectiva educomunicativa, pode ampliar o coeficiente comunicativo nas unidades 

educacionais, contribuindo para um olhar aprofundado, reflexivo e crítico sobre as práticas 

pedagógicas, além de favorecer a participação, o protagonismo e a expressão comunicacional, 

cultural e artística das crianças, educadores, gestores, e de toda a comunidade escolar. No 

caso, uma das hipóteses é a de que um dos meios possíveis para favorecer o ecossistema 

comunicativo nas unidades educacionais da pequena infância são as práticas 

educomunicativas com fotografia. 
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Outra hipótese inicial é a de que o projeto de pesquisa proposto poderia contribuir para 

a construção de referenciais sobre a Educomunicação na Educação Infantil, a partir da 

pesquisa de campo e das literaturas que abrangem Educomunicação, Educação Infantil, 

Fotografia, Comunicação, Sociologia da Infância, Arte-educação e Estudos Culturais. Têm-se 

como hipótese, ademais, que a pesquisa poderia contribuir para o desenvolvimento das 

práticas educomunicativas para e com a primeira infância. 

Outras hipóteses levantadas com as pesquisas prévias, iniciadas nas formações sobre 

fotografia com professoras e professores da RMESP foram: (1)  a fotografia é um dos 

instrumentos mais presentes no cotidiano da Educação Infantil da RMESP; (2) O ato de 

fotografar está no cotidiano das(os) educadoras(es); (3) A quantidade de fotografias realizadas 

nas unidades educacionais que atendem a primeira infância é relevante; (4) A presença da 

fotografia na Educação Infantil vem acompanhada por uma busca por conhecimentos sobre 

fotografia nas unidades, por gosto pelo ato de fotografar, por orientações pedagógicas 

difundidas na RMESP e por lacunas sobre como aliar essa prática às ações pedagógicas. A 

última hipótese é reforçada pela crescente presença de profissionais da educação infantil nos 

cursos oferecidos pelo Núcleo de Educomunicação. 

É preciso que se acrescente, essas hipóteses foram levantadas em decorrência do 

trabalho com o Núcleo de Educomunicação e dos levantamentos que realizamos junto aos 

professores e gestores que fizeram o curso Nas Ondas da Fotografia, oferecido pela 

pesquisadora, em 2018.  

 

 

1.4 OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é contribuir para a construção teórica sobre possibilidades nas 

relações entre fotografia e primeira infância para, a partir desse referencial, colaborar com os 

avanços dos estudos sobre a prática educomunicativa com crianças pequenas.  

Outra busca da investigação tem um caráter programático; Estruturar metodologias 

para ações educomunicativas, tendo a fotografia como meio de registro, documentação, 

reflexão, comunicação, diálogo e expressão (comunicativa, cultural e artística) para e com a 

primeira infância.  
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Para alcançar o objetivo exposto, a dissertação levará em conta a literatura que cerca o 

tema para compor um quadro teórico sobre “Fotografia e práticas educomunicativas”, tendo 

como campo experimental uma escola da rede municipal de educação infantil de São Paulo. 

 

 

1.5 PERSPECTIVA EDUCOMUNICATIVA 

A educomunicação nesta pesquisa será um referencial teórico e prático, uma espécie 

de lupa. Referimo-nos especificamente ao conceito ressemantizado pelo NCE-USP, em sua 

pesquisa de 1997-1999, numa perspectiva latino-americana, a partir da análise de experiências 

de setores dos movimentos sociais da região, ao longo da segunda metade do século XX, que, 

numa perspectiva de resistência cultural e educacional, implementaram práticas sociais 

inovadoras à luz do pensamento dialógico e dialético de autores como Paulo Freire e Mário 

Kaplún, permitindo a emergência de um campo de ação na interface Comunicação/Educação, 

definida por Soares (2009), como 
 
O conjunto das ações de caráter multidisciplinar voltadas ao planejamento e 
à implementação de práticas destinadas a criar e a desenvolver ecossistemas 
comunicativos abertos e criativos nos distintos espaços educativos – dos não 
formais aos formais –, de forma a garantir condições de expressão a todos os 
membros das comunidades educativas, envolvendo, em igualdade de 
condições, gestores, comunicadores, ensinantes, receptores e educandos, 
especialmente crianças, adolescentes e jovens. Ou seja, a comunicação – 
promovida a partir da perspectiva da dialogicidade – colocando-se como 
missão romper fundamentalmente o conceito de verticalidade de reações, 
possibilitando e ampliando, desta forma, o uso da palavra. (SOARES, 2009, 
p. 20) 

 

É a partir desta lupa epistemológica que a presente pesquisa acontece. 

 

 

1.6 CAMINHO TRILHADO 

A pesquisa está dividida em três unidades. Na Unidade 1, são expostos os referenciais 

teóricos sobre os três grandes temas abordados na pesquisa: Educação Infantil e infâncias; 

Fotografia; Educomunicação. Sobre o tema Educação Infantil, iniciamos trazendo um 

sobrevoo sobre os aportes da Sociologia da Infância, com a contribuição de Nascimento 

(2015), para observar os conceitos de crianças e infâncias. Seguimos para o tópico 
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(in)visibilidades das infâncias, com a contribuição de Qvortrup (2011). Sobre alguns dos 

diversos aportes que essa área apresenta sobre participação infantil, trazemos o de Fernandes 

(2004) e Tomás e Fernandes (2011) para elucidar algumas questões iniciais acerca do tema. 

As questões disparadas sobre adultocentrismo, participação, protagonismo, regulação 

e relatos das crianças, levaram à reflexão sobre as pesquisas relacionadas com estas questões 

no âmbito da escola da qual a pesquisadora faz parte, a ECA/USP. Ainda que parcialmente, 

buscou-se encontrar indícios das discussões sobre participação e protagonismo infantil com 

crianças pequenas, identificadas como fundamentais para a epistemologia da 

Educomunicação, ligadas à ECA/USP. Foram investigados os títulos e palavras-chave sobre a 

questão em duas revistas, a Revista MATRIZes e a Revista Comunicação&Educação, e no 

sistema DEDALUS/USP de acesso às dissertações e teses realizadas na Escola de 

Comunicações e Artes da USP. A pesquisa revelou a baixa incidência de discussões sobre o 

tema na escola da qual a pesquisadora faz parte, revelando-se um caminho importante a ser 

percorrido. Entende-se que, nesse caminho de investigação, a Sociologia da Infância, dentre 

outros campos, tem muito a contribuir.  

 A pesquisa segue com o tópico As grandes cidades e as cidades das crianças, trazendo 

os aportes de Simmel (2005) e Tonucci (2010) para pensar sobre cidades urbanas, como São 

Paulo, local que incide esta pesquisa, e as relações com a cidades para e com as crianças. 

Pensando sobre esse tema, a pesquisa busca referências sobre sua localização, trazendo parte 

das origens da Educação Infantil Municipal de São Paulo. Busca que leva aos Parques Infantis 

idealizados pelo múltiplo Mário de Andrade, como diria Gobbi (2002).  

Por meio das pesquisas de Faria (1999; 2002) Niemeyer (2002), Gobbi (2002) e 

Campos (2015), a investigação se deparou com uma concepção sobre infâncias e educação 

infantil vanguardista. Além do grande intelectual, escritor, jornalista, pesquisador, professor, 

dentre outras facetas do grande Mário de Andrade, encontra-se a face idealizadora, 

pesquisadora e educadora para e com as pequenas infâncias. O projeto inovador de Mário de 

Andrade para os Parques Infantis (PIs) foi sendo descaracterizado e, apesar de hoje 

identificar-se no PIs a origem das EMEIs paulistanas, há grandes diferenças. São questões 

como estas que compõem os tópicos A educação infantil da Cidade de São Paulo e Mário de 

Andrade: Cultura e arte com crianças pequenas nos parques infantis. Observa-se que 

investigações aprofundadas sobre esse período, com foco nos aportes de Faria, Gobbi, 

Niemeyer, dentre outros pesquisadores, além do acervo do intelectual Mário de Andrade, 

disponível para investigação, podem trazer para a área da Educomunicação uma inspiração a 
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compor com a base conceitual latino-americana com a qual a Educomunicação se inspira e na 

qual se baseia. 

A pesquisa segue adentrando um pouco mais no trabalho de Mário de Andrade e dos 

Parques Infantis por meio das fotografias de Benedito Junqueira Duarte. Algumas das 

considerações oferecidas por Brito (2016), Gobbi (2002) e Duarte (2007) contribuem com a 

aproximação às origens da relação sobre fotografia e Educação Infantil municipal de São 

Paulo. Faltou chegar mais perto do Mário que também era fotógrafo, mas deixa-se essa 

aproximação para pesquisas futuras. 

Com as fotografias de Benedito Junqueira Duarte conseguimos observar fragmentos 

do período. Com essa chegada na inter-relação entre fotografia e Educação Infantil com 

Mário de Andrade e Benedito Junqueira Duarte, abre-se caminho para o Capítulo 2, da 

Unidade 1, que traz alguns apontamentos sobre a fotografia e a Educação Infantil. 

No Capítulo 2, são abordados os aportes de Gobbi e Pinazza (2014) que tratam, dentre 

outras questões, sobre as potencialidades das linguagens e infâncias na relação com a 

comunicação, fotografia e arte. Passa-se aqui a problematizar o registro da criança e suas 

expressões e manifestações. Acompanhado dos aportes de Gobbi e Pinazza (2014), são 

introduzidas as contribuições de Kossoy (2016), autor que acompanhará toda a pesquisa, 

sendo a principal referência sobre Fotografia com suas contribuições na reconhecida trilogia 

do autor (KOSSOY, 2014, 2014b, 2016) e em sua última obra lançada em 2020. Com os 

aportes do autor sobre a fotografia enquanto registro, documento, história, fragmento, indício, 

memória, ficção, trama, caleidoscópio, realidades, expressão e pesquisa, dentre outras 

questões, vai sendo tecida essa dissertação. 

Após breves comentários sobre questões entre fotografia e Educação Infantil, que irão 

percorrer toda a pesquisa, a pesquisa investiga um dos documentos da SME-SP sobre o uso de 

tecnologias e da linguagem midiática na educação infantil, de 2015. O documento soma-se a 

outros coletados no caminhar da investigação e aponta indícios sobre influências entre 

orientações da área de educação infantil da SME-SP para o trabalho com fotografia, com os 

conceitos de documentação pedagógica de Loris Malaguzzi e Reggio Emilia. 

Outro tema que se apresenta nessa relação com a fotografia para compor a 

documentação pedagógica é a relação com as avaliações e os portfólios trabalhados na 

Educação Infantil. Para observar esse tema, recorre-se aos textos de Ramires (2008) sobre as 

práticas avaliativas e portfólios, compondo com as observações de Prado e Mérli (2018) sobre 

a questão. Após a problematização sobre reflexões e questões relacionadas ao trabalho com 

portfólio e avaliação, tendo a fotografia neste processo, adentramos com mais detalhes nos 
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conceitos de documentação pedagógica na Educação Infantil e inter-relações com a 

experiência italiana, iniciada no pós-Segunda Guerra, com Loris Malaguzzi e a região de 

Reggio Emilia. Para tal aproximação, são expostos alguns aportes de Fochi (2015; 2019) 

Partindo da questão disparada, coloca-se a contribuição de Kossoy (2005; 2016) sobre 

fotografia e documentos. O capítulo segue pensando na composição de fotografia e texto, com 

Silvya Caiuby Novaes (2008) e Kossoy (2020), para entrar em discussões relativas à 

fotografia como linguagem e fotografia com roda de conversa. O capítulo encerra com 

algumas relações entre fotografia, Educação Infantil e infância e observações sobre 

perspectivas e indícios entre enquadramentos, ângulos, alturas e composições fotográficas na 

prática educativa. 

O Capítulo de número 3 encerra a Unidade 1, trazendo os conceitos da 

Educomunicação na inter-relação com a fotografia, Educação Infantil e infâncias. Inicia-se 

trazendo um resgate histórico sobre a pesquisa fundante, que ressemantizou o termo 

Educomunicação, a partir das investigações de práticas e conceitos encontrados nas ações de 

profissionais, pesquisadores e educadores que atuavam entre a educação para os meios e a 

comunicação social na América Latina no final do século vinte. Os aportes oferecidos por 

Soares (1999; 2011) que coordenou a pesquisa fundante, abrem o capítulo que traz os 

conceitos teóricos de base da nova área, ofertados por grandes referências como Paulo Freire, 

Mário Kaplún e Martín-Barbero, Ismar Soares, dentre outros. 

O capítulo ainda aborda o conceito de “ecossistema comunicativo”, trazido por 

Martín-Barbero (2014) e Soares (1999; 2011). Outro conceito abordado no capítulo é a 

“dialogicidade” exposto por Freire (2017) em sua obra Extensão ou Comunicação. Sobre os 

conceitos da Educomunicação são abordadas, ademais, as questões das práticas e áreas de 

intervenção educomunicativas. A Unidade também traça um breve percurso da história da 

Educomunicação na RMESP e sobre o desdobramento do projeto Educom.Rádio em política 

pública e no Núcleo de Educomunicação, que reverbera nesta pesquisa. Finaliza-se a primeira 

unidade com um sobrevoo sobre a Educomunicação na educação infantil da rede municipal de 

educação de São Paulo.  

A Unidade 2, intitulada Desafios para práticas educomunicativas com fotografia na 

interface com crianças na pré-escola, inicia com um breve panorama sobre os dados referentes 

à Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de SP e sobre o Núcleo de 

Educomunicação e seus cursos de fotografia. Em seguida, são apresentadas duas pesquisas de 

campo realizadas para esta investigação. A primeira é um Levantamento Exploratório com as 

professoras e professores participantes da formação em fotografia, ofertada pelo Núcleo de 
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Educomunicação e ministrada pela presente pesquisadora em 2018. Com a realização dos 

cursos5, aplicou-se uma pesquisa sobre os trabalhos com fotografia na educação, que contribui 

com o apontamento de temas a serem investigados, somados à coleta de dados via roda de 

conversa. Foi aferido que mais de 90% das(os) cursistas(os) eram mulheres, sendo a maioria 

atuantes na esfera da educação infantil. A partir de perguntas fechadas e abertas, que 

compunham o questionário enviado aos participantes do curso, foram revelados temas a 

serem investigados, que vieram a compor a Unidade 1 desta pesquisa. 

Com o Levantamento Exploratório e as rodas de conversa com as professoras e 

professores no curso de fotografia, foi identificada uma baixa incidência de trabalhos e 

experiências com as crianças enquanto protagonistas da perspectiva fotográfica. Esta 

observação foi determinante para o encaminhamento de uma pesquisa de campo que 

conjugava a práxis educomunicativa com fotografia, a partir da perspectiva da criança e da 

construção, em uma EMEI de São Paulo, de uma pesquisa-ação como metodologia de 

pesquisa, a partir dos conceitos de Thiollent (2011). Antes de apresentar a pesquisa de campo 

na EMEI, expomos conceitos que contribuem com o estudo do campo, articulando pesquisa-

ação, educomunicação, diário de campo e pesquisa com fotografia e crianças.  

Foi realizado um diário de campo, expondo com detalhes a pesquisa-ação na EMEI 

que contou com praticamente todas as 240 crianças da escola, fotografando, dialogando e 

expondo suas perspectivas. A pesquisa-ação foi elaborada em conjunto com as gestoras e 

educadoras da EMEI e contou com a participação das crianças, das professoras, das gestoras, 

das famílias e de um Centro de Educação Infantil (CEI), vizinho da EMEI. Foram aplicados 

questionários junto às professoras e famílias das crianças, assim como realizadas entrevistas 

com a coordenadora pedagógica da EMEI e a professora que foi a articuladora da pesquisa na 

unidade. As fases e especificações metodológicas da pesquisa de campo serão abordadas com 

maiores detalhes no tópico a seguir e no Capítulo 5 da presente pesquisa, que conclui a 

Unidade 2. 

A Unidade 3 trata sobre os olhares e complexidades observados a partir das pesquisas 

de campo e as inter-relações entre Fotografia, Educação Infantil e Educomunicação. Iniciando 

com o Capítulo 6, aborda a Exibição fotográfica com roda de conversa: olhares e falas de um 

coletivo de crianças sobre suas fotografias em contexto de educação infantil. Neste capítulo, 

são expostas análises sobre os olhares, movimentos e vozes das crianças pequenas sobre as 

fotografias por elas realizadas. Apresenta-se e comenta-se as falas do coletivo das crianças 

                                                
5 Foram quatro turmas do curso de fotografia, em que a pesquisadora foi a formadora, somando 101 cursistas, ao 
longo de 2018, em três DREs diferentes de São Paulo (Campo limpo, Freguesia/Brasilândia e Itaquera). 
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sobre os registros que realizaram da escola e aborda temas pontuais e singulares apresentados 

por algumas crianças e turmas da EMEI. Destacam-se algumas complexidades que o registro 

e fala sobre as fotografias por parte das crianças apresentam em instâncias micro e macro. No 

Capítulo 6, é realizada, ademais, uma análise com impressões coletadas do momento da 

Exibição Fotográfica com Roda de Conversa, realizada com as crianças sobre suas produções.  

O capítulo seguinte traz reflexões e complexidades observadas para as práticas com 

fotografia na Educação Infantil. O primeiro tópico da Unidade aborda o relato oral das 

crianças a partir das contribuições de Demartini (2002), trazendo questões como o 

estabelecimento de relacionamento com as crianças participantes da pesquisa, as 

singularidades dos relatos das crianças e a abordagem da criança como informante ativo e 

válido. Seguindo as reflexões sobre as rodas de conversas com crianças pequenas, contamos 

com a contribuição de Buss-Simão (2019), que aborda os descompassos nos momentos de 

roda de conversa na educação infantil por influências das normas regulatórias. A autora 

contribui para observar outra questão fundamental na relação com as crianças pequenas: o 

adultocentrismo.  

O último Capítulo da pesquisa traz reflexões sobre a pesquisa-ação e práticas 

educomunicativas, fotografia e infância e a pesquisa e as práticas educomunicativas a partir 

de reflexões com alguns dos autores apresentados ao longo dos capítulos. 

Por fim, apresentamos as considerações sobre as trilhas percorridas nesta investigação, 

que trazem muito mais uma vírgula do que um ponto final para a pesquisa aqui apresentada. 

 

 

1.7 MÉTODOS 

No que se refere à construção metodológica da investigação, nosso quadro de 

referência buscará articular os conceitos de campo e pesquisa em Educomunicação, 

Comunicação e Educação, observando as especificidades da fotografia, da Educação Infantil, 

das práticas educomunicativas, do registro e documentação pedagógica e das políticas 

públicas da rede municipal de ensino de São Paulo, buscando construir um paradigma 

referencial sobre a temática. O quadro teórico será confrontado com a pesquisa de campo para 

validar, ou não, parte das hipóteses. Pretende-se que a teoria vá na direção das aferições do 

real, do levantamento exploratório e da pesquisa de campo e que alcance, tanto quanto 
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possível, o campo, o objeto e as problemáticas da investigação, aproximando o campo 

empírico do teórico e buscando validar cientificamente a pesquisa. 

Para completar o quadro de investigação, realizou-se uma abordagem metodológica de 

pesquisa-ação que trabalha a fotografia como meio para práticas educomunicativas na 

Educação Infantil. 

 

 

1.7.1 Pesquisa-ação  
 

A pesquisa-ação, na perspectiva defendida Michel Thiollent, em seu livro 

Metodologia da Pesquisa-ação (2011), é o método escolhido para a realização da presente 

pesquisa. O autor define pesquisa-ação como:  

 
[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2011, p. 20) 

 

No caso, a ação cuja resolução se pretende através da pesquisa é de natureza coletiva: 

entender as relações pedagógicas que ocorrem em decorrência da adoção de procedimentos 

educomunicativos, mediante o trabalho com fotografia realizado por crianças entre quatro e 

seis anos em contexto de educação infantil. 

O problema identificado como objeto da pesquisa foi explicitado durante o 

Levantamento Exploratório, realizado anteriormente à pesquisa de campo, contando com o 

envolvimento de professores participantes de uma formação em fotografia, que identificou 

uma baixa incidência de práticas com fotografias junto a crianças pequenas, a partir da 

perspectiva educomunicativa, numa rede de ensino que há 20 anos vem trabalhando com o 

conceito e a prática educomunicativa no ensino fundamental. 

 Uma EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil -, que contou com professores 

seus entre os integrantes do grupo que colaborou com o Levantamento Exploratório, aceitou 

fazer parte de uma ação coletiva que permitisse investigar a perspectiva das crianças no 

exercício de fotografar e de se expressar em relação ao espaço escolar e à comunidade 

educacional. A construção da metodologia da pesquisa de campo foi discutida com a gestão 

da EMEI, que concordou com a metodologia de pesquisa-ação a ser adotada. 
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Devemos lembrar que existe uma diferença entre “pesquisa de tipo participante” e 

“pesquisa-ação”. A primeira tem como objetivo facilitar o trabalho de coleta de dados baseada 

numa metodologia de “observação participante”, na qual o pesquisador estabelece relações 

comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada, com o intuito de ser melhor 

aceito. Já na pesquisa-ação, o pesquisador passa a ser um sujeito ativo no equacionamento dos 

problemas, no acompanhamento e na avaliação das ações disparadas em função dos 

problema-foco. “Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel 

ativo na própria realidade dos fatos observados.” (THIOLLENT, 2011, p. 22) 

Na pesquisa-ação, os objetivos de ação devem ser práticos e de conhecimento: 

 
Objetivo prático: contribuir para o melhor equacionamento possível do 
problema considerado como central na pesquisa, com levantamento de 
soluções e propostas de ações correspondentes às “soluções” para auxiliar o 
agente (ou ator) na sua atividade transformadora da situação. É claro que 
este tipo de objetivo deve ser visto com “realismo”, isto é, sem exageros na 
definição das soluções alcançáveis. Nem todos os problemas têm soluções a 
curto prazo.  
 
São objetivos de conhecimento: obter informações que seriam de difícil 
acesso por meio de outros procedimentos, ou aumentar nosso conhecimento 
de determinadas situações (reivindicações, representações, capacidades de 
ação ou mobilização etc.). A relação existente entre esses dois tipos de 
objetivos é variável. De modo geral, considera-se que com maior 
conhecimento a ação é melhor conduzida. No entanto, as exigências 
cotidianas da prática frequentemente limitam o tempo de dedicação ao 
conhecimento. Um equilíbrio entre as duas ordens de preocupação deve ser 
mantido. (THIOLLENT, 2011, p. 24, grifos do autor) 
 
 

De acordo com este autor (2011, p. 25), há também outra situação para a pesquisa-

ação: quando o objetivo é principalmente voltado para a produção de conhecimento que 

avance além das utilidades para o local e para a coletividade pesquisada. Nesse caso, podem 

ser incluídos outros conhecimentos e estudos, suscetíveis de “[...] parciais generalizações no 

estudo de problemas sociológicos, educacionais, ou outros de maior alcance''. A ênfase pode 

ser dada em um dos três aspectos: resolução de problemas, tomada de consciência ou 

produção de conhecimento.” O autor expõe que pode ocorrer de a pesquisa-ação alcançar um 

ou outro desses três aspectos, sendo que, quando bem conduzida, pode vir a alcançá-los 

simultaneamente. 

Thiollent (2011) traz a questão das diferenças das pesquisas tradicionais em relação à 

pesquisa ação, considerando que a busca pela neutralidade, distância do pesquisador e 

resposta ao sistema burocrático, sendo o usuário um mero informante e executor, são questões 
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incompatíveis com a pesquisa-ação, que pressupõe a participação e ação efetiva dos 

interessados. O autor relata que, na pesquisa social convencional, os aspectos individuais, 

como opiniões, atitudes, motivações, comportamentos etc., são privilegiados e captados por 

questionários e entrevistas que não permitem que se tenha uma visão dinâmica da situação, 

distanciando o processo investigativo das dinâmicas de transformações. Outra questão que o 

autor considera fundamental na pesquisa-ação é a mudança ou transformação da situação 

encontrada: “Ao contrário, pela pesquisa-ação é possível estudar dinamicamente os 

problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem 

entre os agentes durante o processo de transformação da situação.” (THIOLLENT, 2011, p. 

25) 

A pesquisa-ação, na concepção de Thiollent deve estar no âmbito das ciências sociais, 

podendo ser enriquecida por outras linhas, tratando-se “[...] de um método, ou de uma 

estratégia de pesquisa agregando vários métodos ou técnicas de pesquisa social, com os quais 

se estabelece uma estrutura coletiva, participativa e ativa ao nível da captação de 

informação.” (THIOLLENT, 2011, p. 29) 

 
[...] podemos considerar que, no desenvolvimento da pesquisa-ação, os 
pesquisadores recorrem a métodos e técnicas de grupos para lidar com a 
dimensão coletiva e interativa da investigação e também técnicas de registro, 
de processamento e de exposição de resultados. Em certos casos os 
convencionais questionários e as técnicas de entrevista individual são 
utilizados como meio de informação complementar. (THIOLLENT, 2011, p. 
32)  

 

Quando se pensa em articular diversos sujeitos envolvidos por meio de processos 

dialógicos e argumentativos, pode se incorrer na dúvida sobre a legitimidade de uma pesquisa 

que agregue tais raciocínios, tão imprecisos. O autor ressalta a importância de incluir, nos 

registros da pesquisa, os estudos cuidadosos das linguagens em situação, incorporando muito 

mais do que recursos lógicos, construindo, assim, um caminho sem o temor da questão da 

imprecisão. (THIOLLENT, 2011, p. 35) 
 
O principal objetivo consiste em oferecer ao pesquisador melhores 
condições de compreensão, decifração, interpretação, análise e síntese do 
“material” qualitativo gerada na situação investigada. Este “material” é 
essencialmente feito de linguagem, sob formas de simples verbalizações, 
imprecações, discursos ou argumentações mais ou menos elaboradas. A 
significação do que ocorre na situação de comunicação estabelecida pela 
investigação passa pela compreensão e a análise da linguagem situação. 
(THIOLLENT, 2011, p. 35) 
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Outro tema apontado pelo autor diz respeito à questão do aspecto coletivo da 

pesquisa-ação, que incide na interação entre os atores envolvidos, o que pode ser complexo 

para a realização de uma tese acadêmica, muitas vezes “[...] concebida como um exercício 

solitário.” No processo de construção coletiva da pesquisa-ação, encontram-se também grupos 

sociais culturalmente distintos, sendo importante observar os aspectos simbólicos da 

linguagem e de comportamentos (THIOLLENT, 2011, p. 121)  

A ação transformadora oriunda de uma pesquisa ocorre se for do interesse dos grupos, 

como expôs Thiollent (2011), sendo o papel do pesquisador modesto e voltado para o 

acompanhamento, estímulo e catalisação de aspectos de mudanças escolhidas pelos grupos 

interessados, caso lhes interesse mudar. “São os próprios atores que podem decidir se querem 

mudar ou não mudar. No plano ético, é permitido ao pesquisador-ator auxiliar ou facilitar uma 

mudança somente se houver consentimento dos atores diretamente implicados.” 

(THIOLLENT, 2011, p. 126) 

 

 

1.7.2 Métodos de pesquisa com fotografia 
 

Como aponta Thiollent (2011), um dos objetivos da pesquisa-ação pode estar alinhado 

à produção de conhecimento, como ocorre no caso da pesquisa de campo aqui apresentada6. 

Nessa busca por conhecimento, com a contribuição do método de pesquisa-ação e com as 

práticas educomunicativas, utilizou-se o recurso da fotografia como meio de investigação, 

informação, conhecimento, expressão, comunicação e reflexão, na observação das relações 

entre as fotografias realizadas pelas crianças e as professoras em contexto de educação 

infantil. A vertente metodológica, de investigação da imagem fotográfica da pesquisa, parte 

do diagrama Imagem Fotográfica: Vertentes de Investigação, proposto por Kossoy (2014), 

considerando que: 
 
No caso em que a imagem fotográfica seja empregada como meio de 
informação / identificação / conhecimento (por tanto fonte), o objeto já não é 
mais a imagem em si, e sim, o estudo e/ou a investigação sobre determinado 
tema através da fotografia, segundo uma perspectiva sociológica, 
antropológica, jornalística, publicitária etc., [...] A imagem, aqui, é 
instrumento auxiliar da investigação que se presta à análise e interpretações, 
e que ganha significado quando utilizada no trabalho científico juntamente 

                                                
6 Presente no capítulo 8 localizado na Unidade 2 . 
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com outras fontes (textos manuscritos, periódicos, livros, estatísticas oficiais, 
mapas, testemunhos orais etc.)  (KOSSOY, 2014, p. 36-37,  grifos do autor) 
 

No caso desta pesquisa, a fotografia é considerada também como fonte de informação, 

identificação e conhecimento, sendo o objeto fotográfico, em si, um meio de pesquisa que 

agrega outras questões e formas de informação, como relatos, questionários, entrevistas e 

registros em diário de campo. Sobre a pesquisa com fotografia, são apresentados aportes no 

decorrer de toda a investigação, ressaltando outras questões como fotografia e texto, 

documento, memória, trama, fragmento, ficção, realidade, verdade, simulacro, linguagem, 

dentre outras questões que contribuem para as análises dos dados coletados. 

Novaes (2012), em seu texto sobre A construção de imagens na pesquisa de campo em 

antropologia, comenta que a fotografia já havia sido utilizada como recurso de pesquisa por 

Boas, desde 1883, em suas investigações na Columbia Britânica e na ilha de Vancouver no 

Canadá.  

No Brasil, como aponta Kossoy (2016), a fotografia foi descoberta de forma 

independente por Hercule Florence em 1833, sendo usada como fonte de pesquisa, registro, 

propaganda, memória, fotos de família, etc.  

Entre os primeiros usos da fotografia, destacam-se os cartões postais, usados como 

propaganda do Brasil, bem como os retratos, trazendo construções narrativas e memórias, 

especialmente da perspectiva de quem tinha poder econômico e acesso à tecnologia de ponta 

da época. Posteriormente, vieram os usos sociais, denunciando temas como o racismo e 

ilustrando questões de classes, de gêneros e de costumes.  

Como afirma Kossoy (2016, p. 131-132), há múltiplas facetas na imagem fotográfica: 

a que está visível na aparência do referente (sua realidade exterior, o conteúdo passível de 

identificação, a segunda realidade), assim como a face não visível, o outro lado do espelho (a 

realidade interior, a primeira realidade). Sendo o confronto da realidade que se vê (segunda 

realidade) realizada 

 
[..] através de nossos filtros culturais, estético/ideológicos – e a realidade que 
se imagina: a primeira realidade (a do fato passado), recuperado apenas de 
maneira fragmentária por referências (pleno de hiatos) ou pelas lembranças 
pessoais (emocionais). Há, pois, um conflito constante entre o visível e o 
invisível, entre o aparente e o oculto. Há, enfim, uma tensão perpétua que se 
estabelece no espírito do receptor quando diante da imagem fotográfica em 
função de suas imagens mentais. (KOSSOY, 2016, p. 47)   
 

O autor aponta que, na reconstituição fotográfica, seja na investigação histórica ou na 

recordação pessoal, sempre ocorrerá um processo de criação de realidades, em função das 
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imagens mentais do receptor. Na observação da fotografia, há também a relação dos filtros 

culturais do fotógrafo que, ao realizar o corte e o enquadramento, registra sua atitude. Uma 

mesma cena desperta uma multiplicidade de fotografias possíveis e distintas a depender do 

fotógrafo, revelando intencionalidades conscientes e/ou inconscientes. O registro visual 

documenta “[...] a própria atitude do fotógrafo diante da realidade; seu estado de espírito e sua 

ideologia acabam transparecendo em suas imagens, particularmente naquelas que realiza para 

si mesmo enquanto forma de expressão pessoal.” (KOSSOY, 2014, p. 46) Assim, como o 

registro fotográfico é singular, a interpretação que se faz das fotografias também o é.  

Temas como os apresentados são fundamentais para a observação do trabalho com 

fotografia como método de pesquisa e trabalho na educação infantil. Ter a informação de 

quem é o sujeito fotógrafo, sua posição no contexto, as escolhas e recortes que realiza, sua 

postura, relação com o espaço, base cultural, perspectivas, além das expressões verbais, 

corporais e/ou escritas, adicionadas aos registros, trazem informações e indícios fundamentais 

para a observação das crianças e adultas(os) enquanto fotógrafas(os), do ambiente 

educacional e das práticas pedagógicas. 

Há também que se considerar o sujeito fotografado e sua relação com a situação de ser 

observado e com o sujeito fotógrafo, considerando as interferências que o sujeito fotógrafo 

leva ao ambiente e às pessoas fotografadas. A forma como o sujeito fotografado reage é fonte 

de informação. Observar como crianças pequenas e professoras reagem às fotografias traz 

informações importantes sobre o campo de pesquisa. Como comenta Novaes (2012, p. 23)  
 
Poses e encenações estão sempre presentes, principalmente em frente a uma 
câmera. Isso não diminui a “realidade” da cena ou das pessoas fotografadas. 
Poses, uma roupa especial, arranjos de cabelo são índices importantes de 
como as pessoas querem que sua imagem seja vista pelos outros. 
Correspondem a uma construção de autoimagem que deveria ser de interesse 
ao pesquisador. Todo mundo quer “sair bem no filme!”. Neste sentido, fotos 
posadas são igualmente documentais: elas documentam a imagem que o 
fotografado quer exibir de si. 
 

Outro aspecto observado para o método de pesquisa é sobre as crianças em posição de 

fotógrafas e as fotografias das crianças. Nesse sentido, observamos os aportes de Gobbi 

(2018), sobre Meninos e meninas em jogos de fotografar. A autora aponta que, mesmo as 

crianças não sendo profissionais da fotografia,  
 
[...] é possível afirmar que a fotografia tem a capacidade de “agenciar”, na 
acepção sociológica do termo – de orientar modos de ser, modificando os 
outros. As crianças nos apresentam fotografias, cuja feitura resulta de 
acurada observação das ocorrências visuais e educam os adultos, no que 
concerne às imagens, sobre suas formas de vê-lo. (GOBBI, 2018, p. 148) 
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Nessa concepção de acurada observação das fotografias das crianças, que com o 

registro de sua perspectiva têm muito a educar os adultos, observam-se as fotografias 

realizadas pelas crianças da EMEI “Jardim das Flores”, atentando-se ao diálogo entre a 

fotografia criada pelas crianças pequenas como meio de comunicação e expressão. Gobbi 

(2018) acrescenta que 
 
Acredita-se aqui que a fotografia não é somente uma fonte documental, mas 
guarda em si mecanismos de comunicação que incorporam o fotógrafo e o 
fotografado em distintos contextos sociais, culturais e históricos. A imagem 
resulta de um longo e complexo processo que se dá durante e depois do ato 
de fotografar. (GOBBI, 2018, p. 151) 
 

Outra questão sobre a qual a pesquisa busca se atentar diz respeito a não dizer ou ver 

nas imagens das crianças o que queremos ouvir e enxergar, como apontado por Gobbi (2018). 

A esse cuidado somaremos as observações de Kossoy (2009; 2014; 2020) sobre fotografia e 

verdade, simulacro, caleidoscópio, indício e fragmento da realidade, além das contribuições 

de Sylvia Caiuby (2008) em Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto antropológico. 

 

 

1.7.3 Diário de campo 
 

Outro método aplicado à pesquisa-ação é o diário de campo, ou caderno de campo. A 

escolha por esse método se deu pelas leituras que se aproximavam, no início da pesquisa, dos 

conceitos de documentação pedagógica trabalhados nas concepções de Loris Malaguzzi e das 

práticas em Reggio Emilia. Como aponta Fochi (2019), no final dos anos de 1970, havia 

diferentes denominações para o caderno de campo que Malaguzzi pedia às professoras em 

Módena e Reggio Emilia. Sendo alguns dos nomes: Diario di sezione, Quaderno di lavoro, 

quadernone Fatti i riflessione. O caderno de campo era uma das ferramentas que Malaguzzi 

estimulava para se aproximar ao trabalho dos professores, a partir de suas experiências.  

(FOCHI, 2019, p. 79) 

Um dos estudiosos sobre os cadernos de campo propostos por Malaguzzi, segundo 

Fochi (2019) foi Borghi (1998), que, analisando quatro diários supervisionados por Malaguzzi 

entre 1969 e 1972, observou as diversas formas em que cada professora realizava os diários, 

que de fato recolhiam informações das realidades educativas “[...] a fim de construir uma 

compreensão daquilo que se fazia e do que era possível fazer melhor.” (FOCHI, 2019, p. 80) 
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Fochi (2019, p. 80-84) expõe que, com as investigações Borghi (1998, p. 190), foram 

elencados “binômios-chave” na observação dos diários que trouxeram elementos como7: 

Documentação sistemática e ocasional, que traz valor reflexivo, com a existência de um fio 

comum e características de exploração de terreno; Perspectiva de grande angular e 

teleobjetiva, com crônicas diárias de eventos do contexto educativo, com uma visão geral do 

ocorrido, onde se encontra uma linha de discurso, e a segunda com um aspecto escolhido a ser 

aprofundado;  Desordem e ordem, que na primeira (desordem) apresenta relatos progressivos 

dos dados como ocorridos, em um processo de imersão e não de abstração, e na segunda 

(ordem) vale-se da atenção ao contexto; Variáveis implícitas e variáveis explícitas, 

encontrando-se, nos diários, variáveis que explicitam um conteúdo que está implícito; 

Trabalho educativo da professora: pensar e agir, onde o registro ocorre ao término dos 

acontecimentos; Sujeito e contexto, que buscam se centrar no contexto no qual as atuações da 

crianças se desenvolviam; Abordagem experimental e ecológica, dada na sequência da 

observação de um problema, que remete a outro e que leva à observação de algo diferente da 

observação originária, sendo observadas em suas relações; Abordagem estática e dinâmica, 

que descreve as reações diante de determinadas situações por parte dos professores.  

Como é possível observar nos aportes de Fochi (2019), a partir das pesquisas de 

Borghi (1998), existem várias formas e estratégias de trabalho com diários de campo que 

buscam observar, registrar, interpretar e comunicar as observações do campo investigado. 

Essa união de estratégias, apontada por Fochi (2019), foi chamada, ao final dos anos 1980 e 

início dos anos 1990, de documentação pedagógica. Aliada a essa documentação realizada 

com o diário de campo, esta pesquisa inclui a pesquisa-ação e a fotografia como estratégia de 

pesquisa. 
 
Importa perceber o quanto a fotografia aparece como recurso estratégico que 
se alia ao caderno de campo, permitindo registrar o que dificilmente 
conseguimos descrever em palavras, seja pela densidade visual daquilo que 
registramos, seja por seu aspecto mais sensível e emocional. (NOVAES, 
2012, p. 13) 
 

Assim como aponta Novaes (2012), as fotografias aparecem como uma estratégia para 

compor o caderno de campo, que registra informações que dificilmente conseguiríamos expor 

por meio de palavras. A pesquisa-ação compõe a investigação com o diário de campo e a 

fotografia, trazendo a possibilidade de um mergulho e de uma concepção coletiva que 

apresenta a movimentação de um espaço/tempo em busca do conhecimento, que um 
                                                
7 Há diversos outros elementos apontados por Fochi (2019, p. 80) a partir dos aportes de Borghi (1998), 
destacamos aqui apenas alguns dos elementos citados.  
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pesquisador, especialmente quando vindo de fora do ecossistema estudado, pode não 

conseguir observar. A interação, integração e o trabalho coletivo agregam observações e 

aprofundamentos, de forma transversal, e contribuem para a amplificação do ecossistema 

educativo. São métodos que se aproximam dos conceitos e práticas educomunicativas. 

 

 

1.7.4 Opções e níveis metodológicos  
 

Optou-se por manter em sigilo a identidade das unidades educacionais, assim como os 

nomes das gestoras e professoras participantes da pesquisa. O primeiro nome das crianças foi 

mantido para dar os créditos das fotografias realizadas por elas. Na carta escrita, a partir do 

relato das crianças, optou-se por manter as iniciais das crianças e manter em sigilo o nome das 

educadoras às quais as crianças se referiam.  

Optou-se, na pesquisa, por indicar um nome fictício para a EMEI participante da 

pesquisa-ação, nomeando-a como EMEI Jardim das Flores. A escolha do nome se deu em 

decorrência ao fato do Jardim das Flores ser um dos espaços da unidade amplamente 

fotografado e referido pelas crianças, um dado que gerou reflexões na comunidade 

educacional, além de representar uma especificidade desse espaço singular que, de certa 

forma, traz identidade à EMEI. Sobre o CEI, optou-se por referir-se a ele como CEI Vizinho, 

que foi uma forma carinhosa a qual, por vezes, as menções ao CEI foram dadas durante a 

pesquisa. 

No nível epistemológico, a pesquisa propõe observar os paradigmas científicos da 

Educação, Comunicação, Educomunicação e Sociologia da Infância, realizando um panorama 

teórico aproximativo, uma pesquisa institucional sobre a presença da Educomunicação e da 

fotografia na Educação Infantil da RMESP e uma pesquisa-ação em uma escola de Educação 

Infantil da rede pública de educação da cidade de São Paulo. A partir dos aportes de LOPES 

(2010) a análise metodológica da pesquisa abordará, como uma das operações que 

contribuirão para o processo, a explicitação dos obstáculos epistemológicos observados 

durante a pesquisa na construção do objeto científico. Uma das técnicas propostas para a 

explicitação do andamento e percalços da pesquisa é o diário de campo, recurso utilizado 

durante a pesquisa-ação na EMEI. Outro momento de explicitação conceitual da pesquisa se 

dá na construção do quadro teórico de referências e no processo de interpretação da 

investigação. 
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O método de compreensão e validação das teorias também é uma proposta para a 

função de vigilância epistemológica da pesquisa. Em decorrência do adiantamento da 

pesquisa-ação que, por uma janela de oportunidade, ocorreu no primeiro ano do mestrado, a 

observação da validade das teorias frente ao objeto de pesquisa é dada a partir da coleta dos 

dados, como os referentes à pesquisa-ação. A construção teórica ocorrida durante e após a 

realização da pesquisa-ação será relatada buscando observar as inferências dessa forma de 

construção da pesquisa. 

No processo de observação da pesquisa-ação, realizada frente à construção teórica que 

abarca o tema, será utilizado o procedimento de compreensão e validade das teorias, para 

então buscar observar a transformação dos objetos científicos, a crítica aos seus fundamentos 

e os ajustamentos possíveis entre sujeito e objeto de conhecimento, entre a fotografia, as 

crianças e educadoras fotografando, as práticas pedagógicas na Educação Infantil e a 

abordagem educomunicativa. 

Como estratégia, organizou-se a realização da dissertação em três unidades, já 

detalhadas anteriormente, no tópico Caminho Trilhado, localizado na Introdução. 

 

 

1.7.5 Tratamento dos dados 
 

Durante o processo de tratamento dos dados coletados, buscou-se ir além do senso 

comum, sondando as práticas, buscando as rupturas epistemológicas e as lacunas a serem 

observadas, comparando o olhar da teoria e das orientações normativas com o cotidiano das 

práticas investigadas. Uma das operações utilizadas na construção dos dados é de caráter 

indutivo, em que os fatos observados são transformados em dados. Também foi utilizada a 

operação dedutiva, ao confrontar os conceitos às práticas investigadas, a partir do 

aprofundamento das teorias sobre a temática. Nesse caminho, são desenvolvidas operações 

técnicas de observação da informação, seleção dos dados e operacionalização da informação, 

para interpretação do objeto, como indica Maria Immacolata (LOPES, 2010, pág. 128). De 

acordo com a autora, ter consciência das técnicas de coleta/seleção e do conjunto de retenções 

e exclusões realizadas durante a pesquisa, permite criticar a falsa neutralidade das técnicas e a 

clareza do processo de construção dos dados da pesquisa, evidenciando as representações do 

objeto investigado e do aspecto social que carregam. 
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No momento da análise descritiva, a pesquisa buscou evidenciar os procedimentos 

técnicos de organização, crítica e classificação dos dados coletados e os procedimentos 

analíticos de construção do objeto empírico. Combinando técnicas de coleta - como 

entrevistas, questionários, diário de campo, análise estatística, análise qualitativas, relatos, 

histórico-documental e pesquisa-ação - realizou-se o processo descritivo, buscando converter 

ações e fatos em dados científicos que preparam o caminho para a fase de interpretação dos 

fenômenos estudados. Esta análise pode ser encontrada na Unidade 3 e nas considerações que 

concluem este trabalho. (LOPES, 2010, pág. 149-151). 
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UNIDADE 1 

CRIANÇAS E EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE SÃO PAULO  



50 

 

 
 

 

2 SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA – PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES  

 
A pesquisa de campo realizada na EMEI buscou investigar um fenômeno observado 

referente à alta incidência de professoras da educação infantil nos cursos de fotografia e a 

indicação de que elas trabalhavam intensamente com fotografia na prática pedagógica. Este 

diagnóstico foi realizado por meio das rodas de conversas com as professoras, nos primeiros 

encontros da formação em fotografia ministrados pela pesquisadora e ofertados pelo Núcleo 

de Educomunicação SME/SP, e com a pesquisa de levantamento exploratório, que consta 

nesta pesquisa. 

A pesquisa de campo educomunicativa realizada, que se encontra no diário de campo, 

voltou-se para as práticas educativas com as professoras e no “âmbito da gestão escolar”, que 

é um dos caminhos propostos por Soares (2011) para superar as visões reducionistas de 

simplesmente contrapor ou aliar educação e mídia. O convite à EMEI para implementar uma 

pesquisa educomunicativa que envolvesse os principais agentes que compunham o 

ecossistema da unidade educacional, trazendo a participação do corpo docente, gestor, das 

crianças e da comunidade no entorno, tendo a fotografia como um meio de amplificar a 

comunicação em espaços de educação infantil, apresentou-se como um caminho de pesquisa e 

reflexão das práticas pedagógicas e uma forma de expressão comunicativa entre os agentes 

vinculados à escola. A partir dessa busca por amplificar parte do ecossistema comunicativo 

por meio das práticas educomunicativas e da fotografia em uma unidade de educação infantil, 

foi possível se aproximar das crianças, das infâncias e da Sociologia da Infância. 

O percurso realizado contou com a participação das professoras e gestoras da EMEI 

no planejamento, execução e, em especial, na condução da aproximação com as crianças e 

com as infâncias. O acercamento apontou temas a serem pesquisados, que fazem parte das 

investigações de áreas como a da Sociologia da Infância. Os principais temas despertados 

foram sobre a concepção de criança, crianças e infâncias; as práticas de pesquisa com crianças 

pequenas; as rodas de conversa; os relatos das crianças; o adultocentrismo; a participação 
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infantil. Temas que oportunizaram trazer ao campo da Educomunicação e Comunicação 

questões ainda iniciais na área. 

Como aponta Nascimento (2015), os campos de estudo da infância têm diferentes 

abordagens a depender do país. No Brasil, os conceitos da Sociologia da Infância são 

trabalhados especialmente por grupos de estudo da área de Educação Infantil, diferente de 

outros países que possuem grupos de pesquisas interdisciplinares. Os estudos expostos por 

Nascimento (2015) expõem que 
 
A partir do “novo” paradigma (JAMES e PROUT, 1990), a infância é 
uma construção social e as crianças são atores sociais. Nessa 
perspectiva, as crianças são sujeitos competentes (HUTCHBY e 
MORAN-ELLIS, 1998), são atores sociais (MAYALL, 2002), são 
produtoras de culturas (CORSARO, 2011[1997]) e a infância é uma 
categoria na estrutura social (QVORTRUP, 1991). Segundo Honig 
(2009), o campo dos estudos da infância ocupa um lugar reconhecido 
na comunidade científica internacional, assim como se tornou uma 
importante voz no discurso público acerca das crianças. 
(NASCIMENTO, 2015, p. 80) 
 

O autor citado pontua que o olhar para as crianças e para a infância ao longo dos anos 

foi pautado pela psicologia da criança e do desenvolvimento, assim como da pediatria e que é 

um desafio pensar as crianças e as infâncias por outro ponto de vista. Áreas como sociologia, 

antropologia, geografia e história vêm buscando diálogos nos estudos sobre as infâncias e as 

crianças, sendo que “A investigação apoiada na concepção de crianças como atores no campo 

social tem promovido outro tipo de conhecimento sobre elas” (NASCIMENTO, 2015, p. 80). 

O texto de Nascimento (2015, p. 81) expõe uma importante síntese dos estudos sociais 

da infância, que remonta à década de 1980, e traz diversos autores importantes na abertura do 

campo de estudos sobre crianças e infâncias. Dentre estes, destaca dois textos no percurso do 

novo paradigma da infância apresentados por Prout e James (1990, p. 8-9) que falam sobre “a 

infância como uma construção social e as crianças, como atores sociais” e o texto de Qvortrup  

(2011[1993]), que localiza a infância como fenômeno social. No caminho de apresentar parte 

do percurso da Sociologia da Infância, a autora segue trazendo o conceito de “agência” que, 

diferente da visão de infância frágil e imatura, coloca-se como “O reconhecimento das 

crianças como atores sociais, que, por meio das relações estabelecidas com adultos e com 

outras crianças, constroem sua participação social [e] enquadra o contexto teórico que 

sustenta o conceito” (NASCIMENTO, 2011 apud NASCIMENTO, 2015, p. 81). 

A autora segue trazendo os conceitos para pensar crianças como agentes sociais 

competentes (MAYALL, 2002) e produtores de cultura por meio de suas relações sociais com 
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seus pares e com os adultos (CORSARO, 2011[1997]). Chegando aos postulados de Qvortrup 

(2010) a respeito dos efeitos nas crianças das variáveis macroestruturais, sendo que “Em 

termos estruturais, a infância não tem um começo e um fim temporais, e não pode, portanto, 

ser entendida como período de vida. Pode ser compreendida, mais apropriadamente, como 

uma categoria permanente de qualquer estrutura geracional”. (NASCIMENTO, 2015, p. 83) 

Outra variação da agência das crianças está relacionada à produção de culturas que, a 

partir dos aportes de Corsaro (2011), citado por Nascimento (2015), dada pela “[...] produção 

de culturas por meio das relações sociais que estabelecem com os pares e com os adultos, 

quando internalizam a sociedade e a cultura, ao mesmo tempo em que contribuem para sua 

mudança”. (CORSARO, 2011[1997], apud NASCIMENTO, 2015, p. 82). 

Para considerar a infância, precisamos considerar suas (inter)relações com seus pares 

crianças e com os adultos e a vida adulta, com os quais mantêm uma relação de 

(inter)dependência. Nascimento expõe que, para Mayall (2012), o grupo social da infância 

não é definido pela idade e sim pelo status social, econômico e político. Compreensão que 

aponta a infância como uma estrutura que permanece com o passar do tempo, tendo seus 

participantes regularmente repostos, como aponta Qvortup (1991) citado por Nascimento 

(2015, p. 83). 

 

 

2.1 (IN)VISIBILIDADE DAS INFÂNCIAS 

Observar a criança como parte constituinte da sociedade e buscar observar como elas 

veem o mundo é uma ação necessária mas, ainda, pouco realizada. Acompanhando as 

contribuições de Qvortrup (2011) para o contexto da investigação sobre as relações entre 

fotografia, Educomunicação e Educação Infantil na Rede Municipal de Educação da Cidade 

de São Paulo (RMESP), observamos o quão fundamental é investigar as interações das 

crianças com as fotografias realizadas por elas e suas comunicações disparadas por suas 

fotografias.  

O tecido social afeta a todos nele presentes e as crianças são afetadas e afetam os 

acontecimentos que experimentam. Apesar dessa relação intrínseca da criança e da infância 

com o tecido social, o mundo adulto e suas decisões deixam ao largo a participação e escuta 

das crianças. Questão que traz características de invisibilidade às infâncias e às crianças, 

decorrente, além de outros fatores, de uma dependência histórica e estipulada das crianças 
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para com os adultos. Este tema aparece postulado na sétima tese de Qvortrup (2011, pág. 10) 

e que aponta para a falta de informações e pesquisas que tenham as crianças como unidade de 

observação e que teçam análises a partir da perspectiva infantil.  

O autor expõe, como uma das respostas pensadas para explicar a invisibilidade da 

criança, o entendimento enraizado destas como imaturas e de que devem confiar nos pais. 

Para o autor, “Não os pais, mas a ideologia da família constitui uma barreira contra os 

interesses e o bem-estar das crianças”. Esta visão traz a questão de que a sociedade, por não 

ser constitucionalmente obrigada a intervir, não assume a responsabilidade sobre a criança. 

Qvortrup (2011 pág. 11), traz argumentos para que a sociedade assuma a responsabilidade 

sobre as crianças, como a necessidade de assegurar direitos e igualdades básicas e garantir a 

representatividade dos interesses das crianças.  

 

 

2.2 PARTICIPAÇÃO INFANTIL 

A aproximação com os contextos de educação infantil, por meio do planejamento e 

realização da pesquisa na EMEI, trouxe questões sobre a complexidade das pesquisas e 

trabalhos com as infâncias. Estruturalmente, nossa sociedade pouco reflete sobre os espaços e 

especificações das infâncias. Como aponta Fernandes (2004), historicamente são recentes as 

investigações sobre infância, considerando as crianças como atores sociais ativos. Também é 

recente o reconhecimento da educação infantil em espaços públicos, que vem sendo 

implementada desde a Constituição de 1988.  

Nesse processo de reconhecimento das infâncias, vem se buscando compreender o 

significado da participação das crianças nas sociedades. Os novos pressupostos vão além dos 

determinantes biológicos e psicológicos e procuram enfoques interdisciplinares a partir da 

análise do grupo social das crianças. Sendo a criança sujeito ativo de direitos, os desafios 

colocados à participação são diversos e relacionam-se aos debates de “democratização da 

democracia” e ampliação da cidadania. Ampliar o exercício da cidadania e dos direitos e 

participação das crianças, faz parte do processo de reafirmação das crianças como atores 

sociais, buscando combater a exclusão a que estão sujeitas e reconstruir um percurso de 

participação das crianças. 
 
Isto significa que a participação tem sido entendida, em vários 
contextos, mais por uma acção adulto-centrada, sem expressar de uma 
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forma fidedigna as representações das crianças acerca dos espaços e 
papéis que lhes foram sendo atribuídos ao longo da história. Significa, 
ainda que a participação das crianças tem sido despolitizada, 
mantendo-se como uma temática de margem, sem tempo, nem espaço 
nas agendas políticas. (TOMÁS; FERNANDES, 2011, p. 252-253) 
 

Ao longo dos tempos, o grupo da infância foi sendo apequenado em relação ao dos 

adultos que, por meio do paternalismo, determinam os interesses e reduzem a participação, 

voz e ação das crianças. Tomás e Fernandes (2011) defendem que para que a criança exerça a 

participação e cidadania é necessário que ocorra um conjunto de critérios, expondo quatro 

deles. O primeiro refere-se à redução das desigualdades sociais e o segundo aborda a 

importância do 
[...] reconhecimento dos saberes e culturas das crianças e da infância 
enquanto grupo social heterogêneo e com especificidades [que] exige 
que se promova um diálogo entre conhecimentos diferentes, o dos 
adultos e das crianças e os existentes no interior de cada um desses 
grupos. Tratar-se-á de um processo dialógico, uma dinâmica de 
diálogo, partilha e confronto de saberes, diferentes mas 
complementares. (TOMÁS; FERNANDES, 2011, p. 254-255) 
 

Perguntar às crianças o que é bom ou certo para elas é um dos desafios que as autoras 

colocam como forma de reconhecimentos dos saberes e culturas das crianças e da infância. O 

terceiro critério exposto por Tomás e Fernandes (2011) versa sobre a necessidade de 

desenvolver “relações mais horizontais e democráticas e mecanismos que permitam a 

participação política dos cidadãos e a emancipação face a práticas técnicas, dominadoras e 

excludentes.” E o quarto critério trata da promoção de espaços para as crianças de 

participação democrática, que garantam os direitos de proteção e provisão. Um espaço onde 

os adultos não manipulem ou coajam as crianças nas dinâmicas desenvolvidas, que sejam 

consideradas questões como idade, gênero e etnia e que as “[...] crianças compreendam e 

dominem, antes de mais, o processo em que estão inseridas, sendo fundamental, para tal, a 

promoção de espaços de discussão e negociação e a formulação de repertórios de acção para a 

concretização desses princípios.” (TOMÁS e; FERNANDES, 2011, p. 255) 

No caminho de assegurar que as crianças sejam consideradas sujeitos de direitos, é 

necessário garantir sua participação como princípio, ter essas garantias respaldadas nas leis e 

marcos referenciais e ter o comprometimento dos adultos e familiares, que medeiam as 

relações das crianças nas mais diversas camadas da estrutura social, para que seus direitos à 

participação sejam efetivos. (TOMÁS; FERNANDES,  2011, p. 255-258) 

Promover ambientes democráticos que exercitem o direito à participação da criança 

contribui para o estabelecimento de práticas contra-hegemônicas que defendam e assegurem 
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os direitos das crianças. Os desafios à participação das crianças são complexos, como expõem 

Tomás e Fernandes (2011), a partir das contribuições de Fernandes (2005), sendo alguns 

destes desafios dados: 
§ pelos aspectos culturais resultantes de uma tradição de silêncio e de 

inexistência de participação social e política; 
§ pelo poder inerente às práticas culturais (familiares, educativas e outras) que 

privilegiam enfoques paternalistas e autoritários, em vez de processos de 
diálogo, de intervenção e acção social mais horizontais e democráticos; 

§ pela ideia da menoridade da infância, que alimenta mecanismos de exclusão 
e a participação das crianças nos assuntos que lhe dizem respeito, a partir do 
argumento adultocêntrico da salvaguarda do seu melhor interesse. (TOMÁS; 
FERNANDES,  2011, p. 266) 

 
As estruturas sociais e culturais têm papel fundamental na continuidade ou ruptura dos 

modelos de participação da infância. Romper com a invisibilidade da infância, o 

adultocentrismo e o paternalismo é um complexo desafio. Outro desses desafios é, como 

expõem Tómas e Fernandes  (2011), 
 

[...] discutir e reflectir criticamente acerca do papel da criança nos processos 
de investigação que lhe dizem respeito. Para tal, é necessário considerá-la 
enquanto objecto de investigação autónomo e independente, enquanto 
sujeito de um processo de pesquisa, onde a sua voz e acção social são 
susceptíveis de serem analisadas a partir dela mesma, aspectos que se 
apresentam, no campo da investigação social, como um desafio para quem 
pretende desenvolver pesquisa que contribua para a compreensão mais 
criteriosa das competências de participação da criança. (TOMÁS; 
FERNANDES,  2011, p. 268) 

 
O paradigma de participação das crianças exposto por essas autoras (2011, p.269) 

diferentemente de um discurso dicotômico entre adultos e criança, da lógica das abordagens 

adultocêntricas e paternalistas, defende uma lógica inclusiva de saberes e práticas de adultos e 

crianças, entendidos ambos como seres em formação e interdependentes. As autoras propõem 
 

[...] uma lógica renovada, que inclua adultos e crianças em processos e 
acções comuns, rentabilizando as linguagens e competências de ambos, 
assumindo a participação como um pressuposto básico do processo. Tal 
significa que a definição de estratégias de intervenção deverá ser um 
processo partilhado e negociado com cada um dos seus interessados, 
implicando as crianças nestes processos, de forma a promover práticas 
sociais significativas, implicadas e vividas por todos os actores sociais, 
adultos e crianças. (TOMÁS; FERNANDES,  2011, p. 269) 

 
Em relação às questões de participação da criança a partir das considerações citadas, 

observou-se na pesquisa que o foco da participação estava na equipe de docentes e gestoras e 

que as crianças foram especialmente colaboradoras do processo, participando da pesquisa em 

alguns momentos de forma mais ativa e, de outros, reativas. 
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As pesquisas sobre infância no Brasil apresentam contribuições sociais para a 

visibilidade da infância no país, considerando as crianças pequenas como agentes e 

produtoras de cultura, pesquisando “[..] suas vozes, sua ação coletiva e brincadeiras”. Os 

conceitos e proposições da sociologia da infância nas pesquisas sobre as infâncias, estão 

vinculados, em grande medida, à área da educação, assim como os grupos de estudos sobre 

infância, crianças e educação infantil. (NASCIMENTO, 2015, p. 88) 

Há espaço para que os estudos sobre as infâncias e sobre as crianças se amplifiquem 

em outras áreas, como a Educomunicação e Comunicação, ampliando as reflexões e debates 

com áreas que já vêm investigando o tema como a Sociologia da Infância. Para aferir, ainda 

que inicialmente, temas que a pesquisa de campo apontou como importantes para pesquisas e 

investigações sobre crianças e infâncias, como a participação e o protagonismo infantil, foi 

realizado um breve levantamento das referências sobre os termos nas revistas, dissertações e 

teses ligadas à ECA/USP. 

 

 

2.3 PESQUISAS E ARTIGOS SOBRE PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO INFANTIL 

LIGADAS AO PPGCOM/ECA/USP 

O tema da participação e protagonismo infantil apresentou-se como algo a ser 

investigado para contribuir com a análise da participação das crianças na pesquisa de campo 

na EMEI “Jardim das Flores”. Foi realizada uma consulta nos mecanismos de buscas de 

artigos de revistas, dissertações e teses com os termos: “protagonismo infantil” e 

“participação infantil”. Selecionamos, como recorte de análise, revistas ligadas diretamente à 

ECA/USP como a Revista MATRIZes e a Revista Educação&Comunicação e as teses e 

dissertações do sistema Dedalus/USP defendidas na ECA/USP. O objetivo era observar quais 

pesquisas apareceriam tendo no título e/ou nas palavras-chave os termos mencionados. 

Na revista MATRIZes8, a pesquisa no sistema de busca, oferecido pela revista, sobre os 

termos “protagonismo infantil” e “participação infantil”, realizada em 28 de abril de 2020, 

não encontrou nenhum resultado e os títulos próximos mencionados não se referiam ao termo 

nem no título, nem nas palavras-chave. Na revista Comunicação&Educação os termos 

                                                
8 A revista MATRIZes é uma revista científica produzida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Comunicação da Universidade de São Paulo desde 2007. Destina-se “à publicação de estudos que tenham por 
objeto a comunicação em seus múltiplos aspectos e dimensões”. Informação disponível no site, acessado em 30 
de abr. de 2021 
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“protagonismo infantil” e “participação infantil”, realizada na mesma data, também não 

encontrou nenhum resultado e os títulos próximos mencionados não se referiam ao termo nem 

no título, nem nas palavras-chave. 

Na revista Comunicação&Educação, a busca pelo termo “protagonismo infantil” leva 

ao texto de Orozco-Gómes G. (2000) intitulado Teleaudiência: premissas para uma 

pedagogia. O termo “crianças” aparece nas palavras-chave e a menção ao telespectador 

infantil aparece como uma das questões apontadas no texto que apresenta uma proposta 

pedagógica de atividades para trabalhar sobre maneiras de ver a TV. Mas não há menção à 

protagonismo ou participação infantil. Também na revista Comunicação&Educação, ao 

buscar-se pelo termo “participação infantil”, aparece o artigo de Sousa (2010) sobre A Dona 

da Brincadeira: televisão e brinquedos na produção cultural da infância contemporânea. No 

artigo de Sousa (2010), o termo “infância” aparece no título e participação no resumo, 

referindo-se à participação do brinquedo. Em ambos os artigos relacionados aos termos 

investigados no mecanismo de busca da Revista Comunicação&Educação, não há correlação 

com a participação e/ou o protagonismo infantil. Na busca de dissertações e teses no sistema 

DEDALUS/USP, com filtro na biblioteca da ECA/USP, os mesmos termos não apresentam 

nenhum resultado. 

A consulta realizada aponta a possibilidade de que o tema da participação e 

protagonismo infantil nas áreas de Comunicação, Educação e Educomunicação na ECA/USP 

ainda é um tema a ser aprofundado. Para aferir a questão, seria necessário adentrar nos 

acervos e verificar se os temas são trabalhados no corpo dos textos. De toda forma, é possível 

aferir, a partir dos mecanismos de buscas, que a questão não se encontra nos títulos e 

palavras-chave das pesquisas publicadas nestas plataformas. Situação que reforça a 

observação de uma lacuna a ser superada, especialmente quando consideramos ser essencial a 

busca pela validação e amplificação das comunicações das crianças como exercício de 

cidadania e construção da democracia. 

No caminho de observar, em parte, o papel social de infâncias e crianças fotografando 

seus contextos na educação infantil pública de uma grande metrópole, a da cidade de São 

Paulo, seguimos observando as crianças e as grandes cidades.  
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2.4 AS GRANDES CIDADES E A CIDADE DAS CRIANÇAS 

Para refletir sobre a cidade de São Paulo, espaço no qual acontece a pesquisa, 

recorremos aos aportes de Simmel (2005), expostos em As grandes cidades e a vida do 

espírito e de Tonucci (2010) em La ciudad de los niños: Un modo nuevo de pensar la ciudad. 

Simmel aponta o que faz parte dos problemas mais profundos da vida moderna, “[...] a 

pretensão do indivíduo de preservar a autonomia e a peculiaridade de sua existência frente às 

superioridades da sociedade, da herança histórica, da cultura exterior e da técnica da vida 

[...]” (SIMMEL, 2005, p. 577). Esta pretensão, segundo o autor, busca a preservação do 

sujeito que resiste ao nivelamento e consumo por parte de um mecanismo técnico-social.  

Essa luta do indivíduo por preservar sua autonomia se depara com estruturas sociais 

que pressionam e questionam os posicionamentos dos sujeitos. As grandes mudanças e 

novidades lançadas pela vida urbana aos seus habitantes trazem uma forma de sentir, 

experienciar e compreender o entorno, distinta de um habitante de uma cidade pequena, onde 

hábitos e conexões afetivas se dão em contextos e velocidades diferentes. Para Simmel 

(2015), o habitante da cidade grande tem um caráter anímico intelectualista, enquanto o 

habitante de cidade pequena tem o ânimo e as relações pautadas nos sentimentos. 

 
Assim, o tipo do habitante da cidade grande — que naturalmente é envolto 
em milhares de modificações individuais — cria um órgão protetor contra o 
desenraizamento com o qual as correntes e discrepâncias de seu meio 
exterior o ameaçam: ele reage não com o ânimo, mas sobretudo com o 
entendimento, para o que a intensificação da consciência, criada pela mesma 
causa, propicia a prerrogativa anímica. Com isso, a reação àqueles 
fenômenos é deslocada para o órgão psíquico menos sensível, que está o 
mais distante possível das profundezas da personalidade. Essa atuação do 
entendimento, reconhecida portanto como um preservativo da vida subjetiva 
frente às coações da cidade grande, ramifica-se em e com múltiplos 
fenômenos singulares. (SIMMEL, 2005, p. 578) 

 
Esse caráter intelectualista, conformado, em parte, pelas coações da cidade grande, 

cria um afastamento do outro, das relações pessoais, para uma conformação social pautada 

por trocas, especialmente comerciais ou mercadológicas. A economia monetária vem 

preencher a vida dos habitantes da cidade grande com números, comparações, cálculos e 

reduções de valores qualitativos a valores quantitativos. As complexidades da vida na cidade 

são tão grandes, compostas por tantas variáveis e por múltiplos indivíduos, que o habitante da 

cidade grande pode se conformar aos ordenamentos econômicos e intelectuais, expostos como 

medidas de prevenção do caos. Este contexto propicia à cidade grande um fenômeno 

característico, a condição blasé, que inicialmente pode se dar em consequência de estímulos 
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nervosos contínuos e em proporções extremas, dessensibiliza o habitante, extraindo a 

condição de responder adequadamente aos estímulos recebidos, o que define o caráter blasé. 

Este não é o embotamento frente à distinção das coisas, não retira a percepção das coisas, o 

que ocorre é que o significado e sentidos das coisas são tidos como nulos. (SIMMEL, 2005, p. 

581-582) 

O caráter blasé é característico de cidades grandes que, ao estimularem os nervos 

atingindo níveis e constâncias extremas, dessensibiliza, fazendo com que os nervos se 

acomodem às formas de vida na cidade grande, renunciando a reagir a ela em busca de 

sobrevivência ao meio. Simmel, em 1902-1903 expunha um movimento social no qual o 

habitante da cidade grande se reservava, perante o outro, buscando, em certa medida, sua 

liberdade pessoal. 
 

O estágio mais inicial das formações sociais, que se encontra tanto nas 
formações históricas como naquelas que se formam atualmente, é este: um 
círculo relativamente pequeno, com uma limitação excludente rigorosa 
perante círculos vizinhos, estranhos ou de algum modo antagônicos, e em 
contrapartida com uma limitação includente estrita em si mesmo, que 
permite ao membro singular apenas um espaço restrito de jogo para o 
desdobramento de suas qualidades peculiares e movimentos mais livres, de 
sua própria responsabilidade. (SIMMEL, 2005, p. 583) 

 
Na vivência da cidade grande, torna-se decisivo que a vida interior se espraie em 

ondas por um território nacional ou internacional, ultrapassando seus efeitos imediatos. Ainda 

assim, a grandiosidade e complexidade da vida na cidade grande reduzem as possibilidades de 

que os indivíduos expandam sua personalidade, que, na especificação e unilateralidade de 

suas ações, tiram-no da subjetividade em prol das objetividades. Dentre as consequências que 

a especialidade e a unilateralidade da atuação do indivíduo na cidade podem provocar, está a 

renúncia à condição de encontro e trocas que a cidade pode prover, como expõe Tonucci em 

La Ciudad de los Niños: 
 

La ciudad ha renunciado a la condición de lugar de encuentro y de 
intercambio y ha elegido como nuevos criterios de desarrollo la separación y 
la especialización. La separación y especialización de los espacios y de las 
competencias: lugares diversos para personas diversas, lugares diversos para 
funciones diversas. El centro histórico para los bancos, los negocios de lujo, 
las diversiones; la periferia, para dormir. Después están los sitios para los 
niños: los jardines de infantes, el parque de juegos, la ludoteca; los sitios de 
los viejos: el albergue, los centros para ancianos; los sitios del conocimiento, 
desde la escuela infantil hasta la Universidad: los sitios especializados para 
las compras, el supermercado, el centro comercial. Además está el hospital, 
el lugar de la enfermedad. (TONUCCI, 2010, p.6) 
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Tonucci expõe as demarcações que a cidade impõe aos locais de conhecimento, que 

vão desde a educação infantil até a universidade, reduzindo as possibilidades de perceber a 

cidade em sua totalidade como condição de lugar de encontro, trocas e aprendizagens. 

Compõe-se os aportes de Tonucci (2010) com os expostos por Simmel (2005) para refletir 

sobre as cidades e as crianças. Tonucci aponta que as cidades são pensadas para os adultos e 

não para as crianças. Os serviços disponíveis para estas seguem as necessidades e lógicas da 

vida adulta. O autor exemplifica tal questão expondo o horário das escolas de educação 

infantil, que recebem as crianças uma hora antes do horário de entrada dos familiares em seus 

trabalhos, chegando às 7h30 da manhã, enquanto seus familiares, por exemplo, seguem para 

entrar às 8h30 no trabalho. A situação se repete na saída das escolas e imputam às crianças 

uma carga horária de “trabalho” maior do que a dos adultos. 
 

En todas las ciudades, y sin titubeo alguno, hemos solicitado a los 
municipios que crearan un nuevo servicio, la "pre-escuela', donde los niños 
entrarían a las siete y media: hemos cargado sobre las espaldas de nuestros 
hijos una hora más de trabajo. Habríamos podido pensar soluciones distintas, 
deberíamos haber evitado de algún modo que pagaran los más pequeños. 
(TONUCCI, 2010, p. 9) 

 
Esses distanciamentos, que o olhar adulto e as políticas públicas direcionam às 

crianças e às infâncias, remetem às colocações de Simmel (2005) sobre a impotência que o 

distanciamento e afastamento, que os domínios dos espaços sobre os indivíduos e as 

multiplicidades levam, geram contextos em que a personalidade não consegue contrapor e 

transpor o espírito da cidade. Como pontua Simmel, 
 

Nas construções e instituições de ensino, nos milagres e confortos da 
técnica, que domina o espaço, nas formações da vida em comum e nas 
instituições visíveis do estado revela-se um espírito que se tornou tão 
impessoal, que se cristalizou em uma multiplicidade de tal modo imponente, 
que a personalidade, por assim dizer, não se pode contrapor a isso. 
(SIMMEL, 2005, p. 588) 

 
Buscar esse olhar do adulto para infância, assim como a validação e presença das 

vozes e percepções das crianças nas políticas públicas das grandes cidades, parece suscitar 

rompimentos, fissuras, desconstrução e reconstrução dos meios sociais de ordenamento que as 

grandes cidades imputam a seus cidadãos. A partir de Simmel (2005) e Tonucci (2010), 

pensar as condições sociais que cidades grandes, como a cidade de São Paulo, em 2021, 

apresentam ao cotidiano da educação infantil, faz considerar as pressões sociais que o todo 

exerce sobre professoras, professores, crianças, famílias e comunidades do entorno da 

educação infantil paulistana. Essa pressão social reverbera nas práticas pedagógicas, 
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resistindo às mudanças nas discussões sobre as infâncias e as crianças e às mudanças nos 

sistemas verticais e adultocentrados de concepções de Escola e Educação. 

Faz também considerar as estratégias de sobrevivência que os indivíduos, em especial 

as crianças, desenvolvem, e como as relações com os afastamentos e a não sensibilização do 

outro, para traçar meios de sobreviver aos excessos de informações, de fotografias e imagens, 

reverberam nas crianças e professoras(es) da educação infantil. Também remete a questões de 

caráter blasé a que nos colocamos frente à dessensibilização de reações e sentimentos que 

transcorrem em normatizações das mazelas, das diferenças, dos problemas e de tantas outras 

questões. Este caráter blasé pode estar refletido em fotografias das infâncias e expor 

dessensibilizações, afastamentos, superficialidades e ou espetacularização da vida por meio 

das imagens. Assim como o caráter blasé pode ser observado na dessensibilização dada pela 

quantidade avassaladora de fotografias e imagens, realizadas por impulsos, que ocupam as 

vidas, o tecido social e as práticas pedagógicas na educação infantil nos tempos atuais. 

Tonucci (2010) ainda toca em outras questões, como a não legitimação dos saberes e 

das culturas das crianças e bebês, assim como a falta de compreensão da importância dos 

jogos no processo de aprendizagem das crianças. É uma questão fundamental para se pensar 

uma sociedade em que o espaço e voz da criança compunham o tecido social. 

 
El jugar del niño antes y fuera de la escuela es "perder tiempo", es “perderse 
en el tiempo, es encontrarse con el mundo en una relación excitante, llena de 
misterio, de riesgo, de aventura, y su motor es el más potente que el hombre 
conoce: el placer. Es por ello que un niño puede olvidarse de comer para 
jugar. El juego libre y espontaneo del niño se parece a las experiencias más 
altas y extraordinarias del adulto, tales como la del investigador científico, 
del explorador, del arte, de la mística; justamente las experiencias que se dan 
cuando el hombre está ante la complejidad, cuando encuentra de nuevo la 
posibilidad de dejarse transportar por el gran motor del placer. (TONUCCI, 
2010, p. 13) 

 
O jogo e as brincadeiras sensibilizam, invocam o prazer, mobilizam aprendizagens, 

pesquisas, explorações e criações. Fazer da cidade um espaço de encontros, de trocas, de 

jogos, de acessos e brincadeiras permite integrar as diversas gerações. A fotografia como uma 

forma de brincar, pode mobilizar e afetar as crianças que revelam seus olhares. Se compormos 

com as fotografias realizadas pelas crianças, suas expressões comunicativas, podemos 

encontrar indícios de suas culturas, saberes, criações, vivências e formas de ver e sentir o 

mundo. Faz-se necessário, nesse processo, escutar as crianças, abrir espaços de fala, praticar a 

escuta e olhares atentos, incentivar a participação, a autonomia, o protagonismo, legitimar 

suas contribuições, aprender, trocar e desenvolver em conjunto. 
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Es necesario llevar de nuevo a los niños a que se atrevan, a que deseen, a que 
inventen, y entonces surgirán las ideas, las propuestas, las contribuciones. 
Además, es necesario comprender a los niños, yendo más allá de la aparente 
intrascendencia de sus propuestas. Así, estas ideas nos permitirán hacer 
mejor la ciudad de todos y no sólo tener en cuenta las exigencias de los 
niños. (TONUCCI, 2010, p. 22) 

 
Tonucci (2010, p. 25) expõe que, para que a criança seja realmente protagonista, é 

importante que ela ajude os adultos a desenvolverem uma nova sensibilidade, que considere 

sua realidade e suas necessidades. As contribuições de Simmel (2005) e Tonucci (2010) 

levam às seguintes questões: como afetar e deixar-se afetar pelos outros, pelas crianças? 

Como mobilizar e ser mobilizado no cotidiano avassalador das grandes cidades 

contemporâneas cercadas pelos novos meios de informação e comunicação? Como observar 

as forças de estruturas sociais adultocentradas no contexto de pesquisa, que observa as 

comunicações e expressões de crianças pequenas e as práticas educomunicativas na educação 

infantil do sistema público de ensino da cidade de São Paulo? Como contribuir para a 

participação, protagonismo e liberdade de expressão comunicativa da criança em contextos de 

educação infantil?  

As dúvidas são várias, complexas e que vão norteando a caminhada, num entreabrir de 

novas questões e percepções infindáveis. Nesse processo de abertura de questionamentos, 

vamos nos aproximando da grande cidade de São Paulo e sentindo a necessidade de olhar 

para uma parte da história da educação infantil paulistana. Aproximar contextos históricos e 

sociais que compõem, em parte, o cenário com o qual nos encontramos. 

 

 

2.5 A EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE SÃO PAULO 

Na publicação em comemoração aos 80 anos da Educação Infantil na Rede Municipal 

de Ensino de São Paulo, de 2015, é possível encontrar uma síntese histórica do surgimento da 

educação infantil pública paulistana, iniciada nos anos de 1930, a partir da gestão de Fábio 

Prado, que criou o Departamento de Cultura (DC) e convidou para dirigi-lo o intelectual 

Mário de Andrade. A cidade de São Paulo, que estava em transformação crescente com a 

industrialização e a chegada de migrantes, teve em suas políticas públicas um gestor que 

contribuiu para a: “[...] valorização da cultura popular brasileira, na concepção sobre o lugar 
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da população operária no espaço urbano, na visão sobre a infância, na importância da cultura 

para a construção da cidadania.” (CAMPOS, 2015, p. 11) 

Trazendo as pesquisas de Ana Lúcia Goulart de Faria (1999) e de Carlos Augusto da 

Costa Niemeyer (2002), Campos (2015) situa a criação dos Parques Infantis (PIs) na cidade 

de São Paulo. As conquistas do movimento operário da época, com a jornada de oito horas de 

trabalho, o descanso semanal e os limites impostos ao trabalho infantil, tornaram realidade o 

tempo livre para o trabalhador e fizeram crescer a necessidade dos espaços públicos de lazer. 

Quando destinados às crianças, os espaços públicos estavam alinhados ao movimento de 

renovação pedagógica, que surgiu em 1920 com a Escola Nova e inspirados no modelo 

alemão dos Kindergarten, de Frobel. Tanto Niemeyer (2002), quanto Faria (1999), apontam, 

segundo Campos (2015), que Fernando de Azevedo foi decisivo na concepção dos parques 

infantis, quando ao ser relator do Código de Educação do Estado de São Paulo, de 1933, 

dispôs sobre a tríplice função de “nutrir, educar e recrear”. (CAMPOS, 2015, p.12) 

Na gestão municipal de Pires do Rio (1926-1930), foram propostos os primeiros 

“parques de jogos” que começaram a ser construídos na gestão seguinte com o urbanista 

Anhaia Mello (1930-1931), sendo inaugurado o primeiro no bairro do Ipiranga. Em 1935, 

outros dois parques infantis estavam quase finalizados, o Parque D. Pedro II e o do bairro da 

Lapa, incorporados ao novo Departamento de Cultura (DC) e Recreação. Foram denominados 

Parques Infantis, por sugestão de Nicamor Miranda. Como aponta Campos (2015), esse foi o 

contexto em que “[...] o ideário pedagógico escolanovista e o projeto de uma nova política 

cultural, gestado pelo grupo de intelectuais modernistas, mesclaram-se e inspiraram as 

propostas educativas desenvolvidas nos primeiros Parques Infantis da Cidade.” (CAMPOS, 

apud NIEMEYER, 2002, p. 86-87)  

De acordo com Faria (2002), já na década de 1930, os intelectuais, a partir de 

movimentos como o do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, apresentavam uma nova 

proposta para a educação brasileira que incluía a pré-escola e que Mário de Andrade colocou 

em prática por meio do DC. Os indícios apontavam, segundo a autora, que Mário de Andrade 

concordava com Anísio Teixeira e suas colocações sobre ampliar o olhar para a criança em 

fase de pré-escola, indo além dos ângulos da saúde física e da pediatria, para englobar as 

facetas pedagógicas que incluíam habilidades como as mentais, sociais e a importância dos 

brinquedos. (FARIA, 2002, p. 30-31) 

Campos (2015), a partir dos trabalhos de Faria (1999) e Niemeyer (2002), ressalta as 

contribuições do intelectual Mário de Andrade no processo inicial dos primeiros parques 

infantis. Mário de Andrade, junto a outros intelectuais e artistas, alguns participantes da 
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Semana de Arte Moderna de 1922, foram entusiastas de um novo modo de olhar as políticas 

públicas para a cidade de São Paulo. Nesse contexto de renovação e mudanças, nasceram os 

Parques Infantis, que favoreceram a pesquisa sobre a infância, excluída, até então, do campo 

da educação e políticas culturais. Mário de Andrade foi um dos grandes incentivadores de 

pesquisas sobre a infância, sendo ele próprio um dos que se dedicaram a estudar a infância, 

pesquisando os desenhos e manifestações artísticas produzidos pelas crianças. (CAMPOS, 

2015, p.13) 

Os Parques Infantis atendiam crianças de três a doze anos, desenvolvendo atividades 

com jogos e abordagens lúdicas enriquecidas com as propostas de Mário de Andrade de 

atividades artísticas, musicais e teatrais com ênfase no folclore brasileiro. O trabalho inicial 

com os Parques Infantis foi até 1937, cessando após o golpe que implantou o regime 

autoritário do Estado Novo e a saída de Fábio Prado da Prefeitura de São Paulo e de Mário de 

Andrade da direção do Departamento de Cultura. Eram quatro Parques Infantis em 

funcionamento naquele momento, outros três prontos para inaugurar e um em construção. O 

então novo prefeito Prestes Maia sustou a ampliação dos parques e redirecionou a política de 

atendimento para ênfase em atividades físicas, enfraquecendo o foco no brincar e em jogos e 

atividades expressivas e culturais. Com o crescimento da cidade nos anos posteriores e a 

pressão popular por acesso à educação para crianças e jovens, que não era suficiente para 

atender a população, a prefeitura de São Paulo adotou um modelo simplificado de Parques 

Infantis chamados Recantos Infantis. (CAMPOS, 2015, p.15) 
 

A partir desse período, ocorre em São Paulo um fenômeno que se repete 
periodicamente nas redes escolares brasileiras: a pressão da demanda não 
atendida, represada durante certo tempo, passa a obter respostas do poder 
público de forma atabalhoada, como recurso a “soluções provisórias” que se 
eternizam, por exemplo, os barracões de madeira da década de 1970 nas 
escolas estaduais de primeiro grau e as escolas “de lata” de anos mais 
recentes nas escolas municipais da cidade. (CAMPOS, 2015, p.15) 

 

Deu-se lugar à simplificação da proposta dos Parques Infantis e a divisão da Secretaria 

de Cultura e Higiene do Município de São Paulo, em 1947, em Secretaria de Educação e 

Secretaria de Higiene. Depois de uma década de convênio com o Estado de São Paulo para a 

oferta de ensino na cidade, foi criada a Rede de Ensino Municipal de São Paulo em 1956. O 

direcionamento para cultura e recreação dos parques infantis deram lugar à preparação das 

crianças para o ensino primário e passaram a atender crianças de até seis anos. Como aponta 

Campos (2015) diversas mudanças ocorreram, como: 
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O perfil das educadoras modificou-se com a admissão de professoras; as 
edificações mudaram com a adoção de prédios de dois pavimentos; 
multiplicaram-se os turnos diários de atendimento. Finalmente, em 1975, os 
parques, recantos e recreios adotam o nome de Escolas Municipais de 
Educação Infantil – EMEIs. (CAMPOS, em SME/DOT, 2015, p.15) 

  

A EMEI, que faz parte da pesquisa de campo que será apresentada mais adiante, foi 

um desdobramento de uma proposta inovadora de Parques Infantis oriunda de um recém-

criado Departamento de Cultura que buscava favorecer o movimento educacional, artístico e 

cultural.  Esse Departamento de Cultura (DC) foi dirigido por Mário de Andrade (1935-1938), 

grande intelectual e artista que criou referenciais e estudos para pensar a educação, a cultura, 

o lazer, as infâncias e a educação infantil paulistana que ecoam até os dias atuais. Faria (2015) 

em “Carta para Mário de Andrade” na época das comemorações dos 80 anos dos Parques 

Infantis paulistanos diz: 
Mário, a sua preocupação com o folclore como manifestação estética 
popular, revelando que você compreende o povo naquilo que ele tem de 
específico, como outro, diferente, já me fez ver você como um educador 
especial, que não estava impondo um único modelo cultural. Ao contrário, 
com tuas pesquisas pelo Brasil afora, atento às manifestações populares, 
você afirmava as identidades brasileiras, 300-350! Assim como você 
inverteu a hierarquia trazendo o folclore como protagonismo popular, nós, 
hoje, colocamos a criança no centro da pedagogia e buscamos pedagogias 
descolonizadoras e procuramos inverter também qualquer ciência que 
pretende o poder sobre as crianças (como nos propõe Antonio Miguel em 
seu artigo publicado, agora em 2015, na Revista Educação e Sociedade). 
Tudo isso inserido no Parque Infantil, onde também a criança foi vista como 
inteira, diferente, consumindo e produzindo cultura, por meio das mais 
variadas formas de expressão e dos jogos tradicionais infantis, que 
permitiam o brincar livremente e a construção das culturas infantis. (FARIA, 
2015, p. 6-7) 

 
Mário de Andrade, nas primeiras décadas do século vinte, já enfatizava e promovia os 

jogos, as brincadeiras, a legitimação dos saberes e culturas infantis que Tonucci (2010) 

apontava – como mencionado no capítulo anterior - como fundamentais para que o espaço e 

voz da criança componham o tecido social. Pensando em políticas públicas para jovens e 

crianças, desde a pré-escola, e investigando os hábitos e culturas infantis, Mário de Andrade 

deixou um legado que é necessário abordar, ainda que parcialmente. 
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2.6 MÁRIO DE ANDRADE: CULTURA E ARTE COM CRIANÇAS PEQUENAS NOS 

PARQUES INFANTIS 

Mário de Andrade levou em conta a classe operária e as crianças, grandes e pequenas, 

na criação de um Departamento de Cultura que estava na vanguarda e que deixou legados 

fundantes para concepção e história da educação infantil pública paulistana. O intelectual se 

preocupava com as crianças, especialmente as filhas e filhos de operários, incentivando e 

implantando políticas públicas que aliavam Educação, Cultura, Arte, Recreação e Saúde.  

Segundo Faria (2002), havia outros parques infantis no estado de São Paulo, e também em 

outros estados do Brasil, mas os PIs do DC de São Paulo se diferenciavam pelas realizações 

artísticas que realizavam. Para Brito (2016, p. 96), o convite do então prefeito Paulo Duarte 

para a criação de um instituto que desenvolvesse as manifestações culturais e artísticas pela 

cidade de São Paulo “[...] dialogava com a concepção da função social da arte e do 

engajamento do intelectual, defendidos por ele desde os primeiros tempos do Modernismo”. 

Dentre os destaques das criações realizadas no PIs paulistanos da gestão de Mário de 

Andrade, observados por Faria (2002), e que foram publicados na RAM, estão: as criações de 

jornais realizados pelas crianças, elogiados por suas composições literárias e artísticas; o valor 

educativo das criações culturais realizadas pelas crianças; e a abertura transversal do parque a 

qualquer criança que quisesse adentrá-lo. Os PIs paulistanos de Mário de Andrade se 

diferenciavam de outros parques infantis sul-americanos da época porque estavam centrados 

não apenas em atividades físicas, de saúde ou escolares, mas também em jogos, brincadeiras, 

no folclore brasileiro e nas relações sociais. Tudo isso em uma época, como lembra Faria 

(2002, p. 127), na qual o termo “educação” era designado à saúde e à higiene e o termo 

“jogo” ao caráter lúdico, cultural e educativo. Analisando os documentos do Departamento de 

Cultura, a autora destaca alguns trechos que expõem essa concepção dos termos educação e 

jogo. Ressalta-se um trecho citado pela autora que aponta um olhar do DC para a importância 

do lúdico e do brincar como construtores essenciais da vida social, da cooperação e da 

comunicação. 
 

[...] considerando que as atividades lúdicas exercem uma função importante 
no processo educativo e social, podendo considerar-se os grupos de jogos 
como um dos construtores essenciais da vida social, e a fonte dos primeiros 
ideais e impulsos sociais, como a solidariedade, a comunicabilidade, a 
cooperação; (Departamento Cultural, 1936 apud FARIA, 2002, p. 127, 
itálicos da autora) 
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A autora expõe outros trechos do DC que falam sobre os PIs como um importante 

espaço de lazer, recreação, higiene, atividades saudáveis e de convívio social de crianças de 

diferentes classes sociais. Outro aspecto apontado nos documentos do DC, exposto por Faria 

(2002), é sobre a crescente urbanização da cidade de São Paulo, que subtrai das crianças os 

espaços ao ar livre e de contato com a natureza, tão fundamentais para a realização dos jogos, 

exercícios e divertimento das crianças. Dessa forma, os PIs ganham ainda mais destaque, 

enquanto espaços públicos de cultura, lazer e educação das crianças e operários. (FARIA, 

2002 p. 128) 

Os PIs eram pensados para estar nos bairros operários e eram concebidos como 

grandes áreas abertas, sem salas, com uma pequena edificação ao centro, como é possível ver 

na figura 01, que traz a planta das dependências disponibilizadas por Faria (2002, p. 132-133) 

a partir de Miranda (1938, p. 27-28) 

Figura 1 – Planta das dependências e planta do Parque Infantil de Santo Amaro (1938) 

 
Fonte: Miranda (1938, p. 27-28) apud Faria (2002, p. 132-133) 

Observando hoje, o mesmo espaço ao qual se refere a planta da figura 01, que fica 

entre a Av. Adolfo Pinheiro, esquina com a R. Conde de Itu e a R. São José, no bairro de 

Santo Amaro, é possível ver a dimensão da área do Parque Infantil de Santo Amaro, exposta 

na figura 02 por meio de imagem área, fornecida pelo Google Maps, em 2021, e sinalizada 

em linha vermelha. 
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Figura 2 – Vista aérea da localização do PI Santo Amaro em 2021 

 

Fonte: Google Maps, 10 de maio de 2021 

A antiga área do PI de Santo Amaro hoje abriga supermercados, comércios, 

condomínios residenciais, casas e milhares de pessoas. Se, já em 1930, observava-se a 

diminuição dos espaços de lazer, cultura e do brincar para as crianças, entristece pensar no 

que observamos em 2021. Escolas de educação infantil cada vez mais acuadas, ocupando 

imóveis com pouca ou nenhuma área externa com natureza. O sufocamento dos espaços das 

infâncias, já tão restritos nas cidades, invade também os espaços das escolas de educação 

infantil. Como aponta Faria (2015, p. 8) sobre os PIs do período de Mário de Andrade “[...] 

continua pioneira e insuperável a proposta arquitetônica não escolar dos Parques Infantis e a 

ideia de oásis no deserto (um parque com crianças pequenas dentro de uma das maiores 

cidades do mundo)”. 

Escolas públicas diretas de educação infantil paulistanas9 sofrem frequentes ataques da 

especulação imobiliária que, em detrimento da preservação dos poucos oásis de refúgio da 

infância, atacam indiscriminadamente seus espaços em busca de lucro, oprimindo e 

enfatizando os espaços pensados para adultos, em prejuízo dos espaços pensados para as 

crianças. As crianças enfrentam uma cidade que pouco pensa em espaços e áreas para a 

                                                
9 Os dados atuais sobre as dimensões da rede municipal de educação infantil no município de São Paulo 
encontram-se no tópico A cidade de São Paulo e a educação infantil, localizado na Unidade 2. 
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infância e veem suas escolas oprimidas por um sistema adultocentrado. Essa situação pode ser 

observada atualmente na EMEI Gabriel Prestes, localizada na Consolação, bairro nobre no 

munícipio de São Paulo, e que sofre com as consequências da Lei nº 17.216/2019, que 

autoriza a venda de 41 terrenos municipais, que incluem três escolas públicas, duas EMEIs - a 

Prestes Maia e a Rodrigo Mello Franco de Andrade, no Parque Colonial - e a Escola 

Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Professora Maria Antonia D’Alkimin Bastos, 

na Vila Olímpia. 

Como observamos nos aportes de Simmel (2005) e Tonucci (2010), as cidades, por 

vezes, levam suas populações a um estado blasé de não sensibilização para opressões que o 

sistema impõe aos seus habitantes. As gestões públicas, por sua vez, não têm pensado nos 

espaços para as crianças e infâncias em suas políticas urbanísticas, culturais e educacionais. 

Como ocorrido na EMEI Prestes Maias, há que resistir, como fizeram as crianças, 

professoras, professores, famílias e comunidades na luta contra a venda da escola e redução 

dos espaços das crianças e das infâncias no município de São Paulo. Esta situação coloca em 

perspectiva o vanguardista Mário de Andrade, que buscava garantir às crianças de famílias 

operárias o acesso à cultura, à arte, ao lazer, à saúde, às brincadeiras, aos jogos e à 

socialização. Pensando além e incluindo as crianças pequenas de três a sete anos em suas 

políticas de cultura, educação, arte e saúde, Mário de Andrade fez parte dos intelectuais 

precursores das reflexões sobre as crianças pequenas e a educação infantil. Lidava com a 

desnutrição do corpo e da alma, oferecendo às crianças desde tratamentos dentários e 

medicina curativa, até arte e festas que referenciam a cultura popular brasileira e o folclore 

nacional. Havia empenho e seriedade “para educar as crianças do PI de maneira bem diferente 

da escola [...]”. (FARIA, 2002, p. 140) 

Segundo Faria (2002, p. 144), Mário de Andrade se interessava pela arte na infância, 

considerando-a como algo amplo, comum, generoso, abrangente, popular, e não a partir de 

uma visão elitista ou romântica do artista como gênio excepcional. Esta concepção aproxima 

a arte do proletariado, que a partir dessa perspectiva também pode fazer arte. Faria (2020) 

menciona que Mário de Andrade produziu diversos concursos, entre eles os de desenhos 

infantis promovidos pela Biblioteca Infantil do DC, que foram somados às pesquisas pessoais 

do intelectual, que já vinha coletando desenhos de crianças desde 1920. No concurso, foram 

inscritos desenhos das crianças, com seus respectivos nomes, idades e nacionalidades. Esses 

concursos fizeram Mário de Andrade desenvolver uma “[...] interessante reflexão sobre arte-

educação na infância, futuramente matéria de suas aulas no Instituto de Artes da Universidade 
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do Distrito Federal, para alunos do curso de Filosofia e História da Arte.” (FARIA, 2002, p. 

144)  

Mário de Andrade escrevia artigos sobre a arte infantil ao mesmo tempo em que 

lembrava aos leitores sobre suas afirmações: 
 
Mas que ninguém pense de mim que tive a menor intenção de fazer verdade 
por todos estes comentários. Sem pesquisas mais numerosas e aprofundadas 
dirigidas com maior método, tudo são imaginações improváveis que sempre 
só poderão ficar a meio caminho entre a ficção e a verdade. (Diário de São 
Paulo, 16/4/41, in MAC-IEV, 1988 apud FARIA, 2002, p. 145)  

 

Faria (2002) aponta que, segundo Telê Ancona Lopez e Ana Mae T. B. Barbosa, no 

caminho da trama entre ficção e real, Mário de Andrade antecipou as discussões 

contemporâneas de arte-educação. Fez discussões teóricas sobre a manifestação artística nas 

crianças pré-escolares não orientadas, publicando “[...] em 1931, no Diário Nacional, o artigo 

‘Pintura infantil’ (Ancona Lopez, 1976b), referindo-se à ‘liberdade de expressão’ como uma 

das qualidades da arte da criança (nos anos 40 a substituir por “expressão pessoal”)”. Mário 

de Andrade escreveu artigos sobre crianças e artes e, assim, “[...] contribuiu sobremaneira 

para a pedagogia e a educação infantil, descobrindo novas características da criança pequena, 

colaborando, desta forma, para ampliar a formação do educador dessa fase da vida.” (FARIA, 

2002 p. 145-146, grifos da autora) 

Gobbi (2002), ao mergulhar na vida e obra do “múltiplo Mário de Andrade”, 

especialmente nas imbricadas com os PIs, expõe o quanto, nesses espaços criados para os 

filhos dos operários, “[...] as artes se faziam presentes, derretidas em seu cotidiano 

manifestando-se de diferentes maneiras, sendo concebidas também como inventivas, cujos 

corpos, quando não fragmentados expressavam-se aliando o lúdico e o estético à sua 

educação.” (GOBBI, 2002, p. 126) 

Segundo a autora, a criação dos PIs foi, dentre as experiências modernistas, a de maior 

inserção na vida paulistana. Esta encontrou um lugar privilegiado para que as pesquisas do 

intelectual, como as sobre o folclore e as expressões artísticas, pudessem se expandir, ao 

passo que “as dimensões humanas podiam ser construídas e assim a vida infantil podendo ser 

vivida em sua inteireza.” (GOBBI, 2002, p. 169-170). Sobre os estudos dos desenhos infantis 

do acervo de Mário de Andrade, ressalta que o intelectual contribuiu com uma perspectiva 

etnográfica, a partir da leitura de um contexto ampliado e interessado dos autores dos 

desenhos, observando que estes são criações expressivas das crianças. 
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Mário de Andrade traz questões sobre o desenho infantil que permitem um paralelo 

com as fotografias realizadas pelas crianças desta pesquisa. Nas concepções de Mário de 

Andrade expostas por Faria (2002), o artista e intelectual expõe o desenho como arte 

intermediária entre as artes do espaço e as artes do tempo, sendo também uma espécie de jogo 

interessado, que segundo o Mário de Andrade é  

 
A atividade desenhista da criança pré-escolar e não orientada – além de não 
possuir os caracteres técnicos, estilísticos, estéticos, inerentes à arte, como já 
foi dito em lições anteriores, é um aprendizado (jogo) interessado, tanto 
como brincar de família ou de condutor de ônibus [...] atividade desenhística 
da criança preescolar não é ainda manifestação artística, isto não é negar-lhe 
manifestação estética. (Andrade, 1966, apud FARIA, 2002, p. 149, itálico da 
autora) 

 
Faria (2002, p. 150-151) continua expondo os pensamentos de Mário de Andrade, 

trazendo outras duas questões a serem enfatizadas: a primeira é sobre o olhar de Mário de 

Andrade para o folclore como “[...] fonte de nacionalidade e essência da brasilidade, 

resgatado nas tradições populares que permitem a unificação da nação através de um 

continuum entre o popular e o erudito, e um caminho para a modernização do país”. A 

segunda é o olhar para a criança como produtora e possuidora de culturas. Entendimento este 

que garantiu a criação e acesso à cultura independente da faixa etária. 

 
O DC e o PI pretendiam interessar as crianças e o povo pela tradição 
popular, além de pô-los em contato com outras manifestações artísticas, 
aquelas das elites (ditas “cultas”), às quais geralmente eles não têm acesso 
(e, quando têm, muitas vezes é apenas como forma de domesticação), 
objetivando, portanto, uma troca beneficiando todos. Isto fica claro na 
apresentada anteriormente, quando, respeitando a cultura das crianças de 
famílias estrangeiras, MA acrescenta-lhes as tradições brasileiras. (FARIA, 
2002, p. 151)    

 
Durante seu período à frente do DC, Mário de Andrade mobilizou as crianças e as 

famílias interessando-se e incentivando seu interesse pelas raízes das culturas brasileiras, em 

uma troca respeitosa e criativa. Faria (2015, p. 7-8) lamenta a perda dos princípios e práticas 

que norteavam os Parques Infantis idealizados e promovidos por Mário de Andrade e lhe 

escreve em uma carta: 
 

Infelizmente, os teus Parques Infantis não existem mais na Rede Municipal 
Paulistana, que você inaugurou há 80 anos. Eles primeiramente 
transformaram-se em Escolas Municipais de Educação Infantil e perderam a 
ênfase no caráter lúdico e artístico que era a sua “impressão digital”, assim 
como também perderam o caráter livre possibilitado pelos jogos e 
brincadeiras. Nossos/as professores/as geralmente têm uma formação 
escolarizante para atuar na primeira etapa da educação básica, nem sempre 
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soltam sua dimensão brincalhona e nem sempre estão preparados/as para 
trabalhar com o inesperado, nem sempre conseguem oferecer condições 
adequadas (tempo, espaço e materiais) para a produção das culturas infantis. 
O “modelo escolarizado” voltado para a alfabetização foi o que substituiu as 
brincadeiras. Em geral era realizado através de um planejamento que 
impedia a construção de novos saberes - tanto pelos/as professores/as como 
pelas crianças – e acabava por “didatizar o lúdico”. Algumas ideias do 
Nicanor sobre os jogos orientados, às vezes me fazem ver uma situação 
semelhante àquela proposta por você. Felizmente, apesar de eles jamais 
terem enfatizado o caráter livre dos jogos tradicionais infantis, conviveram 
no Parque Infantil todos esses tipos de jogos. Você também, como o Paulo 
Duarte, considerou o Nicanor um traidor? Como permitir que se fizesse 
pesquisa médica com as crianças parqueanas (choquinho na língua para tirar 
o sotaque das crianças de origem estrangeira... invenção da abreugrafia/ raio 
X...). 
Mas te digo que é possível sonhar com a transformação dessa situação. Hoje, 
festejando os 80 anos da Rede, temos uma realidade bem diferente, voltada a 
uma pedagogia macunaímica e, além das unidades CEI e EMEI, foi criado 
em 2000 o CEU, que podemos chamar de Parque Infantil do século XXI. 
Lamentamos profundamente os recuos na política pública nacional de 
Educação que atacaram diretamente as crianças pequenas com a 
obrigatoriedade da matrícula na pré-escola das crianças de quatro e cinco 
anos e o ingresso antecipado das crianças de seis anos no Ensino 
Fundamental. Mário, mas tem coisas acontecendo em minha Sampa, na tua 
pauliceia desvairada, que talvez você não esperasse que fosse possível... Mas 
isso falamos numa próxima carta. 

 
 

Com os aportes aqui apresentados por Faria (2002) e Gobbi (2002), é possível 

conhecer em parte o múltiplo Mário de Andrade, ainda que muito pouco, frente à vasta 

literatura que ambas vêm produzindo sobre o intelectual e sobre os Parques Infantis, além de 

outras e outros pesquisadores que mergulharam na questão.  Nesse caminho de aproximação 

com a obra de Mário de Andrade e com os Parques Infantis, encontramos as fotografias de 

Benedito Junqueira Duarte (B. J. Duarte). 

 

 

2.7 BENEDITO JUNQUEIRA DUARTE E AS FOTOGRAFIAS DOCUMENTAIS DOS 

PARQUES INFANTIS PAULISTANOS 

 Foi por meio das fotografias de Benedito Junqueira Duarte, e suas respectivas 

legendas, que Faria (2002) obteve indícios das atividades físicas, artísticas e culturais 

realizadas nos Parques Infantis entre 1935 e 1938. Para Gobbi (2002), o artista trouxe 

importante documento e fragmentos sobre as expressões artísticas e culturais que se 

espraiaram pelos Parques Infantis durante o período de gestão no DC de Mário de Andrade. 
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Brito (2016), por sua vez, debruçou-se no acervo das fotografias sobre os PIs, investigando as 

artes nos Parques Infantis a partir das fotografias de B. J. Duarte.  

Segundo Brito (2016), o fotógrafo nasceu no interior de São Paulo, e, ainda criança, 

foi morar na França, onde aprendeu o ofício de fotógrafo com seu tio José Ferreira 

Guimarães, um conhecido fotógrafo português, reconhecido no Brasil por retratar a família 

real brasileira no período de Dom Pedro II. Com a formação que realizou com seu tio 

Guimarães e com Mr. Reutlinger, na França, retornou ao Brasil em 1929, com uma formação 

técnica e cultural a respeito da fotografia. Atuou no Diário Oficial, na Revista S. Paulo, com o 

codinome Vamp, e, na Seção de Iconografia do recém-criado Departamento de Cultura, onde 

era responsável por registrar as atividades desenvolvidas, como as realizadas nos Parques 

Infantis. Alinhado a um movimento de renovação da imagem fotográfica, buscou registrar 

aspectos mais humanos e reais. Brito (2016, p. 88-89) aponta que: 
 

Ao contrário das fotografias de exercícios físicos e exames médicos, as 
imagens que retratam momentos de brincadeiras e artes têm as crianças 
como protagonistas e demonstram um olhar humanista do fotógrafo e um 
cuidado na composição imagética ao focar nas expressões infantis. Além 
disso, as fotografias dos Parques Infantis mostram-se como documentos, 
testemunhas de um espaço de educação inovador onde o direito a uma 
educação de corpo inteiro estava assegurado pelo aprendizado das culturas 
brasileiras, pelas brincadeiras e também pelos cuidados voltados a esta 
infância paulistana. 

 
No acervo de fotografias de Benedito Junqueira Duarte sobre os Parques Infantis, 

apresentados por Brito (2016), é possível resgatar parte da pujante arte e culturas presentes 

nos PIs no período da gestão de Mário de Andrade à frente do DC em meados da década de 

1930. O rico acervo traz fotografias das crianças em primeiro plano, realizando teatro, danças 

folclóricas (como a da Nau Catarineta, Cateretê e a Quadrilha Caipira) e atividades 

desenvolvidas no cotidiano dos Parques Infantis da época. 

São fotografias do cotidiano que documentam parte do que se gestava nos PIs e que 

carregam indícios de costumes da época, atravessados por questões de gênero, como a de 

atividades para meninos - como marcenaria e modelagem - e para meninas - como bordado e 

tecelagem. As fotografias que registram cotidianos de espaços educacionais podem trazer 

indícios de práticas pedagógicas e costumes de um período histórico. Estas questões 

evidenciam a importância das documentações e registros do tempo vivido. 

Destaca-se que a perspectiva da fotografia Benedito Junqueira Duarte, apresentada por 

Brito (2016) é a de um adulto, fotógrafo, artista da imagem e do registro imagético, que 

provavelmente lidava com as questões de espaço, exposição e composição fotográfica, assim 
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como com as investigações vinculadas à pesquisa social e cultural. Observam-se 

características da fotografia documental, pela natureza de seu registro e pela função que lhe 

foi dada, a de registrar os feitos e realizações na gestão de Fábio Prado, então prefeito de São 

Paulo, e de departamentos municipais como o da Cultura, dirigido por Mário de Andrade. 

Uma das fotografias que chama atenção, pela posição do adulto perante as crianças, é 

a que Duarte realiza de Mário de Andrade no PI Pedro II, que segue na figura 3. Mário de 

Andrade reclinou seu corpo para que seus olhos alcançassem a altura do olhar da criança, 

detalhe que pode vir a compor com a imagem de um Mário de Andrade que se aproxima das 

infâncias e que está muito à frente de seu tempo. 

 

Figura 3 – Mário de Andrade e as crianças dos Parques Infantis Pedro II (1937) por Benedito Junqueira 
Duarte 

 
Fonte: Brito, 2016, p. 94 
 

Nos registros fotográficos históricos de B. J. Duarte encontrados em Duarte (2007), e 

os apontados nas obras de Gobbi (2002) e Brito (2016), é possível observar fotografias do 

cotidiano dos PIs do período de Mário de Andrade à frente do departamento de cultura. No 

acervo, aparecem fotografias de festas e celebrações folclóricas, momentos de alimentação, 

exercícios físicos, brincadeiras, criação de artesanatos, teatro, danças, atendimentos médicos, 

dentre outros temas. Referente à gestão de Mário de Andrade, há também no acervo de B. J. 

Duarte, fotografias sociais, sobre os bairros, os cortiços, as enchentes e as crianças em bairros 

da cidade de São Paulo. Observa-se que houve uma mudança na abordagem fotográfica a 

partir da saída de Mário de Andrade do DC, passando a prestar um serviço aos prefeitos da 

cidade. (DUARTE, 2007, p. 80) 

Seguem alguns dos registros das crianças e das infâncias de B. J. Duarte: 
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Fonte: Duarte, 2007, p. 34 
 
 
 

Figura 4 – Biblioteca Circulante - Fotografia de Benedito Junqueira Duarte 
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Fonte: Duarte, 2007, p. 42 
 
 

 
 

Fonte: Duarte, 2007, p. 51 
 
 
 

Figura 5 – Brincadeira - PI D Pedro II (1937) Fotografia de Benedito Junqueira 
Duarte 

Figura 6 – Horta - Parque Infantil Santo Amaro, 1947, por Benedito Junqueira Duarte 
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Fonte: Duarte, (2007, p. 52) 
 

 

Fonte: Duarte (2007, p. 55) 
 
 

Figura 7 – Jogos - Parque Infantil D Pedro II. 
Brás, 1940, por Benedito Junqueira Duarte 

Figura 8 – Tecelagem - Parque Infantil do Ipiranga, 1937, por Benedito Junqueira 
Duarte 
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Fonte: Duarte, (2007, p. 66) 
 

Há muitas outras fotografias de B. J. Duarte sobre as crianças e os Parques Infantis. A 

pesquisa de Brito (2016) resgata o trabalho com fotografia no princípio do que se desdobraria 

nas EMEIs paulistanas atuais. O convite de Mário de Andrade para que B. J. Duarte chefiasse 

a Seção de Iconografia e sua aceitação para o cargo contribuiu para um registro documental e 

imagético do princípio de uma concepção de espaço para as crianças e infâncias, de criação e 

compartilhamento, que convergia com o movimento modernista do período e que estava 

muito à frente de seu tempo. Esse breve resgate histórico das bases para se pensar a educação 

infantil paulistana aponta um movimento que converge com a história das bases dos 

movimentos que identificam a Educomunicação. 

As pesquisas de Faria (2002), Campos (2015) e Niemeyer (2002) expõem a 

importância de Mário de Andrade na criação dos Parques Infantis públicos paulistanos em 

seus três primeiros anos (1935-1938). Mário de Andrade trouxe ao então criado Departamento 

de Cultura concepções e políticas vanguardistas que contribuíram para a construção de uma 

pedagogia da educação infantil, como coloca Faria (2002). Trouxe um olhar ampliado para as 

crianças e para a Educação, incluindo as crianças pequenas de entre 3 e 7 anos, que, até então, 

pouco espaço tinham nas políticas públicas paulistanas. Inaugurou o que se transformaria, 

depois de décadas e muitas mudanças, nas escolas de educação infantil do município de São 

Paulo, as EMEIs. Ao criar os PIs, Mário de Andrade integrou as políticas de cuidado com a 

Figura 9 – Saúde - Parque Infantil Dom Pedro II, Brás, 1937 por Benedito Junqueira 
Duarte 
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saúde e prática de esportes, a cultura, a arte, as brincadeiras, os jogos, o contato com a 

natureza, o folclore brasileiro e as raízes populares. 

O trabalho e pesquisas realizadas por Mário de Andrade no Departamento de Cultura 

entre 1935 e 1938, com a criação e implantação dos Parques Infantis paulistanos, trouxe 

questões na interface entre Educação e a Comunicação que apontam uma nova fonte para os 

estudos da Educomunicação,  situada no campo da educação infantil. Um dos aspectos que 

aproxima o trabalho de Mário de Andrade com o campo da Educomunicação é o carácter 

social e transformador dos trabalhos realizados pelo intelectual, que buscava se aproximar do 

povo. Nessa busca e engajamento, realizava sua “arte interessada”, pensando, pesquisando, 

difundindo e democratizando a Cultura e a Arte. 

A Educomunicação, que nasce de movimentos de base que buscam a transformação 

social na interface social entre a Comunicação e Educação, em muito conversa com as 

práticas e ideias de Mário de Andrade e sua gestão à frente do Departamento de Cultura 

paulistano e com a implementação dos Parques Infantis. A Educomunicação também vem 

atuando, além das áreas citadas, nas interfaces com as artes, saúde, assistência social, 

socioambiental e questões de gêneros e raça. Nessas interfaces, encontra-se nosso objeto de 

pesquisa, que está entre a Eucomunicação, a fotografia e a educação infantil. 
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3 A FOTOGRAFIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Observar a criança como sujeito ativo, criadora, investigadora e relatora de seu 

cotidiano na educação infantil, possibilitando sua ação científica, criativa e comunicativa por 

meio de dispositivos como a fotografia, é um dos caminhos possíveis para ampliar o 

coeficiente comunicativo dos espaços educacionais. Ampliar a comunicação pode favorecer o 

ambiente de experiência, aprendizagens e desenvolvimento da comunidade que permeia a 

educação na primeira infância.  

Como expõe Gobbi e Pinazza (2014, pág. 42) “Tratando de linguagens e da infância é 

urgente refletir sobre seu teor, e isso pressupõe disposição para perceber o tipo de 

comunicação que está presente ou ausente entre as crianças em seus choros, suas falas, seus 

gestos, desenhos, pinturas e esculturas.” Refletir sobre o teor das comunicações da, para e 

com a primeira infância é uma das buscas desta pesquisa, tendo a imagem fotográfica como 

meio condutor. 

A relação comunicativa mediada por fotografias realizadas no entorno da primeira 

infância e da educação infantil pode permitir a expressão comunicativa, cultural e artística da 

comunidade que habita a primeira infância. Assim como o ato de fotografar pode aliar-se à 

ampliação da autonomia, protagonismo, investigação, documentação, reflexão, brincadeiras, 

jogos, experiências e criação. Uma criação que envolve a construção das culturas nas 

infâncias, que é circular e dinâmica, como expõe Marcia Aparecida Gobbi (2012) em 

Desenhos e Fotografias: Marcas Sociais da Infância. A autora, trazendo o conceito de 

“Circularidade Social” exposto por Carlo Ginzburg, que inspirou-se em Bakhtin, defende que 

a cultura se apresenta de forma dinâmica, não existindo um modelo único e fechado para o 

estudo das culturas infantis, sendo muitas as possibilidades das experiências advindas das 

trocas, sendo os desenhos produzidos por crianças, por exemplo, um dos elementos 

importantes na trama social. (GOBBI, 2012, pág. 138-139) 

 
Essa observação revela a infância ao garantir sua fala, dando espaço para a 
mesma a partir das construções das crianças, de suas brincadeiras, seus 
jogos, seus processos de elaboração de conhecimentos, em que o desenho é 
uma das linguagens apresentadas, assim como esculturas, engenhocas, 
enfim, suas criações. É um registro para além dos registros fechados e 
empoeirados que pulsa e faz pulsar, aos quais podemos associar a coleta de 
desenhos ou tantos outros documentos, tais como a fotografia, de maneira a 
compreender melhor os indícios revelados por eles. (GOBBI, 2012, pág. 
139) 
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Os registros realizados por crianças são uma forma de revelar indícios sobre as 

múltiplas infâncias, uma forma de observar a partir do olhar da criança e considerar tais 

indícios no desenvolvimento de políticas e orientações para e com a educação infantil e as 

múltiplas infâncias. Ao pensar a relação da criança e do bebê com questões relacionadas às 

cidades, como São Paulo, a imagem fotográfica pode ser enunciadora, reveladora, indiciária, 

comunicadora, reflexiva, artística, criativa, expressiva, fictícia, histórica, pode se desdobrar 

em diversas possibilidades, ou não. Nesse processo, de múltiplas possibilidades com a 

imagem fotográfica, pontuamos os aportes de Kossoy (2016), que expõe que o indivíduo está 

entre a câmera e a fotografia e entre quem vê a fotografia e como esta repercute interna e 

externamente no tecido social. Assim, observar esse sujeito e as múltiplas possibilidades a 

partir da imagem fotográfica pode permitir desvendar indícios da trama social. 

Boris Kossoy expõe em suas obras Fotografia e História e Realidades e ficções na 

trama fotográfica, a possibilidade de observar a ideia de imagem fotográfica como 

documento, como indício, como representação, contendo em si realidades e ficções. Nesse 

processo de percepção sobre a imagem fotográfica, as possibilidades são múltiplas e o 

advento dos aparatos de reprodução e divulgação digital de imagens favoreceu a inserção da 

fotografia nas atividades sociais. Uma das áreas nas quais a fotografia tem sido incentivada e 

trabalhada é a da Educação Infantil da rede de ensino da cidade de São Paulo.  

Um dos elementos indiciários da forte presença da imagem fotográfica no cotidiano da 

educação infantil da Rede Municipal de Educação de São Paulo foi obtido por meio dos 

cursos de formação continuada em fotografia na educação como prática educomunicativa 

realizado pela pesquisadora na Secretaria Municipal de Educação do Munícipio de São Paulo 

(SME-SP) entre 2018 e 2020. As investigações que sustentam esse indício seguem adiante na 

pesquisa exploratória realizada com os participantes do curso de fotografia oferecido pelo 

Núcleo de Educomunicação da SME-SP.  

Antes de abordar a unidade que compõe a pesquisa de campo, serão abordadas 

algumas das questões que envolvem as orientações para o trabalho com tecnologias na 

educação infantil, por parte da SME, e nas relações com os movimentos internos que 

impulsionam o trabalho com fotografia na educação infantil da Rede Municipal de São Paulo. 

 

 



82 

 

3.1 ORIENTAÇÕES DA SME-SP PARA O USO DE TECNOLOGIA E DA LINGUAGEM 

MIDIÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Dentre as publicações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação da 

cidade de São Paulo, por meio da Diretoria de Orientação Técnica – Educação Infantil (DOT-

EI), está a publicação sobre O uso das tecnologias e da linguagem midiática na educação 

infantil realizada em 2015. A publicação, alinhada ao Currículo Integrador da Infância 

Paulistana, às Diretrizes Curriculares Nacionais, à Orientação Normativa 01/2013 Avaliação 

na Educação Infantil: aprimorando os olhares e ao Programa Mais Educação de São Paulo – 

Programa de Reorientação Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo (RMESP), “defendem que as propostas pedagógicas das 

Unidades Educacionais devem ter como um de seus princípios a valorização das múltiplas 

linguagens infantis como formas de expressão e não como disciplinas escolares e/ou áreas do 

conhecimento.” (SME/DOT, 2015, p. 7-8) 

O documento salienta a preocupação em transformar os espaços escolares que fazem 

parte do cotidiano infantil em ambientes ricos em possibilidades de experiência e híbridos, 

adquirindo formas e identidades a partir das relações e conjugando diversos materiais 

pedagógicos, do lápis de cor à câmera digital. Um dos objetivos expostos pela publicação é: 

Nosso objetivo com este texto é subsidiar as educadoras e os educadores em 
seus estudos e pesquisas nos momentos coletivos para o fortalecimento das 
práticas pedagógicas que utilizam os recursos tecnológicos e midiáticos em 
ambientes híbridos, de modo a democratizar o acesso, provocando 
discussões sobre a presença, o papel e a potencialidade destes nas UEs como 
suportes das manifestações expressivas dos bebês e das crianças, como 
recursos que ampliem a pesquisa, a descoberta, a investigação, a observação, 
a comunicação, a interação e a divulgação das experiências infantis em 
conjunto com diferentes formas de linguagem. Tais interações são 
possibilitadas a partir da ação das educadoras e dos educadores para propor 
novos modos de organização do espaço e do tempo que garantam aos bebês 
e crianças experiências enriquecedoras e significativas com os recursos 
tecnológicos e midiáticos. Isto deve acontecer de maneira contextualizada no 
cotidiano das crianças em suas vivências, estando esses materiais disponíveis 
ao acesso. (SME/DOT, 2015, p. 8-9) 

 
A publicação segue enfatizando a importância do educador como “observador 

participativo” que, com olhar atento, sensível e interessado nos bebês e crianças, busque 

organizar o espaço de maneira criativa, ampliando as possibilidades de imaginação, invenção, 

criação, descoberta e acolhimento para a vivência de uma infância plena, potente e feliz. 

Outra ênfase é para o olhar pedagógico dos educadores para os potenciais dos bebês e 

crianças, suas curiosidades, pensamentos, expressões, ideias e teorias. 
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Observa-se, na sequência do texto, novamente uma menção à importância da 

preparação do espaço da Unidade Educacional (UE) como forma de apoiar as experiências 

infantis, sendo um importante elemento curricular. Outra observação se centra na reflexão 

sobre como conceber, oferecer e disponibilizar mídias e recursos digitais aos bebês e crianças 

pequenas. O texto aponta a importância de superar a concepção sobre as mídias e recursos 

digitais como [...] “uso comercial de mera instrução e reprodução, ressignificando essas 

mídias e recursos para que possam ser instrumentos de ação e experiências críticas e 

significativas para bebês e crianças”. (SME/DOT-IE, 2015, p. 10-11) 

Colocando uma série de indagações sobre o trabalho com recursos tecnológicos na 

educação infantil, o documento segue salientando a importância de construir uma base sobre 

as experiências e práticas realizadas na educação infantil da Rede para que, a partir dessa 

base, seja possível buscar um referencial teórico e prático. Tal pontuação vai ao encontro da 

presente pesquisa, que traz relatos de educadoras e educadores da educação infantil da Rede 

sobre o trabalho com fotografia na educação infantil, além de experiências práticas com as 

crianças e educadoras(es) realizadas em EMEIs e CEIs, além de um aprofundamento teórico e 

de documentações e diretrizes sobre a linguagem midiática na educação infantil. 

O documento O uso da tecnologia e da linguagem midiática na Educação Infantil 

(2015, p. 7-8) expõe a importância da valorização das múltiplas linguagens infantis como 

forma de expressão e não como disciplinas escolares e/ou áreas do conhecimento, 

considerando a Orientação Normativa no 01/2013 e a construção do Projeto Político-

Pedagógico (PPP). Alguns  dos momentos disponíveis de estudos coletivos na rede são o PEA 

– Projetos Especiais de Ação e a JEIF – Jornada Especial Integral de Formação, que são 

realizados nos entre turnos das educadoras e têm duração média de uma hora. Esse foi o 

momento de realização do planejamento da pesquisa de campo, que segue na Unidade II da 

pesquisa, e também o momento em que a pesquisadora esteve em algumas EMEIs e CEIs, 

como a EMEI Monteiro Lobato, onde foi realizado um trabalho de reflexão sobre as práticas 

com fotografias e documentação pedagógica com o corpo docente da unidade, a convite da 

coordenadora pedagógica Dilma Silva, e no CEI Vila Missionária, onde foram realizadas e 

acompanhadas formações para implementação do projeto da Rádio CEI vila Missionária. Tais 

exemplos são uma pequena evidência das muitas possibilidades de ação nesses espaços nas 

UEs, assim como da importância e das potencialidades dos momentos de JEIFs e PEAs, como 

um rico espaço de reflexão e planejamento de práticas pedagógicas. 

As orientações do documento propõem democratizar acessos e criar ambientes que 

possibilitem a expressão e manifestação das crianças e bebês nas diferentes linguagens, 
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observando a importância dos interesses, necessidades e diferentes contextos socioculturais 

das crianças e bebês, considerando-as 
 
[...] como pessoas capazes, que têm direito a serem ouvidas e levadas a sério 
em suas especificidades como sujeitos potentes, socialmente competentes, 
com direito à voz e à participação nas escolhas, respeitando a especificidade 
de cada faixa etária, entendendo que os bebês e as crianças dos Centros de 
Educação Infantil e das Escolas Municipais de Educação Infantil têm 
necessidades de espaços e tempos diferentes. (SME/DOT-IE, 2015, p.11) 

 
A partir desses parâmetros, o texto passa a observar as questões relativas às 

tecnologias, encarando-as como fruto da criação e produção da humanidade na busca por 

expandir a capacidade do ser humano, fazendo parte da evolução cultural de um povo. A 

evolução das técnicas carrega consigo a história do desenvolvimento cultural e social 

humano, revelando as buscas e soluções encontradas para cada período do tempo. Sobre este 

processo de evolução, o texto traz a concepção de “sociedade em Rede”, de Castells (1999), 

que trata das mudanças trazidas pela revolução da tecnologia da informação e a reestruturação 

do capitalismo, que introduzem uma nova sociedade em rede. No texto, há também uma 

introdução sobre as definições de mídia, suporte, analógico, digital e linguagens midiáticas. 

Define este último termo como: 
 

Tal qual a manipulação de uma fotografia digital de uma árvore, que não 
transforma a árvore, mas transforma o manipulador que constrói muitas 
árvores virtuais com infinitas possibilidades de identidade. São as 
explorações dos suportes em vivências e experiências de manipulação das 
mídias e as inúmeras possibilidades de transformação e invenção destas que 
chamamos de linguagens midiáticas. (SME/DOT-IE, 2015, p.17) 

 
A partir da definição de linguagens midiáticas, exposta acima, o texto segue para 

pensar a “Criança, Infância e Sociedade: entre areias e telas, o direito de construir castelos.” 

Nesse trecho da publicação, trazendo os referencias da Sociologia da Infância, pontua-se 

infância como um período socialmente construído, de forma histórica e cultural, que permite a 

existência de múltiplas infâncias e diversas maneiras de ser criança. “[...] A infância é uma 

forma estrutural permanente que, embora seus membros mudem e sua natureza e concepção 

variem historicamente, é exposta às forças sociais que atingem também a idade adulta.” 

(SME/DOT-IE, 2015, p.18) 

A infância está rodeada por estilos de vida, dentre esses os centrados no consumo de 

bens, de cultura e de informação. O texto defende que cabe ao educador oferecer práticas de 

recepção crítica do uso ou não das mídias digitais, que são, de acordo com o texto, um dos 
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principais agentes de formação social. Neste ser infância estão as crianças, que a publicação 

conceitua como:  
 

[...] atores sociais que se apropriam, reinventam, reproduzem, negociam, 
compartilham e criam culturas com os adultos e com seus pares, negando o 
conceito de criança como receptáculo passivo, que passa a ser compreendido 
como ator social, como agente social, ativo e criativo, que produz ao mesmo 
tempo em que contribui para a produção das sociedades adultas, suas 
próprias e exclusivas culturas infantis. (SME/DOT-IE, 2015, p.19-20) 

 
O texto avança tratando das questões de produção cultural e traz a contribuição de 

Orozco Gomes (2014) sobre a importância de uma formação que vá além da recepção 

midiática e abarque também a emissão e a produção criativa. Citando também, o documento 

As mídias no universo infantil publicado pela SME em 2008, a publicação expõe as 

possibilidades de descobertas, expressões e produções artísticas e comunicacionais que 

permitem às crianças desfrutarem de uma participação ativa na construção do conhecimento e 

na produção de cultura. 

Com ênfase na criança ativa, produtora de conhecimentos e culturas e central no 

planejamento curricular, o texto avança, adentrando no tópico “Linguagens Midiáticas e 

Educação Infantil: Tintas, luzes, telas, clic... e agora?”, destacando a necessidade de ouvir, 

considerar e potencializar as manifestações linguageiras das crianças. Nesse trecho do texto, 

ressalta-se que, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEIs), a SME/SP percebe que a aproximação com os diferentes recursos 

tecnológicos e midiáticos pode ampliar as possibilidades de expressão das crianças, tendo o 

educador o papel de potencializar a produção de culturas infantis, por meio de escuta apurada 

e sensível, defendendo as várias formas de ser criança e viver as infâncias. (SME/DOT-IE, 

2015, p. 23) 

O material traz aportes das concepções sobre infâncias, crianças, educação infantil e 

sociologia da infância em diálogo com a presença das tecnologias da informação e 

comunicação na educação infantil. O documento valoriza as múltiplas linguagens e 

composição, em ambiente híbridos, dos recursos tecnológicos e midiáticos como suporte às 

manifestações expressivas dos bebês e das crianças, ampliando as pesquisas, investigações, 

observações, descobertas, comunicações, interação e divulgação das experiências infantis em 

conjunto com as diferentes formas de linguagens. Coloca as crianças como atores sociais, 

ativas, produtoras de conhecimentos e culturas, e a infância como agência trazendo a 

importância da(o) educadora(o) buscar a observação participativa e o olhar pedagógico na 

relação com as diferentes formas de linguagem.  
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Há outros documentos, revistas e leis para serem analisados sobre as orientações e 

proposições que intercedam com a fotografia e os meios de comunicações na educação 

infantil. Das levantadas como possíveis fontes a serem investigadas, listadas a seguir, nesta 

pesquisa foram apuradas duas publicações: O uso da tecnologia e da linguagem midiática na 

educação infantil. São Paulo: SME/DOT, 2015; 80 anos da Educação Infantil na Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo (2015). Próximo da finalização da escrita desta dissertação 

foi publicada a Orientação Normativa de registros na Educação Infantil. – São Paulo: SME / 

COPED, 2020, que não foi possível analisar. 

Das publicações disponíveis no portal da Secretaria Municipal de Educação do 

Munícipio de São Paulo – SME-SP10, no setor de Educação infantil, destacam-se:  

 
1. Orientação Normativa de Registros na Educação Infantil. – São Paulo: SME / COPED, 

(2020); 
2. O Currículo da Cidade: Educação Infantil (2019); 
3. Gestão – Articulando esforços para uma Educação de Qualidade. n. 5 – São Paulo: SME / 

COPED, (2018); 
4. Das Creches aos CEIs. Comemoração da transição dos Centros de Educação Infantil - CEIs 

para o Sistema Municipal de Ensino (2018); 
5. Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana (2016);  
6. 80 anos da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de São Paulo (2015); 
7. Currículo integrador da infância paulistana. São Paulo: SME/DOT (2015); 
8. Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil Paulistana: Orientação Normativa nº 

01/2015; 
9. O uso da tecnologia e da linguagem midiática na educação infantil. São Paulo: SME/DOT, 

2015; 
10. Orientação normativa nº 01/13: Avaliação na educação infantil: aprimorando os olhares – 

Secretaria Municipal de Educação. – São Paulo: SME / DOT, 2014; 
11. Almanaque 75 anos da Educação Infantil: conviver e aprender na cidade de São Paulo / 

Secretaria Municipal de Educação – São Paulo: SME/DOT, 2010; 
12. Parecer CNE/CEB nº 20/09, aprovado em 11 de novembro de 2009 - Revisão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 
13. Portaria nº 6.771, de 13/12/2013 - Dispõe sobre a organização das Unidades de Educação 

Infantil, de Ensino Fundamental, de Ensino Fundamental e Médio e dos Centros Educacionais 
Unificados da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. 
 

Percebem-se, no documento que orienta os trabalhos com tecnologias e mídias, 

indicações para o trabalho com fotografia na educação infantil, observando que a criança 

brinca com a fotografia como uma forma de experimentação, sem a preocupação de aprender 

o código analógico, sendo um importante elemento para desnaturalizar o olhar cotidiano e 

permitir-se encantar com as descobertas e diálogos. O documento propõe a inserção da 

fotografia nos contextos de educação infantil, possibilitando a introdução das mídias e 

                                                
10  Disponíveis no endereço: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/educacao-infantil/publicacoes-da-
educacao-infantil/. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
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tecnologias de forma que as crianças possam ir além do consumo e da recepção, sendo 

coautoras, participantes ativas e brincantes. Uma das referências do documento O uso da 

tecnologia e da linguagem midiática na educação infantil é Loris Malaguzzi e a experiência 

de Reggio Emilia, tendo quatro de suas referências ligadas ao autor e a Reggio Emilia. São 

estes: 

 
1. Parceiro, promotor de crescimento e guia – os papéis dos professores de 

Reggio em ação. (EDWARDS, Carolyn, 2016); 
2. O papel do ateliê na educação infantil: a inspiração de Reggio Emilia. 

(GANDINI, Lella et al, 2012); 
3. Bambini e computer. Tradução livre: Alessandra Arrigoni e Luigina De Beni 

Arrigoni. (MALAGUZZI, Loris, 2005); 
4. O ambiente e os materiais do ateliê. (SCHWALL, Charles. 2012). 

 

A percepção da influência é perceptível desde o início do documento, que inicia com a 

citação do texto de Malaguzzi Ao contrário, as cem existem: 
A criança é feita de cem. 
A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, de jogar 
e de falar. 
Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar. 
Cem alegrias para cantar e compreender. 
Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar. 
Cem mundos para sonhar. 
A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem), mas roubaram-lhe 
noventa e nove. 
A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. 
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de 
não falar, 
De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no 
Natal. 
Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e, de cem, roubaram-lhe 
noventa e nove. 
Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a 
imaginação, 
O céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. 
Dizem-lhe: que as cem não existem. A criança diz: ao contrário, as cem 
existem.  (SÃO PAULO (SP), 2015, p. 2-3) 

 

Na análise do documento, é possível observar influências da experiência italiana de 

Reggio Emilia, que tem como grande idealizador e condutor o professor, intelectual e 

pesquisador Loris Malaguzzi. Iniciada no pós-Segunda Guerra, propôs uma nova abordagem 

progressista na educação de crianças que influenciou escolas da região de Emilia Romana e, 

posteriormente, escolas, sistemas educacionais e professoras(es) de diversos países. É a partir 

das influências de Malaguzzi e de Reggio Emilia que Fochi (2015; 2019) observa os 

fundamentos da documentação pedagógica. Esta foi uma das respostas apresentadas pelas 
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professoras da educação infantil da RMESP para a questão de como a fotografia é trabalhada 

na escola e como o material fotográfico é utilizado11 . Outros temas pontuados pelas 

educadoras para a mesma questão foram para compor com a avaliação, portfólio e exposições 

fotográficas realizadas nas unidades educacionais.  

A partir das trilhas oferecidas pelo documento O uso da tecnologia e da linguagem 

midiática na educação infantil e pelas professoras de educação infantil da RMESP12, 

apontando relações da fotografia em suas práticas na educação infantil para compor a 

documentação pedagógica, portfólios, avaliações e exposições, optou-se por trazer alguns 

conceitos acerca dessas questões aqui na Unidade I, que relaciona os conceitos teóricos à 

pesquisa de campo. 

 

3.2 O PORTFÓLIO E A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL – INTERFACES 

COM A FOTOGRAFIA 

O Portfólio – entendido como um registro das ações relativas ao cotidiano das crianças 

na escola – faz parte de um contexto de avaliação que busca observar e escutar atentamente 

cada criança em seu processo de desenvolvimento cognitivo e psicossocial, para auxiliá-la em 

suas conquistas e na superação de dificuldades, dando apoio e construindo um ambiente 

propício para sua evolução integral. As práticas avaliativas, nesse contexto, podem ser um 

meio de reflexão e concepção de educação, infância e desenvolvimento. (RAMIRES, 2008, p. 

8-12) 

Segundo Ramires (2008), com os marcos legais13 que instituíram a educação infantil 

como primeira etapa da educação básica, a criança como sujeito de direito e o dever do estado 

de assegurar vagas para as crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas, houve uma 

mudança de olhar para a pedagogia da infância e sua importância social e cultural. Essa 

mudança de olhar e as determinações legais exerceram influência na construção de propostas 

educativas nas quais a avaliação do desenvolvimento das crianças na educação infantil ganha 

destaque, sendo reconhecida como um aspecto constitutivo fundamental das propostas 

pedagógicas.  
 

                                                
11 Na pesquisa exploratória que apresentaremos na Unidade 2. 
12 Que responderam à pesquisa de Levantamento Exploratório. 
13 Marcos legais dados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Nº 9.394, promulgada em 20 
de dezembro de 1996 (LDB/96) e pela Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, instituídas em 
7 de abril de 1999 (DCNEI/99). 
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A importância de promover processos de avaliação na educação infantil está 
relacionada, portanto, ao reconhecimento de que através do 
acompanhamento e do registro do desenvolvimento das crianças torna-se 
possível tomar decisões educativas fundamentadas em dados da realidade e, 
por conseguinte, mais propícias a promover avanços neste desenvolvimento, 
favorecendo a comunicação com as famílias, aprimorando e valorizando o 
trabalho do educador da infância. O resultado final é que própria educação 
infantil sai valorizada e fortalecida. (RAMIRES, 2008, p. 13) 

 
A autora, investigando os fundamentos legais da educação infantil, aponta que a 

avaliação vai além da verificação dos acontecimentos e objetos analisados, buscando, a partir 

da obtenção dos resultados, subsidiar a condução das decisões a ocorrerem a partir do que se 

observa. Nesse sentido, analisando legislações tanto do âmbito nacional quando do municipal, 

a autora aponta consonâncias entre a Orientação Normativa nº 1/2004 do munícipio de São 

Paulo intitulada “Construindo um Regimento da Infância” e o Parecer nº 22/98, da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Para a autora, as duas normas legais 

contribuem para que o aperfeiçoamento das estratégias educacionais conte com a 

responsabilidade dos educadores na avaliação de si mesmos, das propostas educacionais e 

próprias das crianças, através de registros significativos de suas vivências, modos de ver o 

mundo e de se expressarem. Segundo a autora, a avaliação deve oportunizar o envolvimento 

da família, criando um elo de comunicação entre os educadores e os responsáveis pela criança 

(RAMIRES, 2008, p. 28). 

Como apontam Prado e Merlí (2018, p. 130), as avaliações na educação infantil devem 

“[...] dispor de instrumentos que não tenham como foco a classificação ou a atribuição de 

conceitos/notas de acordo com o nível de desenvolvimento atingido pelas crianças.” Tomando 

como referenciais e diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as autoras 

lembram que o foco da análise deve voltar-se para o trabalho pedagógico e não para o 

desempenho das crianças, diferenciando, assim, a avaliação da aprendizagem da avaliação 

formativa, que é processual. 

 
A definição de avaliação formativa apresentada por Perrenoud (1999, p. 187) 
é aquela que favorece quem aprende e quem ensina, que resulta numa certa 
regulação das práticas docentes de forma cooperativa, integrada, negociada, 
diversa e centrada nas propostas educativas, e que “(...) priva 
definitivamente alguém do poder de classificar, de distinguir, de condenar 
globalmente em função dos seus desempenhos intelectuais”. (PRADO; 
MERLÍ, 2018, p.131.) 

 
Segundo Prado e Merlí (2018), a documentação pedagógica é essencial para os 

processos de avaliação formativa, além de ser uma forma de expor, para além da unidade 
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educacional, o trabalho realizado. E, no caso, um dos suportes para o processo de 

documentação das vivências é o Portfólio. 
 

O termo portfólio origina-se da composição de dois vocábulos latinos – o 
verbo portáre, cujo significado é 'portar, trazer, transportar' e o substantivo 
folìum, cujo significado é 'folha'. A justaposição de ambos tem dois 
resultados possíveis: porta-fólio e portfolio; o primeiro utilizado no italiano 
– portafoglio –, no francês – porte-feuille e também no português – porta-
fólio – e o segundo em inglês. A forma inglesa tem prevalecido em virtude 
da marcada influência norte-americana nos campos do comércio, das 
finanças e da publicidade, onde o termo é mais comumente empregado. 
(RAMIRES, 2008, p. 76) 

 

Ramires (2008, p. 77-78) comenta que o termo Portfólio passa a ser observado na 

educação a partir do final dos anos oitenta e início dos noventa do século XX, acrescentando-

se o adjetivo “de avaliação”, em decorrência da busca por práticas de avaliação mais 

próximas “[...] ao caráter processual do ensino e da aprendizagem, à participação ativa do 

aluno em todas as fases deste processo e à consideração da necessidade de sua maior 

individualização, resultante das diferenças de ritmo na construção do conhecimento.” A 

autora, citando Lopes (2005), aborda, ademais, o caráter do Portfólio como forma de 

autoavaliação do(a) educador(a) no exercício de sua prática, criando memórias, construindo 

histórias, contribuindo em sua formação, ação docente e reflexão sistemática sobre seu 

trabalho. 

Sobre o mesmo recurso, Ramires resgata conceitos de diversos autores, como Arter e 

Spandel (1992), que definem Portfólio como: 
 

[...] uma coleção proposital do trabalho do aluno que conta a história dos 
seus esforços, progresso ou desempenho em determinada área. Esta coleção 
deve incluir a participação do aluno na seleção do conteúdo do portfólio; as 
linhas básicas para a seleção; os critérios para julgamento do mérito; e 
evidência da auto-reflexão pelo aluno. (RAMIRES, 2008, p.79) 

 
Ramires (2008, p. 80) cita a definição de Grace (1992) sobre a relação do portfólio 

como “[...] registro do processo de aprendizagem da criança: o que ela aprendeu e como ela o 

fez; como ela pensa, questiona, analisa, sintetiza, produz, cria; e como ela interage – 

intelectualmente, emocionalmente e socialmente – com outros.” Ramires (2008) aponta 

referências de conceitos que trazem tipos de portfólios que vão desde os que agregam 

registros e documentos pessoais aos que registram as aprendizagens, além dos que 

demonstram amostras representativas dos trabalhos da criança. Outro apontamento que a 

autora faz é referente aos portfólios voltados aos processos e ao produto, que reflete a 
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qualidade final atingida. Nesses processos, ressalta a importância da participação das crianças 

na composição dos portfólios, desde o processo de escolha até a exposição, de forma que 

possa reconhecer e refletir sobre seu percurso. Expõe a possibilidade de trabalhar com os 

portfólios eletrônicos como um “recipiente” que permite colecionar e organizar artefatos de 

distintas mídias: 

 
O portfólio de avaliação é uma coleção intencional de registros que 
documentam o processo de desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno 
ao longo do tempo. A seleção do material que o compõe deve ser feita em 
colaboração entre o professor e o aluno, fundamentada em critérios 
negociados, referentes aos objetivos que se pretende alcançar. O material 
selecionado deve ser variado, contendo registros escritos pelo professor e 
pelo aluno, evidências da auto-reflexão do aluno, fotos, gravações em áudio 
e vídeo e, principalmente, amostras de trabalho do aluno, contemplando 
diversos aspectos ou dimensões de seu processo de aprendizagem. A 
utilização deste procedimento apoiado na auto-avaliação do aluno promove 
o auto-conhecimento e a auto-estima, valorizando seus esforços, o processo 
e os produtos, envolvendo o aluno, as famílias e o professor numa estratégia 
de avaliação autêntica, que fortalece e confere continuidade ao processo 
educativo. (RAMIRES, 2008, p. 86) 

 
 

Prado e Merlí (2018) apontam conceitos de Guimarães e Oliveira (2014) que 

sinalizam que há diversas formas de documentar e registrar os processos e projetos 

educativos, que vão além das técnicas e invocam concepções de educação, aprendizagem, 

docência e infância. Os processos de registro e avaliação atuam num ciclo de ação e reflexão 

que se complementam e se influenciam mutuamente. As autoras destacam, a partir de 

Castilho e Rodrigues (2014), que, no caminho de redimensionar as práticas docentes com a 

avaliação formativa, é preciso concebê-la como “[...] instrumento pedagógico centrado nos 

processos de comunicação, negociação e apropriação de conhecimentos e saberes, entre as/os 

professoras/as, entre elas/es e as crianças, e entre as próprias crianças.” (PRADO; MERLÍ, 

2018, p. 133) 

As autoras destacam a necessidade de se ter um olhar atento para práticas de avaliação 

que se pretendem formativas, mas que se direcionam para coleta de informações, sem que 

estas alterem as interações entre professoras e crianças, ao não considerarem a autoavaliação, 

a autorregulação, nem a integração nas práticas docentes e nos processos de aprendizagem. 

Oferecem como referência dessa questão: 
 

Um exemplo muito presente nas unidades de Educação Infantil da RME de 
São Paulo é o uso do portfólio. Entretanto, sem formação e reflexão sobre 
seus pressupostos, o mesmo pode ser somente uma coleção de atividades e 
materiais que, não necessariamente, retratam ou comunicam os processos 
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vivenciados, tornando-se apenas como mais um instrumento informativo do 
que de reflexão das aprendizagens de crianças e professoras. 
(GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2014 apud PRADO; MERLÍ, 2018, p. 134). 

 

A observação dos registros pedagógicos na educação infantil como meio de reflexão e 

elo de comunicação entre educadores, crianças e responsáveis pelas crianças, apontado por 

Ramires (2008) e por Prado e Merlí (2018), a partir da análise das legislações mencionadas, 

corroboram com nossa investigação sobre as possibilidades do trabalho com fotografia 

também nos processos de avaliação e composição de portfólios, como meio de reflexão dos 

contextos e práticas pedagógicas e de comunicação na educação dos sujeitos envolvidos nos 

ambientes educacionais com seus pares, crianças, professoras(es), seus responsáveis e com a 

comunidade. A fotografia pode revelar, em parte, o olhar do sujeito fotógrafo e suas escolhas, 

compondo a memória e registros históricos do espaço/tempo no qual foi realizada a 

fotografia, possibilitando informações e reflexões sobre os processos de ensino/aprendizagem 

ocorridos em ambientes educativos. 

 

3.3 AUTORIA 

O registro fotográfico materializa, a partir do sujeito fotógrafo, parte do processo de 

observação e pode compor, junto a relatos, intencionalidades, percepções e informações do 

campo, contribuindo para a reflexão e desenvolvimento das práticas pedagógicas. Nesse 

processo, nota-se a importância de que as fotografias trabalhadas no contexto educacional 

contem com a autoria de quem fez o registro. A indicação de autoria é fonte de informação 

imprescindível na reflexão realizada a partir de registros fotográficos. A autoria aponta o 

sujeito fotógrafo, que é singular e que carrega em suas escolhas e cortes suas experiências 

socioculturais e sua forma de ver o mundo. Como expõe Kossoy (2014, p. 46): 
 
A eleição de um aspecto determinado – isto é, selecionado do real, com seu 
respectivo tratamento estético -, a preocupação na organização visual dos 
detalhes que compõem o assunto, bem como a exploração dos recursos 
oferecidos pela tecnologia: todos são fatores que influirão decisivamente no 
resultado final e configuram a atuação do fotógrafo enquanto filtro cultural. 
O registro visual documenta, por outro lado, a própria atitude do fotógrafo 
diante da realidade; seu estado de espírito e sua ideologia acabam 
transparecendo em suas imagens, particularmente naqueles que realiza para 
si mesmo enquanto forma de expressão pessoal. 

 
Com a experiência de trabalho na RMESP, foi possível observar diversas fotografias 

sendo divulgadas sem a indicação de autoria. Alguns exemplos de falta de autoria das 
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fotografias expostas estão no site oficial da SME-SP, em páginas como as do Núcleo de 

Educomunicação e de Educação Infantil; fotografias coladas nos corredores das unidades 

educacionais; fotografias enviadas nos trabalhos realizados com as educadoras e educadores 

nos cursos de fotografia ministrados; fotografias expostas na revista Magistério. Quando a 

discussão sobre autoria como fonte de informação é exposta nas formações de fotografia com 

as(os) professoras(es), a recepção do assunto revela o quanto o tema raramente faz parte de 

suas práticas e como a reflexão é importante e pode contribuir para a análise reflexiva dos 

diários de bordos, portfólios, exposições e documentações pedagógicas. 

A menção de autoria traz informações importantes sobre o artefato fotográfico, 

revelando a fonte da perspectiva, aliando à fotografia ao sujeito fotógrafo, que, singular, 

materializa as imagens a partir de seu caleidoscópio histórico-sócio-cultural. Considerando as 

ficções e realidades que compõem a trama fotográfica e o sujeito fotógrafo, há que se 

considerar que a fonte de autoria é imprescindível na reflexão da documentação pedagógica, 

pois traz informações sobre o sujeito fotógrafo podendo revelar fragmentos de suas 

intencionalidades, perspectivas e escolhas no momento do congelamento do frame e na 

composição da documentação pedagógica. Duas professoras de uma mesma turma na 

educação infantil, com uma câmera na mão, por exemplo, fotografam cenas de distintas 

perspectivas, assim como crianças de um mesmo agrupamento. Cada sujeito fotógrafo 

imprime suas singularidades na captura das imagens. 

Observamos que o registro e documentação dos processos pedagógicos por meio da 

fotografia, aliados à reflexão e à informações sobre o artefato, podem favorecer a 

comunicação do coletivo dos atores envolvidos nos processos educacionais.  

Um dos aspectos ressaltados por Ramires (2008) é que os registros e documentações 

pedagógicas realizados nos processos de avaliação das crianças contribuem para a 

comunicação com as famílias, aproximando-as. A Educomunicação volta seus estudos e 

práticas para as relações dos meios comunicacionais em ambientes educativos. Observando 

que os registros, documentações pedagógicas e portfólios são meios de informação, 

comunicação e reflexão das relações que ocorrem nos ecossistemas educacionais, observa-se 

um espaço de pesquisas e práticas que perpassam a interface da Educomunicação. 

A partir da observação da proximidade dos portfólios com os processos de avaliação 

na educação infantil, seguimos explorando o próximo tema citado pelas professoras da 

educação infantil, que participaram da pesquisa de Levantamento Exploratório, que estava 

relacionado às fotografias realizadas na prática educativa: a documentação pedagógica. Esse 

tema também se relaciona diretamente com as questões sobre avaliação e portfólios expostas 
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neste tópico. Para adentrar à questão, trazemos aportes de Paulo Fochi (2015; 2019) sobre a 

documentação pedagógica e suas relações com Loris Malaguzzi e as escolas de Reggio 

Emilia. 

 

3.4 DOCUMENTAÇÃO COM IMAGEM FOTOGRÁFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

RELAÇÕES COM LORIS MALAGUZZI E REGGIO EMILIA 

A fotografia na documentação pedagógica é uma prática que alia processos 

documentais, como imagem e texto, e comunicacionais, para o exercício de reflexão das 

práticas pedagógicas e do cotidiano educacional. A documentação pedagógica foi difundida 

nos trabalhos do pedagogo italiano Loris Malaguzzi no final da década de 1960, impulsionada 

pela preocupação em compartilhar e tornar público o trabalho realizado nas escolas infantis 

italianas, no pós-Segunda Guerra mundial. Trazemos os aportes Paulo Fochi (2015; 2019), 

que aborda a questão da Documentação Pedagógica na Educação Infantil, a partir do 

referencial de Loris Malaguzzi e de Reggio Emilia. 

Malaguzzi incentivava os professores a anotarem em um diário de campo observações 

do cotidiano e do desenvolvimento infantil, falas das crianças e tudo que contribuísse para a 

observação e reflexão das práticas pedagógicas. O pedagogo defendia que o trabalho da 

escola fosse divulgado e registrado para o exercício contínuo de observação e reflexão das 

práticas educativas. A escrita das experiências das crianças era um aspecto importante, na 

visão do autor, para produzir conhecimento e investigar os processos de conhecimento da 

criança. (FOCHI, 2015, p. 47-49) 

Na documentação pedagógica, incentivada por Malaguzzi, a narrativa articuladora de 

sentidos no processo de ver e vivenciar o mundo, por parte das crianças e educadores, é 

registrada e, em conjunto ao relato biográfico, pessoal e profissional dos educadores, 

produzem histórias que contribuem para a observação atenta dos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento infantil. Em 1970, Malaguzzi, com a abertura da Scuola Diana, trouxe a 

construção de painéis de documentação que aliaram narrativas visuais e escritas. A máquina 

fotográfica, nesse momento, foi incorporada à documentação pedagógica e a fotografia 

tornou-se parte do processo narrativo e comunicativo. Malaguzzi viu possibilidades, no 

trabalho com a fotografia, de expandir os relatos e observações das práticas educativas aos 

que não estavam presentes nos momentos das vivências. Tal percepção influenciou a 
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documentação pedagógica nas escolas infantis italianas e de diversas áreas do globo. (FOCHI, 

2015, p. 47-49) 

Fochi (2019) lembra, ao trazer as questões sobre documentação pedagógica, a partir da 

investigação e concepções de Malaguzzi e Reggio Emilia, e das análises de Borghi (1998), 

sobre os diários realizados por professoras(es), supervisionados por Malaguzzi entre os anos 

de 1969 e 1972, que: 
 

É importante destacar que não se encontra o termo “documentação 
pedagógica” nos textos que datam até o final dos anos 80. É na virada dos 
anos 80 para os anos 90 que começam a ser nomeadas a união das diferentes 
estratégias de observação, registro, interpretação e comunicação como 
Documentação Pedagógica. No entanto, podemos perceber, a partir dos 
binômios apontados por Borghi (1998), que, desde as primeiras experiências 
com o que veio a ser posteriormente nomeado como Documentação 
Pedagógica, houve a compreensão de que esta seria uma estratégia oportuna 
para o professor conhecer e reconhecer a sua prática e de pensar sobre a ação 
pedagógica e retirá-la das sombras do automatismo. Neste caso, os registros 
feitos nos diários, aspecto central para a estratégia da Documentação 
Pedagógica, são fontes de reflexão, análise, memória e suspensão do fazer 
cotidiano. Acolhem a visão do professor sobre si mesmo e sobre a 
experiência educativa como um todo, incluindo as crianças em suas atuações 
plurais. Tornam especial o efêmero, que facilmente poderia passar 
despercebido, ou mesmo, mostram a grandeza de um projeto de 
aprendizagem. (FOCHI, 2019, p. 84). 

 

Fochi (2019) traz as origens da Documentação Pedagógica, a partir de Malaguzzi e 

Reggio Emília, apontando para sua concepção vinda da união de distintas estratégias de 

observação, registro, interpretação e comunicação na concepção dos diários das práticas 

pedagógicas, que se tornam fontes de reflexão, análise, memória e suspensão do fazer 

cotidiano. Observando que dessa forma nasce “[...] uma estratégia baseada na pesquisa do 

professor sobre a sua própria formação, sobre o respeito ao valor contextual das crianças e 

sobre o valor da narratividade como forma de produzir conhecimento e renovação do 

pensamento pedagógico” (FOCHI, 2019, p. 84). 

Um dos aspectos apontados por Fochi (2019) que está na interface da educação com a 

comunicação, é o da documentação pedagógica como estratégia para comunicar e construir 

memória. Considerando os projetos documentados por Malaguzzi, argumenta que a 

documentação contribui para compreender a didática construída e que a forma como foram 

comunicados revelam “[...] a natureza ideográfica do pedagogo em relação à imagem de 

criança, de adulto e de escola”. Segundo o autor:  
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Comunicar os percursos das crianças significava, para Malaguzzi, tornar 
visível o modo como elas construíam o conhecimento, reconhecer como o 
adulto criava condições para as crianças e, logo, construir identidade e 
memória para uma verdadeira escola da infância. Ao mesmo tempo que 
desacreditava no modo como a academia vinha produzindo o conhecimento 
educacional, Malaguzzi percebia que as práticas pedagógicas, quando bem 
documentadas e bem comunicadas, se converteriam na melhor forma de 
colocar em relação a teoria e a prática. (FOCHI, 2019, p. 122) 

 
Uma das múltiplas formas que contribuíram para documentar e comunicar o trabalho 

na Scuola Diana, localizada em uma das praças centrais de Reggio Emilia, foi a fotografia. 

Malaguzzi propôs a Vea Vecchi, importante atelierista do cenário educativo de Reggio 

Emilia, a organização de uma exposição aberta à cidade, com o intuito de mostrar o trabalho 

realizado no primeiro ano da instituição, no início da década de 1970. As professoras, que 

recentemente haviam descoberto a máquina fotográfica, iniciaram “[...] uma nova forma de 

narrar os percursos de aprendizagem das crianças.”, dando origem à exposição Il Piccione (O 

pombo). Foram montados painéis com intuito de mostrar como as crianças haviam observado 

os pombos e os diferentes sentidos de investigação que as crianças realizaram. O apuro 

estético de Vea, criou uma forma de comunicação das investigações das crianças que permitia 

observar os processos realizados, sendo a fotografia um dos recursos que contribuem para a 

comunicação. A exposição Il Piccione foi o início do que viria ser “[...] L’occhio si salta il 

muro: narrativa del possibile (Quando os olhos saltam o muro: narrativas do possível) e que 

mais tarde é renomeada como I cento linguaggi dei bambini (As cem linguagens da criança).” 

(FOCHI, 2019, p. 122-124)  

 A exposição, que tinha como um dos fios narrativos contar a história da convivência e 

construção de conhecimentos partilhados, estava, segundo Fochi (2019, p. 125) marcada pela 

ética do encontro (MOSS, 2016), e do aprender melhor em companhia (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2004). Sendo uma das oportunidades “[...] encontrada por Malaguzzi em 

tornar visível o potencial das crianças, no sentido de como elas produzem suas teorias e 

sentido ao mundo”. Para o autor, Malaguzzi em sua busca pela “[...] Gestalt 14  como 

possibilidade de renúncia à escola da palavra, e do ‘reconhecimento que a espécie humana 

tem o privilégio de manifestar-se através de uma pluralidade de linguagens’ (MALAGUZZI, 

1984, p. 21)” dedicou-se a pontuar o tema das “cem linguagens”, símbolo do seu pensamento 

(FOCHI, 2019, p. 126). 

                                                
14 Para o pedagogo, a gestalt “[...] é um caminho de saída decente e culta para abandonar o monopólio que, até́ 
então, mantém no campo educativo a palavra verbal como única forma de relação na ação didática” 
(HOYUELOS, 2004a, p. 111 apud FOCHI, 2019, p. 63). 
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Fochi (2019, p. 127) comenta que “Malaguzzi, em diálogo com Vea Vecchi e Mara 

Davoli, discutiram intensamente sobre como construir as narrativas visuais de tal modo que se 

alcançasse com eficiência comunicativa aquilo que se desejava comunicar.” Era importante 

para o pedagogo deixar clara a importância das múltiplas linguagens durante as exposições, 

cuidando para não as hierarquizar, observando os riscos de que as exposições confundissem o 

trabalho das escolas de Reggio Emilia com escolas de arte e, ao anterior nome da exposição 

L’occhio si salta il muro, centrassem na dimensão visual das expressões dos trabalhos e 

pesquisas das crianças. (op. cit. p. 127-128) 

A exposição viajou por vários países do mundo, ganhando uma versão em inglês, 

junto ao catálogo italiano, em 1987. Nesse momento, Fochi (2019, p. 129) aponta que “[...] há 

uma clara evolução do modo como se narrava fotograficamente, no catálogo de 1984, e como 

foi se transformando na medida em que a mostra foi girando em outros países, outras 

culturas.” Além de mudanças na qualidade narrativa visual, são incorporados projetos que 

também expõem o papel do adulto. Em um dos processos apresentados por professoras(es) de 

Reggio Emilia, que analisa as estratégias de Sabina (4 anos e 6 meses) e de Gloria (4 anos e 5 

meses) de colocar cavalos de argila em pé, iniciam-se as mini-histórias como forma de 

comunicação. 

 
A representação da construção desses dois cavalos de argila foi criada por 
meio de uma técnica de documentação “pós-observação”, que incluiu: 
informações advindas de notas escritas, esboços, fotografias dos professores, 
uma gravação de áudio da linguagem verbal das crianças e fotografias de 
algumas esculturas finalizadas. (REGGIO CHILDREN, 2021, p. 1) 

 
As mini-histórias eram transpostas por meio da escrita e da fotografia, que partia de 

uma composição de documentação e registros que incluíam notas escritas, esboços, 

fotografias e gravações da linguagem verbal das crianças. Segundo Fochi (2019, p. 132) esse 

formato, no qual o adulto reproduz o processo de criação da criança, não teve muito êxito no 

período, sendo encontradas apenas três publicações nesse sentido. No entanto, a forma de 

comunicar com pequenos episódios seguiu como uma marca de Reggio Emilia e, atualmente, 

encontra-se disponível a publicação As cem linguagens em mini-histórias: contadas por 

professores e crianças de Reggio Emilia, 2021.  

Os conceitos de “documentação pedagógica” e “mini-histórias” são relevantes para a 

pesquisa por se relacionarem aos dados levantados na pesquisa exploratória, realizada com 

professoras da educação infantil da RMESP, presente na próxima unidade da pesquisa. Entre 

as menções das professoras sobre as intenções com as fotografias que realizam no cotidiano 
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educacional, estavam a construção de documentação pedagógica, portfólios e mini-histórias.      

Nossa hipótese, que não foi possível seguir aferindo, é que há uma influência das perspectivas 

de Loris Malaguzzi e das experiências em Reggio Emilia, que se desdobraram na Rede 

Municipal de Educação de São Paulo e que chega no cotidiano das professoras(es) de 

educação infantil da rede, que buscam ampliar seus conhecimentos em fotografia também 

para compor documentações pedagógicas e portfólios. Há evidências de que profissionais da 

educação do município de São Paulo estiveram em visita em Reggio Emillia no início dos 

anos 2000. A fotografia passou a ser um dos meios de compor as comunicações das formas 

dos trabalhos e investigações das crianças e das professoras(es), que veio em um crescente 

nas últimas duas décadas, também impulsionadas pela acessibilidade, cada vez maior, às 

câmeras digitais, especialmente difundidas por meio dos smartphones15.  

Um dos pontos abordados nos aportes de Malaguzzi refere-se à transparência e 

evidência dos processos pedagógicos, tanto da criança, quanto do educador. No entanto, 

compreender as possíveis especificidades e desdobramentos que a fotografia pode 

proporcionar às práticas de documentação pedagógica, de narrativas, de processos 

comunicacionais, de criação, reflexão e aprendizagens apresenta-se como um dos fatores de 

base para a presente pesquisa. 

 

3.5 FOTOGRAFIA E DOCUMENTO 

Para uma observação atenta sobre as possibilidades da fotografia como documento 

pedagógico, foram essenciais os aportes de Kossoy (2005; 2009). O autor, ao expor a relação 

da fotografia com a percepção de testemunho da verdade, que por um lado apresenta 

fragmentos visuais da vida e do mundo e, por outro, pode ser utilizada de acordo com 

interesses e viés ideológico, chama a atenção para as complexidades que as percepções sobre 

a fotografia/verdade podem invocar. Kossoy expõe os cuidados que precisam ser tomados 

com as ambiguidades contidas na representação fotográfica. (KOSSOY, 2009, p. 21) 

A fotografia revela um fragmento selecionado do espaço tempo que possui pistas de 

um instante, mas não revela o fato como um todo. Segundo Kossoy, as fotografias são 

 
[...] plenas de ambiguidades, portadoras de significados não explícitos e de 
omissões pensadas, calculadas que aguardam pela competente decifração. 
Seu potencial informativo poderá ser alcançado na medida em que esses 
fragmentos forem contextualizados na trama histórica em seus múltiplos 

                                                
15 Aparelho que combina tecnologia de celulares móveis com recursos de computadores. 
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desdobramentos [...] que circunscreveu no tempo e no espaço o ato da 
tomada do registro. (KOSSOY, 2009, p. 22) 

 
Sem esse processo de contextualização, as fotografias podem ficar desconectadas das 

memórias. De acordo com Kossoy, as imagens são produzidas por meio de um processo de 

criação que passa pelo filtro cultural de seus autores. As imagens com características 

documentais, por exemplo, são frutos de um processo de criação que se relaciona com a visão 

de mundo e intencionalidades de seu autor, transformando cada registro fotográfico em um 

frame singular, que é fonte iconográfica e traz dados reveladores. 
 
As fontes iconográficas - produzidas através de diferentes formas de 
expressão gráfica como os desenhos, pinturas, gravuras, litografias e 
fotografias carregam informações sobre fatos, situações, lugares, 
edificações, sobre a mentalidade de uma época, enfim, que não apenas 
complementam as transmitidas pelas fontes escritas, como também 
enriquecem o conhecimento com dados reveladores. Dados que, por vezes, 
jamais foram mencionados pela historiografia tradicional. (KOSSOY, 2005, 
p. 50) 

 
 

A observação desses fatores singulares na criação do registro fotográfico são 

fundamentais no processo de análise das imagens. Decifrar marcadores contextuais em uma 

imagem pode passar por instâncias que vão desde a observação do processo de criação 

artística singular do autor às questões de tempo, lugar e contexto histórico-social. Segundo a 

afirmação de Kossoy (2005), “A imagem pensada enquanto testemunho ‘documental’, 

jornalístico etc., é inevitavelmente fruto de um processo de criação.” Este fator traz a 

importância de observar o registro fotográfico relacionado à documentação pedagógica, 

enfatizando o processo de criação e simulacro da imagem como um dos fatores de análise da 

fotografia no contexto da documentação pedagógica. (KOSSOY, 2005, p. 50, grifo do autor) 

Compreender o universo que habita o autor de um registro fotográfico é uma tarefa 

que, inclusive ao autor da obra, revela-se de extrema complexidade. Este aspecto ressalta a 

importância de, ao analisar fotografias relacionadas às práticas pedagógicas, observar que a 

fotografia é um olhar criativo, que representa uma perspectiva fragmentada, que traz vestígios 

sobre o olhar do autor, suas intencionalidades, cultura e sobre o entorno que o abarca. Como 

aponta Kossoy, “O documento fotográfico, fragmentário por natureza, é o resultado final de 

elaboradas construções técnicas, estéticas, culturais desenvolvidas ao longo da produção da 

representação, daí se prestar a olhares e usos ideológicos.” (KOSSOY, 2005, p. 50) 

Nesse sentido, apurar dados que envolvem o registro fotográfico pode ser um dos 

processos na análise da documentação pedagógica que tenha a fotografia como parte do 
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registro. Por esse caminho, vale ressaltar o ponto exposto pelo autor sobre perceber o registro 

como um fragmento de um instante, de uma ampla e complexa produção de representações. 

Estas podem apontar interpretações singulares dos acontecimentos, que fazem parte da trama 

do documento. 
As imagens têm uma função insubstituível como o registro dos fatos, 
cenários e personagens do passado. Entretanto, podem ser objeto dos mais 
diferentes e interesseiros usos; nesse sentido é a ideologia que determina o 
seu destino e finalidades. Assim são construídas realidades, assim é moldada 
a memória. (KOSSOY, 2005, p. 51) 

 
Como coloca o autor, as realidades são construídas, editadas, manipuladas e moldadas. 

Desconstruir os elementos constitutivos das fotografias para analisá-las, interpretando-as à luz 

do momento histórico e das condições que foram produzidas, pode colaborar para uma 

observação ampliada do contexto em que aconteceu. Os interesses distintos são fatores que 

interferem tanto na produção da imagem quanto em seu uso em si, podendo a fotografia 

representar uma intenção específica, que pode deslocar os sentidos do instante registrado. 

Como exposto por Kossoy (2005), assim como a mídia e a história, por vezes, endossam 

posturas etnocêntricas, xenófobas, partidárias, preconceituosas e racistas ao editar suas 

matérias ou ao se silenciar em determinados momentos, posturas unilaterais, partidárias e/ou 

excludentes podem enviesar a seleção e postulação das imagens. Daí a necessidade de 

observar as características atinentes às imagens fotográficas, ao ato de interpretar e criar a 

partir da fotografia e ao fotógrafo que realiza as imagens. 

Nesse processo, ressalta-se que a fotografia representa um tempo interrompido, um 

instante recortado do contínuo da vida, como nos lembra Kossoy (2014b, p. 48). “O 

fragmento selecionado do real, a partir do instante em que foi registrado, permanecerá para 

sempre interrompido e isolado na bidimensão da superfície sensível”. A partir desse instante, 

dá-se uma outra realidade, a do documento, e se caracteriza a segunda realidade, autônoma 

por natureza.  
 
A imagem fotográfica contém em si o registro e um dado fragmento 
selecionado do real: o assunto (recorte espacial) congelado num 
determinado momento de sua ocorrência (interrupção temporal). Em toda 
fotografia há um recorte espacial e uma interrupção temporal, fato que 
ocorre no instante (ato) do registro. Decorre daí a relação 
fragmentação/congelamento, um dos alicerces sobre o qual se ergue o 
sistema de representação fotográfica [...] A imagem fotográfica, segundo 
Dubois, é criada por inteiro, de um único golpe. Um corte sobre o “fio da 
duração e no continuum da extensão” (KOSSOY, 2016, p. 30-31, itálico do 
autor) 
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A partir do corte, do golpe, as fotografias tomam corpo, por meio de uma matéria que 

apreende e fixa a imagem, tornam-se uma fonte histórica, um resíduo, um fragmento do 

passado, seja um passado ocorrido há poucos instantes, seja de um passado distante. Ao 

mesmo tempo em que encontramos indícios presentes na constituição do registro fotográfico 

sobre o instante capturado, este também é pleno de ambiguidades, e, na trama fotográfica, 

entrelaçam-se as realidade e ficções, apontadas por Kossoy (2016). 

Nas ambiguidades características das fotografias, consideramos, no caso desta 

pesquisa, o contexto pedagógico e a importância do texto aliado à imagem. Essa relação 

adiciona elementos e indícios fundamentais para pensar o trabalho com fotografia na 

educação infantil. No trabalho com fotografia na educação infantil, seja para compor a 

documentação pedagógica, portfólios, avaliações ou exposições, o texto é frequentemente 

coautor dos indícios, das intencionalidades e das perspectivas. Trabalhado enquanto título, 

legenda, contexto e reflexão, o texto é, junto à fotografia, protagonista das perspectivas, 

indícios e intencionalidades dos registros pedagógicos. As contextualizações da trama 

histórica, social e cultural, que envolvem as fotografias das infâncias, aliadas às informações 

relativas a autoria, conectam os fragmentos às memórias, compondo narrativas, reflexões e 

intencionalidades.  

 

3.6 FOTOGRAFIA E TEXTO, COMPOSIÇÃO A SER OBSERVADA 

Sylvia Caiuby Novaes (2008), em seu texto Imagem, magia e imaginação: desafios ao 

texto antropológico, oferece importantes reflexões sobre as relações entre fotografia e texto. 

Partindo da ideia de que nos relacionamos de formas diferentes com os textos que lemos e 

com as imagens que olhamos, ambos expressam algo sobre o mundo. Trazendo a etimologia 

da palavra texto, oriunda do latim textum, que significa entrelaçamento ou tecido, expõe que 

 
Certamente são muitos os tipos de texto: acadêmico, literário, poético, 
jornalístico, publicitário e assim por diante. No entanto, em todos se percebe 
a tessitura das palavras do autor, mesmo quando este não é nomeado. Tal 
não ocorre com a imagem. Como bem observa Mitchell (1986), as imagens 
também podem ser de vários tipos: gráficas (como as pinturas, as estátuas e 
os desenhos); óticas (como os reflexos no espelho e as projeções); 
perceptivas (como as aparências); mentais (como os sonhos, as memórias, as 
ideias); verbais (como as metáforas e as descrições). Vale notar que, de 
modo geral, textos remetem à autoria, ao passo que imagens são quase 
sempre remetidas ao referente que elas apresentam. (NOVAES, 2008, p. 
455) 
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Diferente do texto, que pode se distanciar de seu referente, a imagem se aproxima do 

que apresenta, ao mesmo tempo em que se afasta da racionalidade. Entre o real e imaginário, 

há a interpretação singular que cada sujeito realiza da imagem observada. Como aponta 

Kossoy (2020, p. 69), “Guardamos em nosso caleidoscópio pessoal o inventário da nossa 

experiência, patrimônio emocional e cultural acumulado ao longo da vida, que nos faz ser o 

que somos. É a bagagem imaterial a nutrir nosso imaginário a cada dia”. Novaes (2008) diz 

que: 

 
Há algo na imagem que a afasta da racionalidade que tanto tem marcado as 
nossas ciências sociais. Parece-me absolutamente procedente a hipótese de 
Olgária Matos quando supõe uma origem comum, no persa antigo, para 
imagem e magia. Definida como “instância intermediária entre o sensível e o 
inteligível”, a imagem é a “imaterialidade material” (1991:16). (NOVAES, 
2008, p. 455-456) 

 

Afastada da racionalidade, próxima de uma “realidade fantasma”, como diria Kossoy 

(2020, p. 197), vamos aprendendo a ver e reconhecer os objetos do mundo, não pelo que são 

na realidade, mas especialmente pelo que aparenta ser nas fotografias. “Há uma realidade do 

objeto e, outra, da representação (segunda realidade). Entre elas há um vínculo permanente: 

fantasmas do objeto, vida documental. Olhamos para a imagem e através dela, vemos o 

fantasma do objeto aprisionado no retângulo [...]” o passado representado, perpetuado no 

presente e no futuro. 

Daí faz-se necessário frisar as distâncias entre as fotografias e o real. Novaes (2008), 

citando Lévi-Strauss, expõe que “a imagem é uma apropriação que a cultura faz da natureza” 

e que é idêntica ao real 
 
Por outro lado, como diz este autor em entrevista a Charbonnier (Lévi-
Strauss 1969:97), se não houvesse nenhuma relação entre a imagem e o 
objeto que ela representa, estaríamos diante de um objeto de ordem 
lingüística e não diante de uma imagem. A linguagem, desde Saussure, é um 
sistema de signos que não tem relações materiais com aquilo que representa. 
Por outro lado, se a imagem fosse uma imitação completa do objeto, já não 
seria um sistema de signos. (NOVAES, 2008, p. 456) 

 

Os signos das imagens fotográficas, que se pretendem em completa identidade com o 

que representam, iludem ao esconderem os mecanismos de representação, como expõe 

Novaes (2008). Segundo Kossoy (2020, p. 203)  
 
Na fotografia, o fato primeiro, gerador, ficou para trás no tempo; torna-se 
passado no instante em que o objeto se transforma em dado iconográfico, 
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congelado na sua duração pelo registro: uma espécie de morte que, todavia, 
segue seu rumo como imagem fotográfica. É o que sobrevive eternamente 
daquele instante paralisado: morte do objeto, vida da representação; essa é a 
condição (perversa) da fotografia. Assim se nutre o documento fotográfico: 
da presença ilusória do objeto, revivido na mente, nas lembranças do 
observador. 
 

Essa ilusão também pode ser observada no texto, que pode dar a impressão de ser fixo 

e único, apesar das possibilidades de múltiplas leituras e “[...] capaz de abstrações e 

generalizações, imagens têm uma natureza paradoxal: por um lado, estão eternamente ligadas 

a seu referente concreto, por outro, são passíveis de inúmeras ‘leituras’, dependendo de quem 

é o receptor” como expõe Novaes (2008, p. 457). 

Como aponta Novaes (2008, p. 457) “De modo cada vez mais frequente, as imagens 

vêm sendo estudadas como forma de linguagem. Entretanto, na relação imagem/palavra, a 

tendência foi por muito tempo associar a imagem à natureza e a palavra à convenção.” 

Kossoy (2020, p. 21-23), por sua vez, expõe que  
 
A “leitura” das fotografias pressupõe a existência de um “alfabeto visual” 
[sic]. No entanto, não existem letras, palavras, vocábulos, frase nas imagens, 
a menos que se trate de fotos que reproduzam as páginas de um livro ou os 
dizeres de um cartaz. A “leitura” da imagem fotográfica é um equívoco, 
porque não lemos uma foto, apenas apreciamos no geral, estacionamos o 
olhar em um ou outro detalhe que nos chama a atenção, observamos o todo 
várias vezes, reconhecemos, ou não, certos elementos de seu conteúdo; 
imaginamos, reagimos de uma forma ou de outra diante da estética que a 
conforma, ou do tipo de informação que nos transmite e, por fim, realizamos 
em nossa mente uma interpretação que nos é possível (repertório individual) 
de seu conteúdo. [...] O não-verbal não se lê, apenas se vê e se busca 
compreender, apesar de que multidões olham para as imagens e, muitos 
deles, pouco compreendem o que veem. [..] é óbvio que não se pode negar as 
intersecções que desde sempre existiram entre cultura visual e cultura 
escrita. A imagem fotográfica e a linguagem verbal não estão 
necessariamente em oposição, sabemos disso pela longa convivência dessas 
duas formas de comunicação e expressão empregadas conjuntamente na 
indústria, na ciência, no turismo, na publicidade, na imprensa escrita, na 
informação via internet, apenas para citar algumas dentre outras inúmeras 
aplicações. Escrevemos através de um sistema convencionado de signos que, 
para cada cultura, língua e nação adquire significados próprios; o meio 
verbal é discursivo; fatos, ideias, sentimentos são devidamente organizados 
através de palavras formando sentenças. Já a imagem se forma através de um 
outro sistema que é o da representação visual, por meio do qual a aparência 
do objeto se vê representada no interior da câmera de forma semelhante ao 
objeto; trata-se de uma representação iconográfica como observou Susanne 
K. Langer há mais de setenta anos. [...] Imagem e linguagem podem, sim, 
conviver, complementando-se mutualmente. De forma controlada e 
articulada potencializam a comunicação e amplia o horizonte de 
conhecimento. No entanto, insistir numa “leitura” da imagem ou numa 
“linguagem” da imagem, ou, ainda, numa “linguagem” fotográfica, é um 
desvio, um equívoco conceitual.  
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Em uma conjunção entre texto e imagem, o texto diz e a imagem mostra expressões 

diferentes que, em composição, expressam diferentes comunicações, como ocorre com a 

conjunção entre imagem e som.  

Aqui temos um interessante debate, que não poderia faltar a esta pesquisa: o que dizer 

sobre a linguagem fotográfica? A fotografia é uma linguagem? Esse debate é recorrente nas 

formações em fotografia na educação oferecidas pelo Núcleo de Educomunicação da SME-

SP, e as vivências demonstram a necessidade de aprofundamento no tema. Por diversos 

momentos, durante as formações com professores da educação infantil, ouviam-se 

interpretações que se referiam à fotografia como sinônimo da verdade, prova incontestável do 

ocorrido e, também, como linguagem. Sobre a fotografia como relativa à verdade do 

acontecido, abordou-se a questão da ilusão, do simulacro, da interpretação e das relações 

culturais expostas por Kossoy e Novaes. 

Sobre a questão da fotografia como linguagem, ou da linguagem fotográfica, observa-

se a importância de colocar uma lupa, ou melhor, uma lente macro na questão. Especialmente 

por sua relação com as mini-histórias que vêm sendo realizadas e relatadas pelas professoras 

de educação infantil com a qual esta pesquisa se relaciona. Vimos, no tópico anterior, sobre o 

surgimento dessa forma de registro e documentação pedagógica que alia a fotografia, o texto, 

o relato e o diário de bordo do(a) professor(a) para compor mini-histórias, especialmente na 

educação infantil. Apresentando memórias das experiências vividas dos docentes com as 

crianças, que são compartilhadas com os familiares e com a comunidade acerca da unidade 

educacional.  

No processo de compor as mini-histórias que, episódicas, relatam uma 

experiência/vivência/observação, há certa confusão entre o encadeamento das fotografias, a 

conjunção do texto e a recepção que o receptor terá da composição. Observa-se que nesse 

momento as(os) educadoras(es) podem incorrer em confusões entre as intencionalidades a que 

o(a) autor(a) da mini-história pretendia na composição do relato da experiência e a forma que 

o receptor, a partir de seu caleidoscópio cultural e social, recebe a composição de imagem e 

texto. Outra questão a observar é a percepção que determinado encadeamento de imagens dirá 

ao receptor o mesmo que ao autor, novamente incorrendo na falta de percepção das 

singularidades dos sujeitos e seus filtros culturais e sociais que os constituem. Uma sequência 

de imagens é recebida, observada e compreendida de distintas formas, ainda que esteja em 

composição com textos. 
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Nessa tessitura entre texto e imagem, observam-se referências que se mostram 

relevantes para a reflexão na educação infantil e que são referentes às fotografias realizadas 

pelas educadoras e crianças. Pontua-se a importância da identificação de autoria da fotografia 

e dos textos agregados às imagens, como títulos, legendas e contextos. A autoria aponta a 

perspectiva de quem realizou a fotografia, traz indícios e informações relevantes para o 

observador da imagem, especialmente no contexto educacional. Quem é o fotógrafo? Qual 

sua relação com a fotografia realizada e com os sujeitos ou objetos nela representados? Qual 

sua linha de pensamento e correlações com as práticas pedagógicas? Quais suas 

intencionalidades, as subjetividades conscientes, que integram a composição de determinado 

registro fotográfico com textos? 

Diversas questões e informações podem compor com as fotografias em contextos de 

educação infantil como as informações sobre autoria, legendas, intencionalidades e contextos. 

Tais referentes apresentam indícios, simulacros e recortes, que compõem quadros de 

possibilidades no processo de interpretação, reflexão e comunicação sobre os registros 

pedagógicos com fotografias. Na composição dos registros, documentações pedagógicas, 

portfólios, avaliações e exposições, por exemplo, esse olhar e essas informações são 

fundamentais tanto para as observações quanto para as reflexões oriundas das composições 

entre fotografia e texto. 

Outra questão que pode contribuir para a composição, observação e reflexão sobre as 

relações entre fotografias no contexto educacional das infâncias é relativa aos 

enquadramentos, ângulos, alturas e composição. Essas questões são dados que evidenciam e 

trazem informações relevantes para as reflexões sobre documentações pedagógicas, por 

exemplo.  

 

3.7 ENQUADRAMENTOS, ÂNGULOS, ALTURAS E COMPOSIÇÕES FOTOGRÁFICAS 

NA PRÁTICA EDUCATIVA: INDÍCIOS E PERSPECTIVAS 

Os enquadramentos, divididos em três categorias básicas - plano aberto, médio e 

fechado - trazem informações que ampliam o espectro de observação, oferecendo uma 

amplitude maior de dados que compõem o momento do corte, do congelamento do frame. 

Ocorre de o plano aberto ser enunciativo, localizador, apresenta o espaço, a cena. Como em 
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um zoom16, pode-se ir do plano aberto para o plano fechado, encontrando nessa aproximação 

ou distanciamento diferentes possibilidades e enfoques. Um exemplo de plano aberto é 

quando se fotografa um parque enquadrando diversos elementos que o compõem, como 

árvores, chão, céu e bancos. O plano médio recortaria uma árvore inteira desse cenário e o 

plano fechado enquadraria uma folha. Cada uma dessas escolhas de enquadramento revelam e 

indiciam quadros distintos. 

Quando observamos uma fotografia em plano aberto, podemos encontrar diversos 

elementos e uma apresentação ampliada que contribui para a localização do espaço onde 

ocorreu a captura do retângulo. Do plano médio ao plano detalhe é possível identificar o que o 

autor da fotografia foca, ou recorta, do espaço/tempo no qual faz o registro. Uma fotografia de 

um movimento de pinça de um bebê em plano aberto, traz elementos do espaço, da postura 

corporal como um todo, enquanto um plano fechado das mãozinhas durante o movimento da 

pinça foca nos detalhes do movimento, nas hipóteses, nas experimentações, nos processos que 

o bebê está experimentando. 

Os ângulos, por sua vez, anunciam o local do fotógrafo perante o objeto fotografado, 

podendo ser frontal, ¾, perfil e de nuca. Observando o mesmo exemplo do bebê, um ângulo 

frontal apresenta sua face, suas expressões. O fotógrafo está à frente, no campo de visão do 

bebê, e sua presença anunciada pode ser informação, referente e dado presente na fotografia. 

Um ângulo de nuca pode não anunciar o fotógrafo, que por estar em posição oposta ao campo 

de visão do fotografado pode, ou não, passar despercebido. Outra questão, referente ao ângulo 

de nuca, é que tal enquadramento pode colocar-se em linha com a direção da cabeça do 

bebê/criança e indicar o sentido do olhar do bebê e/ou da criança. Os ângulos de perfil e ¾ 

podem apresentar a interação da criança/bebê com outra criança/bebê e com espaços e 

objetos.   

A altura do ângulo se dá em perspectiva com a posição da câmera. Quando a câmera 

está em perspectiva com o horizonte obtém-se o ângulo reto, quando se volta para chão dá-se 

o ângulo plongée e quando se inclina para o céu têm-se o ângulo contraplongée. O ângulo 

plongée tem a característica de, ao mesmo tempo em que promove o caráter de mergulho de 

olhar para algo que não está no ângulo reto da cabeça do fotógrafo, de, por vezes, aparentar 

reduzir o que se observa. Plongée17 é uma palavra francesa que significa mergulho, e é um 

ângulo muito observado nas fotografias de adultos sobre crianças. Adultos que observam uma 
                                                
16 Enquadramento realizado por meio de lentes que aproximam ou afastam objetos.  
17 Com exceção das fotografias que Benedito Junqueira Duarte realizou das crianças no palco, realizando uma 
obra de teatro, que anunciam um ângulo mais próximo do das crianças fotografadas. Deduzimos que tal situação 
ocorreu por decorrência do palco estar elevado em relação ao local no qual se posicionou o fotógrafo.  
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pessoa ou objeto de cima para baixo, em pé, olhando para crianças e sem inclinar seu corpo, 

por exemplo. 

Fotografias que buscam enaltecer, engrandecer, empoderar uma pessoa ou um objeto, 

não raro utilizam-se do ângulo contraplongée para tal façanha, trata-se de um recurso muito 

utilizado em fotografias de políticos, estadistas e executivos. Quando o fotógrafo ajusta a 

altura da câmera para o ângulo normal da altura da criança, evidencia um deslocamento do 

corpo, uma intencionalidade. Nas reflexões realizadas pela pesquisadora nas formações sobre 

fotografia na prática educativa, vêm sendo trabalhados os aspectos envolvidos na mudança da 

posição dos corpos no ato fotográfico. Mudar sua posição corporal para o ângulo normal de 

outra pessoa, mais baixa, ou mais alta, demonstra um movimento de busca, de ajuste, de 

encontro. Nossa hipótese é que tal movimento de ajuste corporal para a altura do ângulo reto 

de outro sujeito evidencia uma busca por aproximação de perspectivas e de comunicação. 

Durante a visita ao CEI Vizinho, participante desta pesquisa, as crianças do CEI (com 

idades entre dois e três anos) ficaram sentadas em uma parte da sala, enquanto as visitantes da 

EMEI “Jardim das Flores” (entre quatro e seis anos) se posicionaram no lado oposto, com os 

dois grupos olhando-se, mutuamente. As mais crescidas foram convidadas a mostrar as 

fotografias que haviam realizado para as pequenas, indo ao centro e, nesse movimento, 

levantando-se. Durante essa movimentação, as crianças da EMEI se agacharam para mostrar 

as fotografias às crianças do CEI. Elas buscaram se comunicar, aproximando-se da posição 

das crianças menores que estavam sentadas. Agacharam-se, e esse movimento foi muito 

potente. Porém, foi interrompido pelas adultas que as chamavam novamente ao centro, de pé, 

para que todas as crianças as “ouvissem”. 

Esse movimento natural das crianças é observado também em muitas adultas e adultos 

que se agacham para se aproximar do ângulo, da perspectiva normal das crianças. Pontua-se 

que o ângulo normal, ou o ângulo reto, é singular para cada pessoa e refere-se ao ângulo que 

os olhos se posicionam direcionados, junto a cabeça reta, em direção ao horizonte. O ângulo 

reto de uma criança de um metro é muito distinto do ângulo de um adulto de um metro e 

setenta. Para exemplificar, há uma fotografia da pesquisadora realizada por uma criança de 

cinco anos em uma atividade de fotografia em uma escola de educação infantil em 2019. O 

ângulo contraplongée (de baixo para cima) aponta uma das perspectivas da criança, ao 

direcionar seu olhar para cima, para um adulto. Uma fotografia do ângulo normal da criança 

traria, provavelmente, a parte central do corpo adulto, cortando a cabeça e os pés. 
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Fotografia  1 – Contra-plongée da Clara fotografando a pesquisadora 

 
Fotografia: Clara, 6 anos, (2019). Acervo pessoal da pesquisadora 
 

Na fotografia 2 a seguir, podemos observar um ângulo plongée (mergulho) 

comumente observado de adultas, professoras e professores, para com as crianças. 
 

Fotografia  2 – Plongée da pesquisadora fotografando Cristina, de 6 anos 

 
Fonte: A autora. Na EMEI “Jardim das Flores”, (2018). 
 

Quando há o deslocamento corporal do sujeito fotógrafo para se aproximar da 

perspectiva da altura do olhar do sujeito fotografado, há uma intencionalidade adicionada ao 

ato fotográfico, uma busca que movimenta o corpo na direção, na altura e no ângulo ao qual 

se pretende aproximar. Podemos observar esse movimento quando um(a) adulto(a), ao 

fotografar crianças, agacha-se, buscando a perspectiva da criança. A altura do ângulo de uma 
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fotografia de um adulto em relação a uma criança anuncia seu posicionamento. Como 

podemos observar na fotografia a seguir, a mudança de tal deslocamento influencia a 

composição fotográfica, evidenciando um deslocamento corporal que é um indício 

significativo na concepção do registro fotográfico. 
 

Fotografia  3 – Buscando a perspectiva da altura do ângulo da criança Cristina de 6 anos 

 
Fonte: A autora. Na EMEI “Jardim das Flores”, (2018). 

 

Diferente da fotografia 2, na qual a pesquisadora observa a interação da Cristina com a 

câmera fotográfica utilizando-se de um ângulo plongée, um plano médio e um ângulo 3/4, na 

fotografia 3 a pesquisadora compõe a fotografia, agachando-se para buscar o ângulo reto da 

Cristina e adicionando o plano aberto e ângulo de nuca, na busca por se aproximar de sua 

perspectiva e retratar o que Cristina observa e registra. 

A posição do corpo do fotógrafo, suas mudanças no momento da fotografia, os 

enquadramentos, ângulos e composições, o que escolhe colocar no retângulo e o que retira do 

enquadramento, revelam indícios significativos para os exercícios de interpretação e reflexão 

sobre as questões, eventos e situações capturados em fotografias. Especialmente quando essas 

fotografias compõem práticas que aliam a fotografia, a práticas de documentações 

pedagógicas, avaliações e portfólios na educação infantil. 
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3.8 FOTOGRAFIA COM RODA DE CONVERSA 

No momento de observação das fotografias, promover e estar atentos às diferentes 

formas de comunicação das crianças pequenas pode contribuir na busca por capturar indícios 

sobre possíveis conexões entre as representações visuais, realizadas pelas crianças, com suas 

vivências e memórias atreladas àquelas imagens. De acordo com Kossoy (2020, p. 25): 
 

Ao contrário do que diz o ditado popular, a imagem não “vale mais que mil 
palavras”. Se o receptor nada sabe a respeito do objeto fotografado em si ou 
do seu entorno, como compreender o que ela representa? As imagens 
fotográficas históricas, assim como as contemporâneas, contêm informações 
visuais sobre o objeto. Contudo, é necessário que o receptor da imagem 
tenha em seu repertório saberes e conhecimentos acumulados de diferentes 
naturezas para que possa compreender o objeto que vê representado, assim 
como o contexto histórico, social, político, cultural em que o mesmo se 
insere. Além de sua aparência. É através da experiência real, mas também da 
palavra, dos livros, da linguagem verbal, da cultura que adquirimos estes 
conhecimentos. 

 

Na Exibição Fotográfica com Roda de Conversa sobre as fotografias que as crianças 

realizaram, foi possível observar que elas tinham em seus repertórios saberes e conhecimentos 

acumulados. A Roda de Conversa foi um meio essencial para agregar outras formas de 

comunicação, como a linguagem verbal e corporal, ao processo de recepção das imagens, o 

que permitiu evidenciar parte das culturas e relações sociais das crianças com o ecossistema 

educacional.   

A combinação entre fotografias realizadas pelas próprias crianças, com seus relatos, e 

a observação de campo das expressões das crianças, no momento da roda de conversa, 

potencializaram a comunicação. Pontua-se que não cabe aqui aventar ou elucubrar sobre o 

que se passava no interior das crianças durante o momento em que realizaram as fotografias, 

ou mesmo quando falaram sobre as imagens que produziram e que estavam observando. 

Como aponta Kossoy (2020, p. 69) 

 
Observamos e compreendemos o objeto na vida real, e sua imagem, no plano 
do retângulo, a partir do nosso imaginário, da nossa experiência. A 
interpretação das coisas do mundo e do mundo das imagens se faz diferente 
em cada um de nós. Guardamos em nosso caleidoscópio pessoal o inventário 
da nossa experiência, patrimônio emocional e cultural acumulado ao longo 
da vida, que nos faz ser o que somos. É a bagagem imaterial a nutrir nosso 
imaginário a cada dia. 

  

As fotografias passam pela imagem objetivada e experienciada no momento do 

congelamento do retângulo à captura de um fragmento de sua existência. A interpretação de 
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cada observador sobre as fotografias realizadas pelas crianças é singular. Mesmo a criança, ao 

rever e falar sobre a imagem que fez, pode trazer outros elementos que estão, ou não, 

correlacionados com o ato fotográfico. Pode-se observar nessa relação entre as fotografias e 

as falas das crianças pequenas os indícios que elas apontam, temas que revelam e questões 

que provocam. Como aponta Kossoy (2009, pág. 22), as fotografias são 
 
[...] plenas de ambiguidades, portadoras de significados não explícitos 
e de omissões pensadas, calculadas que aguardam pela competente 
decifração. Seu potencial informativo poderá ser alcançado na medida 
em que esses fragmentos forem contextualizados na trama histórica 
em seus múltiplos desdobramentos [...] que circunscreveu no tempo e 
no espaço o ato da tomada do registro. 
 
 

Sem esse processo de contextualização, as fotografias podem ficar desconectadas das 

memórias, tornando-se fragmentos deslocados do espaço-tempo. De acordo com Kossoy 

(2009), as imagens são produzidas por meio de um processo de criação que passa pelo filtro 

cultural de seus autores. As imagens com características documentais, por exemplo, são frutos 

de um processo de criação que se relacionam com a visão de mundo e intencionalidades de 

seu autor, transformando cada registro fotográfico em um frame singular, que é uma fonte 

iconográfica e traz dados reveladores. 

O relato das crianças sobre as fotografias realizadas por elas é fundamental para poder 

traçar possibilidades de reflexões sobre as fotografias e os olhares da criança como indivíduo 

e das crianças no coletivo. As fotografias trazem um processo criativo que são invocados na 

composição e fala sobre a imagem, questão subjetiva que expõe traços e fragmentos da 

realidade.  
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4 DIÁLOGOS COM A EDUCOMUNICAÇÃO 

 

Na introdução desta pesquisa, foi apresentado o conceito base da Educomunicação, 

semantizada pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE), da ECA/USP, e definida como 
 
O conjunto das ações de caráter multidisciplinar voltadas ao planejamento e 
à implementação de práticas destinadas a criar e a desenvolver ecossistemas 
comunicativos abertos e criativos nos distintos espaços educativos – dos não 
formais aos formais –, de forma a garantir condições de expressão a todos os 
membros das comunidades educativas, envolvendo, em igualdade de 
condições, gestores, comunicadores, ensinantes, receptores e educandos, 
especialmente crianças, adolescentes e jovens. Ou seja, a comunicação – 
promovida a partir da perspectiva da dialogicidade – colocando-se como 
missão romper fundamentalmente o conceito de verticalidade de relações, 
possibilitando e ampliando, desta forma, o uso da palavra. (SOARES, 2009, 
p. 20) 

 

Retomamos, novamente, o conceito referencial que representa a base desta pesquisa, 

trazendo, neste capítulo, parte da história e dos fundamentos da educomunicação, para então 

identificar como tal prática tem se aproximado das ações pedagógicas na educação infantil. A 

definição de educomunicação exposta por Soares (2009) parte dos estudos sobre a interface 

entre a Comunicação Social e Educação na América Latina, observada como expressão de um 

campo social específico. 

Realizada junto a especialistas e profissionais dedicados à Comunicação e à Educação 

para os Meios de Comunicação, entre 1997 e 1998, a pesquisa indagava “[...] sobre a natureza 

da inter-relação em estudo, sobre as várias áreas de atividades dela resultantes e sobre o perfil 

dos trabalhadores nela envolvidos.” (SOARES, 1999, p. 19-20). 

De acordo com Soares (1999), por meio de um questionário exploratório (respondido 

por especialistas de 12 países ibero-americanos), ao que se somaram entrevistas junto à 

pesquisadores e profissionais da área, no Brasil e na América Latina, e coletas de dados em 

eventos nacionais e internacionais, foram obtidos um conjunto de informações que apontaram 

a convergência de alguns temas na relação Comunicação/Educação. 

A pesquisa pretendia identificar como se estabeleciam espaços transdisciplinares 

próprios das atividades do saber, buscando observar as aproximações, de forma teórica e 

programática, dos campos tradicionais da Educação e Comunicação. Observando as 

transformações que estavam ocorrendo em campos das ciências humanas que levavam à 

eliminação das fronteiras, limites e especificações, concluiu-se pela existência de indícios de 
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um novo campo, que já pensava a si mesmo como objeto autônomo de conhecimento. 

(SOARES, 1999, p. 20) 

Desde o início do século XX, segmentos da sociedade, especialmente religiosos e 

educadores, questionavam os conteúdos dos meios de comunicação transmitidos via rádio, 

imprensa e televisão, como afirma Soares: 

 
Das denúncias de caráter sócio-político, passou-se, assim, ao longo dos anos 
70, ao campo da análise dos discursos, assim como às práticas pedagógicas 
destinadas à “formação crítica” da consciência do público. Para tanto, muito 
contribuíram, na América Latina, instituições vinculadas às Igrejas cristãs, 
como a Associação Mundial para as Comunicações Cristãs, com sede em 
Londres, e as Organizações Internacionais Católicas de Comunicação, com 
sede em Quito, Equador. Muitos dos programas destinados à educação para 
os meios na América Latina foram desenvolvidos ou apoiados por estas 
instituições. Os programas de “leitura crítica dos meios” faziam eco ao 
esforço da UNESCO em analisar e denunciar, no período, a concentração, no 
Hemisfério Norte e nas mãos dos países ricos, do poder decisório sobre a 
produção de informações e outros bens simbólicos. As conclusões do 
“Relatório McBride” sobre a necessidade de se implantar uma Nova Ordem 
Mundial da Informação e da Comunicação (NOMIC) reforçaram a tendência 
eminentemente ideológica de tais programas, especialmente na América 
Latina. (SOARES, 1999, p. 21) 
 

Nesse período, Martín-Barbero (1987) trouxe o debate sobre as teorias das mediações, 

ampliando a visão sobre os processos de recepção na pedagogia da educação para os meios. 

Houve uma mudança da perspectiva moralista de defesa das crianças e estudantes frente aos 

impactos negativos dos meios, para uma perspectiva construtivista, favorecendo a 

aprendizagem do próprio receptor: O importante passou a ser “como o sistema de educação 

deveria entender o sistema de meios e construir ecossistemas comunicativos a partir da 

realidade mediática em que estamos todos inseridos?”. (SOARES, 1999, p. 22) 

Soares (1999) segue o texto apresentando os teóricos que estavam na base das 

discussões conceituais, nesse primeiro momento, para a tradição do novo campo de estudos: 

Burhus Skinner (1904-1990), Célestin Freinet (1896-1966) e Paulo Freire (1825-1997). 

Enquanto Skinner levava ao entendimento de que a convivência entre os dois campos estava 

na aproximação instrumental das tecnologias da informação com a educação, Freinet (1977) 

observava a educação como 
 
[...] sinônimo de expressão, não podendo, por isso, existir sem 
interlocutores. Defendia, em consequência, a imperiosa necessidade de se 
permitir aos alunos o acesso ao uso do jornal em sala de aula, o que 
facultaria às crianças reconhecerem-se como “sujeitos”, como produtoras de 
conhecimento, como comunicadoras. (SOARES, 1999, p. 22) 
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A respeito dos aportes de Paulo Freire, Soares (1999, p. 23) expõe que: 

 
Paulo Freire, por sua vez, ao rever as teorias da comunicação vigentes até a 
década de 70, lançou as bases para uma nova pedagogia, reafirmando a 
concepção da “educação para os meios” como atividade inerente aos 
programas de alfabetização e de educação popular. Para Freire, a 
Comunicação não é apenas fundamental nas relações humanas, mas a inter-
relação de seus elementos básicos permite certa autonomia ao processo 
educativo. O esquema comunicativo básico, na relação educador-educando, 
deve, para tanto, ser uma relação social igualitária e dialogal, que produza 
conhecimento. A Comunicação é, pois, a relação que se efetiva pela co-
participação dos sujeitos no ato de conhecer, sendo indispensável o manejo 
dos meios de informação. Ainda na década de 60, Freire buscava 
fundamentar o ensino-aprendizagem em ambientes interativos, usando o 
rádio em seus programas de alfabetização a distância, através do MEB — 
Movimento de Educação de Base. Foi, contudo, na década de 70, que Paulo 
Freire aproximou definitivamente a Educação da Comunicação. 

 

Paulo Freire foi reconhecido como um dos grandes precursores no pensamento na 

interface da Comunicação e Educação. O livro Comunicação ou extensão foi um marco dessa 

discussão e o conceito de “dialogicidade” tornou-se uma das referências das práticas 

educomunicativas, presente também na epígrafe deste trabalho. Os pensamentos expostos 

pelo autor na referida obra e suas relações com a pesquisa apresentada serão expostos nos 

próximos tópicos. Antes de ir aos conceitos de “dialogicidade”, comunicação e educação de 

Paulo Freire, seguimos com esse breve histórico das bases da Educomunicação a partir da 

perspectiva latino-americana. 

A pesquisa fundante levantou três hipóteses (Soares, 1999, p.27). A primeira referia-se 

à natureza autônoma do novo campo que inaugurava um paradigma discursivo transverso, 

com conceitos transdisciplinares e novas categorias analíticas. A segunda, apontava que esse 

novo campo “estrutura-se de um modo processual, mediático, transdisciplinar e 

interdiscursivo, sendo vivenciado na prática dos atores sociais através de áreas concretas de 

intervenção social.” Já a terceira, reconhecia quatro áreas concretas de intervenção social, 

dadas a partir do substrato comum da ação comunicativa no espaço educativo. As quatros 

áreas eram assim descritas: 

 
a) a área da educação para a comunicação, constituída pelas reflexões em 
torno da relação entre os polos vivos do processo de comunicação, assim 
como pelos programas de formação de receptores autônomos e críticos 
frente aos meios (“Media Education” ou “Media Literacy”); 
b) a área da mediação tecnológica na educação compreendendo os 
procedimentos e as reflexões em torno da presença e dos múltiplos usos das 
tecnologias da informação na educação; 
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c) a área da gestão comunicativa volta-se para o planejamento, execução e 
realização dos processos e procedimentos que articulam-se no âmbito da 
Comunicação/Cultura/Educação, criando ecossistemas comunicacionais e, 
finalmente: 
d) a área da reflexão epistemológica sobre a inter-relação Comunicação/ 
Educação como fenômeno cultural emergente, o que, no campo da 
academia, corresponde ao conjunto dos estudos sobre a natureza do próprio 
fenômeno constituído pela inter-relação em apreço. (SOARES, 1999, p. 27, 
itálico do autor) 
 

A pesquisa fundante reconhecia que a Sociologia e a Antropologia apresentavam-se 

com potencial para fornecer importantes subsídios para o aprofundamento teórico e 

metodológico dos estudos da inter-relação entre a comunicação e a educação, fato confirmado 

pela presente pesquisa que constatou a importância da Sociologia e Antropologia da infância 

no estudo da educomunicação aplicada ao universo infantil. 

 

4.1 EDUCOMUNICAÇÃO E AS RAÍZES LATINO-AMERICANAS: FREIRE E KAPLÚN  

As influências latino-americanas na semantização do conceito de Educomunicação 

ficaram evidenciadas pelo impacto dos estudos de autores como Paulo Freire, Mario Kaplún e 

Jesús Martín-Barbero. Para o nosso estudo, ganha relevância o trabalho particular de Mário 

Kaplún que alcançou levar à prática a contribuição dos demais autores, deixando uma 

contribuição programática para os educomunicadores.  

As obras de Paulo Freire conversam diretamente com esta pesquisa por serem fontes 

tanto para os campos da Educação e da Comunicação, quanto para o da Educomunicação. 

Busca-se, na inspiração em Freire, cuidar do olhar para com esse outro – a criança pequena – 

observando o pensamento-linguagem e a visão de mundo das crianças em contextos de 

educação infantil pública, e procurando transpor seus aportes para pensar a Educomunicação 

para e com bebês, crianças pequenas e infâncias. Como expõe Freire  
 
O que se pretende investigar, realmente, não são os homens, como se fosse 
em peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem referido à realidade, 
os níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do mundo, em que se 
encontram envolvidos seus “temas geradores”. (FREIRE, 2013 p. 122) 
 

A partir das inspirações com a obra de Paulo Freire, as práticas educomunicativas com 

fotografia podem ser um caminho para trazer a perspectiva e percepção das crianças pequenas 

sobre suas realidades, sobre o mundo no qual vivem. Das singularidades do conceito para o 

trabalho com fotografia a partir da prática educomunicativa, está o pensar a relação dialógica 
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e horizontal que contribua tanto para com as crianças pequenas em sua percepção da realidade 

e formas de expressão, quanto para os adultos se aproximarem e observarem suas 

manifestações, contribuindo na abertura de espaços de diálogos, expressão e criação. Nesse 

caminho o trabalho com fotografia vai além da aprendizagem da tecnologia, como um fim em 

si mesma, ou na centralidade da leitura crítica dos meios. Inclui a problematização do próprio 

conhecimento em diálogo com a realidade concreta com a qual incide e com as subjetividades 

e singularidades dos seres humanos. Tendo nos processos de registros fotográficos abertura 

para que a comunicação possa fluir e as expressões das crianças possam ser validadas, 

documentadas e componham uma construção social e cultural própria. 

O segundo autor latino-americanao ao qual nos referimos - o argentino Mario Kaplún 

- olhava a comunicação a partir da pedagogia e, simultaneamente, olhava a pedagogia a partir 

da comunicação.  

Kaplún traz também outro aporte teórico importante para nosso caminho de 

investigação, ao tratar da Comunicação Popular a partir das reflexões sobre a importância de 

se entender a comunicação como diálogo, que fomente a organização social. Comungava, 

assim, das ideias de Paulo Freire ao criticar a educação pautada na transmissão de 

conhecimentos, identificada por este autor como educação bancária, ou, ainda como 

Comunicação monológica, vertical, autoritária e unidirecional (emissor-mensagem-

receptor), em que o emissor é o protagonista do processo (KAPLÚN, 2002, p. 22-23). 

Em 1998, Kaplún esteve no Brasil, a convite do NCE/USP, para participar do I 

Congresso Internacional sobre Comunicação e Educação, coordenado pelo Prof. Ismar 

Soares, apresentando um paper sob o título de “Procesos educativos y canales de 

comunicación” (Kaplún, 1999), que trabalha o conceito de comunicação educativa, 

promovendo uma convergência entre uma leitura da pedagogia a partir da comunicação e uma 

leitura da comunicação a partir da pedagogia. 

Um dos pontos trabalhado pelo autor aponta para a necessidade de se eliminar a visão 

reducionista e instrumentalista da comunicação, quando entendida apenas como relacionada 

aos meios e às tecnologias de informação: 
 
Ao conceber essa dimensão ampla, chama-se a atenção para o fato de que ela 
enfrenta nesta hora uma encruzilhada na qual se jogam seu destino e sua 
conformação futura. Se o paradigma informacional atualmente no auge 
acaba por dominar, não restará à Comunicação Educativa presumivelmente 
outra função que a instrumental: a de prover de recursos didáticos e 
tecnológicos um modelo de educação cujas coordenadas pedagógicas estarão 
sendo determinadas sem sua participação. (KAPLÚN, 1999, p. 68) 
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Pensar a comunicação além das mídias e tecnologias, como pretendia Mario Kaplún,  

tem se demonstrado um desafio, tanto para a educomunicação, quanto para as áreas de 

educação para os meios e de comunicação educativa. Na inter-relação entre comunicação e 

educação, há que se atentar que há meios e processos de comunicação que se dão em esferas 

distintas das tecnológicas midiáticas, como ocorre na comunicação não verbal, na qual o 

corpo se expressa independente de mídias e tecnologias. 

Quando observa-se as crianças pequenas, a comunicação não verbal se apresenta com 

intensidade e pode reclamar legitimação e olhar atento, especialmente dos adultos habituados 

a valorizar a comunicação verbal, em detrimento da não verbal. Como hipótese, observa-se 

que crianças pequenas podem estar abertas e dispostas para integrar as mais diversas formas 

de expressão em seus processos de comunicação, criação e aprendizagens. Percebe-se que há 

muito a aprender com as crianças pequenas e que, ademais, há que se contribuir na abertura 

de espaços sociais que valorizem a comunicação ampliada, integral, criativa, dialógica e 

horizontal, evitando podar as diversas e possíveis expressões comunicativas que os sujeitos, 

desde a mais tenra infância, podem manifestar. 

 

4.2 EDUCOMUNICAÇÃO, UM NOVO CAMPO 

Para localizar a interface da Educomunicação, SOARES, ao expor o pensamento de 

Francisco Sierra, relata que o autor defendia que a inter-relação entre Educação e 

Comunicação deveria ir além do enfoque bidimensional para ser pensada de forma integrada, 

“[...] como uma variável estratégica da compreensão da nova cultura pós-moderna. Neste 

sentido, ainda que não expressamente anunciada, fica aberta a hipótese da constituição de um 

novo campo, na interface”, espaço esse onde a Educomunicação é percebida como um campo 

de convergência específica com características singulares, como esclarece Braga & Calazans:  

 
[...] o interfaceamento, em vez de apenas gerar um campo específico na 
fronteira, tendencialmente penetra os dois campos, solicitando 
reconsiderações em largas proporções de suas práticas e seus conceitos. 
Nesse sentido, segundo os estudiosos brasileiros, não há o que impeça 
recortar um campo específico, interdisciplinar, nas fronteiras entre 
Comunicação e Educação. (SOARES, 2009, pág.15) 
 

Para Soares, a interdisciplinaridade é justamente o lugar a partir do qual os agentes 

culturais do novo campo atuam em diversas direções. Estamos nos referindo ao que o Núcleo 

de Comunicação e Educação da USP (NCE-USP) define como “Áreas de Intervenção” do 
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campo da Educomunicação18. Na conclusão da pesquisa fundante, o NCE-USP identificou 

inicialmente quatro áreas, a saber: (1) Educação para a comunicação; (2) Mediação 

tecnológica na educação; (3) Gestão comunicativa nos espaços educativos e (4) Reflexão 

epistemológica sobre o próprio campo (SOARES, 2009, p. 21). Pesquisas posteriores 

apontaram para o surgimento de outras três áreas: (5) Expressão comunicativa por meio das 

artes; (6) Pedagogia da Comunicação e (7) Comunicação midiática. (SOARES, VIANA, 

XAVIER, 2017) 

Observa-se que, dentre essas áreas, as referentes à da Pedagogia da comunicação, 

Educação para a comunicação, Mediação tecnológica na educação e Expressão 

comunicativa por meio da arte apresentam possibilidades diretas para pensar práticas 

educomunicativas na educação infantil, tendo a fotografia como meio comunicacional. 

Para pensar as práticas educomunicativas com fotografia para e com a primeira 

infância, observando a área de intervenção Expressão comunicativa por meio das artes, temos 

as contribuições de Maurício da Silva (2016), que aborda, dentre outras questões, a “práxis 

arteducativa” e educomunicativa, observando as inter-relações teóricas entre 

Comunicação/Educação e Arte/Educação, contribuindo para o desenvolvimento da 

epistemologia da Educomunicação. Silva pontua que a Educomunicação foca nas relações de 

comunicação entre pessoas, comunidades e sociedade, centrando-se no eixo do “ecossistema 

comunicativo”. Observando as relações entre a “abordagem triangular”19, exposta por Ana 

Mae Barbosa, do ensino das artes, culturas visuais e a Educomunicação, Silva traz parâmetros 

para pensar as práticas educomunicativas pontuando a importância da abordagem triangular 

Ler-Fazer-Contextualizar como referência para a práxis educomunicativa. Como aponta Silva 

 
Ao realizar projetos de Educomunicação que apenas fazem a leitura crítica 
dos meios de comunicação, ou que apenas focam na produção, ou que olham 
apenas para o uso das tecnologias, temos as potencialidades reduzidas 
porque não trabalhamos por completo o processo de construção do 
conhecimento, barateando e segmentando as ações. O Ler-Fazer-
Contextualizar dá o caráter de complexidade à ação educomunicativa, pois 
considera o olhar do indivíduo e do grupo e valoriza o processo-produto, 
dando importância tanto ao processo de trabalho quanto ao produto que 
também é esteticamente importante. E é apenas em um ambiente complexo 
que os Ecossistemas Comunicativos podem se desenvolver. (SILVA, 2016, 
p. 97). 
 

                                                
18As sete Áreas de Intervenção apontadas pelo NCE-USP se encontram no anexo 3.  
19 Segundo Silva (2016, p. 21) a “Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais é embasada na 
proposta de trabalhar a partir de três verbos básicos: o contextualizar, o ler e o fazer. Estas três ações podem ser 
intercaladas, combinadas, tecidas respeitando as características do grupo formado por educandos e educadores, 
como também o espaço, tempo e materiais disponíveis.” 
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Investigar a fotografia na educação infantil por meio de práticas educomunicativas 

permite observar os processos comunicacionais, para ir além do carácter instrumental da 

fotografia, aprofundando as possibilidades reflexivas e dialógicas que a fotografia pode 

invocar. Outro autor que contribui para a composição desse olhar para as relações entre 

Educomunicação e Educação Infantil é Marcelo Augusto Pereira do Santos, com sua 

pesquisa, realizada em 2013, Cuidar, Educar e Comunicar: Estudo sobre as relações entre 

Educomunicação, Educação Infantil e Formação de Professores na cidade de São Paulo.  

Investigando as aproximações entre Educação Infantil e Educomunicação, Santos 

(2013) observa, na educação municipal de São Paulo, as primeiras práticas relatadas com 

mídias na Educomunicação que se desdobraram posteriormente por meio do Núcleo de 

Educomunicação. A investigação de Santos contribui para a observação do cenário inicial da 

relação entre Educomunicação e Educação Infantil e indícios das primeiras práticas 

educomunicativas que se desdobraram na educação infantil pública do município de São 

Paulo. Sobre a relação entre essas duas áreas de estudo, especialmente na rede municipal de 

educação de São Paulo, serão apresentados mais detalhes no tópico desta pesquisa intitulado: 

Educomunicação na Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de São Paulo. 

Quando abordamos a Educomunicação na Educação Infantil, temos em foco o 

espectro ampliado dos meios comunicativos na educação, percebendo a fotografia como um 

dos meios possíveis para amplificar a comunicação e expressão das crianças e das 

comunidades que atuam com as infâncias. Nesse sentido, os aportes de Mario Kaplún 

contribuem para pensar referências sobre Educomunicação para e com a Educação Infantil e 

as crianças pequenas. Ao expor sobre “comunicação educativa”, Kaplún ressalta que a 

comunicação vai além das possibilidades relacionadas às mídias 
 
Cremos que é fundamental ultrapassar esta visão redutora e postular que a 
Comunicação Educativa abarca certamente o campo da mídia, mas não 
apenas esta área: abarca também, e em lugar privilegiado, o tipo de 
comunicação presente em todo processo educativo, seja ele realizado com ou 
sem o emprego de meios. Isso implica considerar a Comunicação não como 
um mero instrumento midiático e tecnológico, e sim, antes de tudo, como 
um componente pedagógico. Enquanto interdisciplinar e campo de 
conhecimento, para a Comunicação Educativa, entendida desse modo, 
convergem uma leitura da Pedagogia a partir da Comunicação e uma leitura 
da Comunicação a partir da Pedagogia. (KAPLÚN, 1999, pág. 68) 

 

Na interface das pesquisas de Comunicação e Educação percebe-se a Educomunicação 

como uma área que também converge para observar as relações das crianças com a fotografia. 

Com seu caráter dialógico, multidisciplinar e olhar ampliado, a Educomunicação, com suas 
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premissas e áreas de intervenção, contribui para a elaboração das percepções do nosso objeto 

de pesquisa, na inter-relação entre fotografia e primeira infância. Um dos pontos de 

observação na inter-relação das áreas, que vem sendo apontado, é a dos “ecossistemas 

comunicativos”. 

 

4.3 ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS 

Um dos conceitos inerentes ao universo da educomunicação é representado pela 

expressão “ecossistema comunicativo”, sendo assim definido por Soares, em 1999: 

 
O conceito de ecossistema comunicacional designa a organização do 
ambiente, a disponibilização dos recursos, o modus faciendi dos sujeitos 
envolvidos e o conjunto das ações que caracterizam determinado tipo de 
ação comunicacional. No caso, a família, a comunidade educativa ou uma 
emissora de rádio criam, respectivamente, ecossistemas comunicacionais. Os 
indivíduos e as instituições podem pertencer e atuar, simultaneamente, em 
distintos ecossistemas comunicacionais, uns exercendo influências sobre os 
outros. (SOARES, 1999, p. 69) 

 

Em texto produzido uma década depois, o mesmo autor especifica: 

 
O ecossistema comunicativo constitui, na verdade, o entorno que nos 
envolve, caracterizado por ser “difuso” e “descentrado”. Tal ecossistema é 
difuso porque formado por uma mistura de linguagens e de saberes que 
circulam os diversos dispositivos midiáticos intrinsecamente 
interconectados; é descentrado porque os dispositivos midiáticos que o 
conformam vão além dos meios que tradicionalmente vêm servindo à 
educação, a saber: escola e livros. (SOARES, 2011, p. 43) 

 

O conceito havia sido trabalhado anteriormente por Martín-Barbero, para representar o 

modelo e a trama de interações conformadas pelo conjunto de linguagens, escrituras, 

representações e narrativas que alteram a percepção das relações entre o tempo do ócio e o 

trabalho, entre o espaço privado e o público, penetrando de forma não mais pontual, mas 

transversal (Castells, 1986), a vida cotidiana, o horizonte de seus saberes, gírias e rotinas. 

(MATÍN-BARBERO, 2014, p. 55) 

Martín-Barbero (2014, p. 55-56) ), considera a importância das tecnologias na 

constituição do ecossistema comunicativo no qual vivemos imersos, observando os projetos 

de mudança educativa com envergadura cultural. O autor observa as relações entre as 

tecnologias de comunicação e informação como estratégias de conhecimento, e não como 

instrumentos de ilustração e/ou difusão, entendendo que “[...] é a partir da e na escola que as 
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dimensões e não só os efeitos culturais das tecnologias comunicativas, devem ser pensadas e 

assumidas.”  Investigar os relatos e estéticas audiovisuais que configuram a literatura 

cotidiana das maiorias, contribui para transformar a informação em conhecimentos e decifrar 

 
[...] a multiplicidade de discursos que articula/disfarça a imagem, a distinguir 
o que se fala do que se diz, o que há de sentindo na incessante proliferação 
de signos que mobiliza a informação. Por outro lado, aprender a ler essa 
literatura é aprender a diferenciá-la, a distinguir e apreciar criticamente tanto 
suas inércias narrativas e suas armadilhas ideológicas como as poéticas da 
repetição serial e as possibilidades estéticas dos novos gêneros (Machado, 
1996 e 1999; La Ferla, 2000).  (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 56) 
 

 

Soares (2011, p. 44-45) não descarta a perspectiva defendida por Barbero para a 

expressão ecossistema comunicativo, preferindo, contudo, privilegiar, como abordagem 

educomunicativa, o paralelo com o conceito oferecido pela ecologia. Observa que, assim 

como no meio geofísico-biológico encontram-se distintos biomas, com maior ou menor 

densidade de vida, o mesmo ocorreria no meio social que apresenta ambientes áridos e/ou 

ricos de expressão vital. 

 Nos ecossistemas sociais é possível encontrar ambientes mais áridos, e/ou ricos de 

expressão comunicativa, mais ou menos fluídos. Ruídos, interrupções, desvios e amplificação 

da comunicação, em determinados sentidos, mais que outros, podem ocorrer nos ecossistemas 

comunicativos. Observar esses fenômenos e buscar amplificar, fortalecer, solucionar 

problemas, de forma coletiva, transversal e dialógica em espaços e processos educativos faz 

parte da essência da educomunicação. Essência que esta pesquisa busca encontrar por meio da 

práxis. 

Como aponta Soares (2011, p. 45) a relação dialógica se dá por meio do convívio 

humano, e não pela tecnologia adotada, sendo uma opção ético-político-pedagógica. 

Considerando um ambiente escolar educomunicativo, características como abertura à 

participação e à boa convivência entre os sujeitos do entorno do ecossistema educativo e um 

efetivo diálogo sobre as práticas educomunicativas são alguns dos elementos que conformam 

a “pedagogia da comunicação”. Questões estas que são fundamentais nos objetivos da 

pesquisa de campo com a EMEI “Jardim das Flores”. 
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4.4 PAULO FREIRE E O CONCEITO DE DIALOGICIDADE 

Dentre as questões, que foram apontadas por Soares (2011) e que estão nos 

fundamentos da Educomunicação, está o conceito de “dialogicidade” de Paulo Freire. Para 

abordar a questão recorre-se a obra de Freire (2017) Extensão ou Comunicação, escrita no 

Chile, em 1968. O autor parte da crítica sobre a atividade educativa extensionista, que propõe 

o conhecimento como algo a ser depositado ou transferido aos educandos, que, como se 

fossem objetos, recebem passivamente e de forma dócil os conteúdos que lhe são expostos. 

Expondo que conhecer é tarefa dos sujeitos e não de objetos, Freire afirma: 

O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em 
face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda 
uma busca constante. Implica invenção e reinvenção. Reclama a reflexão 
crítica de cada um sobre o ato de conhecer, pelo qual se reconhece 
conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e 
os condicionamentos a que está submetido o seu ato. [...] Para isto é 
necessário que, na situação educativa, educador e educando assumam o 
papel de sujeitos cognoscentes, mediatizados pelo objeto cognoscível que 
buscam conhecer. A nada disso nos leva a pensar o conceito de extensão. 
(FREIRE, 2017, p. 28-29, grifos do autor)   

 

Segundo o autor, a captação de conteúdos por si só permite dar conta e não o 

conhecimento verdadeiro, o adentramento. O homem é um ser-em-situação, um ser do 

trabalho e da transformação do mundo, “[...] é um ser da “práxis”; da ação e da reflexão”, 

marcado pelo resultado de sua própria ação na relação com o mundo. (FREIRE, 2017, p. 28-

29, grifos do autor) 

Freire (2017, p. 39) observa que qualquer esforço de educação popular deve ter como 

objetivo fundante, por meio da problematização das relações do homem com o mundo e do 

homem com os homens, “[...] possibilitar que estes aprofundem sua tomada de consciência da 

realidade na qual e com a qual estão [...] tomada de consciência que precisa desdobrar-se na 

ação transformadora da realidade [...].”  

Esse olhar pelo conhecimento constituído nas relações sociais e de transformação se 

aperfeiçoa, segundo o autor, na problematização crítica das relações, demandando um esforço 

de conscientização que traga apropriação do mundo aos indivíduos, lembrando que este 

mundo está também na inter-relação com a cultura e a história. Outra questão que o autor traz 

é sobre uma das características do “antidialógico”, a da invasão cultural, que reduz os homens 

do espaço invadido a objetos de sua ação, de forma autoritária e manipuladora. (FREIRE, 

2017, p. 48-49) 
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Nessa perspectiva, Freire (2017, p. 51) enfatiza as diferenças para com o conceito de 

dialogicidade, atrelado ao humanismo verdadeiro e a vivência do diálogo. “Ser dialógico é 

não invadir, é não manipular, é não ‘sloganizar’. Ser dialógico é empenhar-se na 

transformação constante da realidade”. O autor ainda afirma que “[...] O diálogo é o encontro 

amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo o ‘pronunciam’, isto é, o transformam, e, 

transformando-o, o humanizam para a humanização de todos.” Essa passagem também é a 

epígrafe dessa pesquisa, escolha realizada por encontrar nessa relação do diálogo como 

encontro amoroso entre os homens, que humaniza e transforma, um referencial para o fazer 

educomunicativo. 

Foi inspirada em Paulo Freire e em seu conceito de dialogicidade, referência para as 

práticas educomunicativas, que a pesquisadora buscou iniciar as formações com os 

professores, as conversas com as crianças, com as gestoras, com a comunidade educativa nas 

atuações com a Rede Municipal de Educação de São Paulo e em outros campos profissionais 

e pessoais. Por meio da abertura à dialogicidade que busca transformar as formações em 

encontros. Também foi por este caminho que chegou ao objeto desta pesquisa. 

Como aponta Freire (2017), a dialogicidade leva tempo, e pode ser entendida como 

“perda de tempo”, por quem tem, por exemplo, pressa. Sendo a pressa, por vezes, o motivador 

para optar pela “antidialogicidade”. Há também a recusa ao diálogo, que pode estar atrelada, 

dentre outras possibilidades, a razões estruturais, sociais, históricas, culturais e à 

internalização do “antidiálogo” como parte da experiência de vida e percepção de mundo. 

Freire comenta que as dificuldades na prática educativa, independentemente de serem 

pequenas ou grandes, não justificam o “antidiálogo” e a percepção do diálogo como perda 

tempo. O autor acrescenta que o tempo do diálogo “[...] problematizando, crítica e, criticando, 

insere o homem em sua realidade como verdadeiro sujeito da transformação.” (FREIRE, 

2017, p. 63) 

No caminho da prática educomunicativa, e tendo Freire como um dos pioneiros na 

reflexão da inter-relação comunicação/educação, observa-se o conceito de dialogicidade como 

caminho para transformação da consciência de si no mundo e perante os homens, libertando-

se das vendas que velam as perspectivas.  
 
O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de 
um conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento 
"experiencial"), é a problematização do próprio conhecimento em sua 
indiscutível razão com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual 
incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la. (FREIRE, 
2017, p. 65) 
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Outra questão apontada pelo autor e que conversa com esta pesquisa é sobre a 

condição do mundo humano como um mundo de comunicação. Trazendo os aportes de 

Eduardo Nicol, Freire (2017, p. 84) reafirma a importância da relação dialógica 
 
A intersubjetividade ou a intercomunicação é a característica primordial 
deste mundo cultural e histórico. Daí que a função gnosiológica não possa 
ficar reduzida à simples relação do sujeito cognoscente com o objeto 
cognoscível. Sem a relação comunicativa entre sujeitos cognoscentes em 
torno do objeto cognoscível, desapareceria o ato cognoscitivo.  

 

É a partir dessa ideia que Freire expõe que o mundo humano é um mundo de 

comunicação e o que a caracteriza é o diálogo, assim como este é comunicativo. Para ocorrer 

uma comunicação dialógica é necessária, no entanto, uma compreensão dos signos entre os 

sujeitos envolvidos. Os envolvidos em um processo dialógico, quanto mais capazes de 

compreender os códigos e os signos no processo de comunicação, mais conseguem atingir a 

dialogicidade. Partilhando os significados das coisas e do mundo, a comunicação e a 

intercomunicação, ao nosso olhar, podem fluir de forma ampla ou reduzida, a depender do 

grau de reconhecimento dos signos e significados de seus interlocutores.  

Pensar essa questão para com a pequena infância implica problematizar o exercício do 

adulto e da criança de partilhar seus signos e significados a partir de perspectivas tão 

diferentes do mundo, vivendo gerações distintas e tendo que lidar com os descompassos 

intergeracionais, exponenciados pelas tecnologias digitais, e com as distintas infâncias com a 

qual cada geração convive. Paulo Freire é seus conceitos sobre dialogicidade são base para a 

práxis educomunicativa e uma das práticas educomunicativas que envolvem esta pesquisa é a 

realizada na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo por meio do Núcleo de 

Educomunicação. Foi trabalhando conceitos de dialogicidade nos primeiros encontros 

formativos sobre fotografia na educação para professores da RMESP que conjugamos Paulo 

Freire e a educomunicação na nossa prática pedagógica, enquanto formadora no Núcleo de 

Educomunicação. Outros aportes e conceitos de Paulo Freire também fazem parte da práxis 

educomunicativa da pesquisadora, coloca-se uma lupa no conceito de dialogicidade, pois foi 

praticando essa perspectiva que o encontro com objeto de pesquisa ocorreu. O Núcleo de 

Educomunicação da SME-SP é decorrente do projeto Educom.Rádio, ponto inicial das 

políticas públicas educomunicativas paulistanas e que hoje ofertam os cursos de formação 

continuada que dão origem a esta pesquisa.    
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5 DO EDUCOM.RÁDIO PARA O NÚCLEO DE EDUCOMUNICAÇÃO 

 

O Educom.Rádio nasceu em decorrência do Projeto Vida, vigente no governo da então 

prefeita Marta Suplicy. Durante esse período, havia o intuito de transformar São Paulo em 

uma “cidade educadora”,20 pautada na democratização da gestão, do acesso, da permanência e 

na qualidade social da educação. Foi nessa gestão que as creches passaram da Secretaria de 

Assistência Social para serem incorporadas à Secretaria Municipal de Educação, 

transformadas em Centros de Educação Infantil, tendo sido ratificado no Plano 

Administrativo o direito à educação de crianças de 0 a 4 anos. (ALVES, 2007, p. 156-157) 

Uma das marcas da gestão de Marta Suplicy foi a criação e implementação dos 

Centros Educacionais Unificados (CEUs), a partir de 2003, que tinha como uma das 

inspirações o conceito de Escola Parque, idealizado pelo educador Anísio Teixeira e que é, 

atualmente, o que se aproxima do conceito de Parques Infantis, idealizado por Mário de 

Andrade que, com diferenças em relação aos Parques Infantis dos anos 1930, hoje são 

chamadas de EMEI.  

Na formação das agendas políticas de 2001, Alves21 (2007, p. 159) destaca duas 

decisões de ordem educacional: 1. A reestruturação da Diretoria de Orientação Técnica – 

DOT, que enfatizava a crítica à visão fragmentada do sistema educacional, o isolamento das 

escolas e a ausência da compreensão de articulação dos segmentos envolvidos no processo 

educativo. 2. A nova configuração administrativa em Núcleos de Ação Educativa. 

Na época, foram criados os Núcleos de Ação Educativa (NAE), que hoje são as DREs, 

e outras mudanças estruturais foram realizadas, incluindo a criação das subprefeituras. No 

processo de reestruturação do DOT-SME/SP, nasce o projeto Educom.Rádio, definido como 

um programa de formação de professores e estudantes do ensino fundamental da Rede 

Pública do Município de São Paulo22. O Projeto Vida “[...] coordenado pelas Professoras 

Dirce Gomes e Sônia Almeida, foi criado em 2001, com o intuito de aplicar a Lei No. 13.096-

                                                
20 Segundo Alves (2007), a partir da EducAção 3: A Qualidade Social da Educação atrelava-se diretamente à 
gestão democrática e formação do cidadão, garantindo-lhe o acesso “ao conhecimento socialmente produzido e 
sistematizado, como instrumento de compreensão do mundo, das relações com a natureza, com a cultura e com a 
sociedade e de emancipação individual e coletiva, na perspectiva de construir uma sociedade justa e igualitária 
(...) A integração do sistema formal de Educação em um conjunto de relações políticas e sociais é que define 
para nós o sentido da ‘Cidade Educadora’” (EducAção 3, 2001, p. 25, apud ALVES, 2007, p. 126) 
21 Alves faz tais destaques a partir do documento EducAção No2 (2001, p. 5). 
22 Vinculado ao Núcleo Central do Projeto Vida, como Projeto Especial vinculado ao Gabinete do Secretário de 
Educação 



126 

 

00, DOM 14/12/0077, instituindo o Programa de Prevenção da Violência nas Escolas.” 

(ALVES, 2007, p. 166) 
 
Em maio de 2001, o NCE [Núcleo de Comunicação e Educação] apresenta 
para apreciação do Projeto Vida a proposta Novas Ondas – Gestão de 
Comunicação, via Rádio, em Escola numa Situação de Conflito. Novas 
Ondas constituía-se, em um projeto-piloto, desenhado para uma escola 
pública de ensino fundamental – EMEF Benedito de Jesus Batista Laurindo 
(Pe. Batista) com duração de 12 meses. Esta proposta inicial foi recusada sob 
a alegação de que o Projeto Vida não incluiria em sua agenda projetos-
pilotos ou ações que se restringissem a uma escola. Foi então que o NCE foi 
convidado, e porque não dizer, desafiado, a formular uma linha de ação para 
o combate às diversas formas de violências nas escolas que abarcasse toda a 
rede de ensino fundamental da Cidade de São Paulo. Ao NCE foi solicitada a 
formulação de uma política pública para as escolas de ensino fundamental da 
Cidade de São Paulo. (ALVES, 2007, p. 166) 
 

No contexto de uma busca para contribuir com a ampliação da comunicação em 

espaços educativos, para a prevenção e combate à violência em situações de conflito, nasceu 

um programa que viria a se tornar política pública. As bases do Projeto Vida se aproximavam 

do conceito de Educomunicação ressemantizado pelo Núcleo de Educomunicação. 
 
O Projeto Vida ressaltava o papel da escola como um espaço de inclusão e 
de emancipação social, contextualizando a construção do saber na realidade 
e na compreensão destas relações, numa perspectiva de mudança e 
transformação desta realidade, promovendo esforços para que a Educação se 
afirme também como prioridade da sociedade, ultrapassando os muros das 
unidades escolares. (ALVES, 2007, p. 167) 
 

O Projeto Vida também buscava cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e desenvolver ações para contribuir para o combate à violência que atinge os 

professores, estudantes e integrantes da comunidade escolar. Buscava entender as causas e 

reconhecer sinais da violência, tomar providências baseadas no ECA, exercitar soluções de 

conflitos por formas não violentas, promover estruturas democráticas, e atuar dentro dos 

princípios éticos. (ALVES, 2007). O Projeto Vida promoveu estudos e ações em educação em 

programas como: 

 
O Projeto Escola Aberta, o Projeto Educom.rádio, o Projeto Recreio nas 
férias e alguns outros projetos especiais como o Seminário Internacional 
Gênero e Educação: Educar para a Igualdade, e a Bibliografia Afro-
Brasileira, com resenha de 40 títulos e, numa primeira tiragem, 30.000 
exemplares, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem da cultura 
de matriz africana, parte da história do povo brasileiro. (ALVES, 2007, p. 
169) 
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Nesse contexto, o projeto Educom.Rádio veio abrir espaço para a voz dos estudantes e 

garantir a prática da cidadania, combatendo a violência, a exclusão e a vulnerabilidade social. 

 

5.1 EDUCOM.RÁDIO 

Como apresentado anteriormente, o Projeto Vida desafiou o NCE a pensar uma 

política pública para prevenção e combate à violência por meio da criação de rádios estudantis 

que oportunizassem a amplificação da comunicação com a criação de espaços para que as 

crianças e estudantes falassem e fossem ouvidos. 

O NCE organizou uma enorme força tarefa de educomunicadores para construir a 

formação do Programa Educom.rádio, levando a rádio para 455 escolas, nos treze Núcleos de 

Ação Educativa (NAE), hoje conhecidos como Diretorias Regionais de Ensino (DREs). O 

programa, instituído em 2001 na RMESP, com a coordenação e aplicação do NCE, contava 

com três cursos de Extensão Universitária na modalidade de Difusão Cultural, com o 

acompanhamento de uma Coordenação Operacional; e com a produção de materiais de apoio 

didático e de divulgação.  

Foram programadas sete fases semestrais, iniciadas no segundo semestre de 2001, que 

seguiram até o segundo semestre de 2004, nas quais um número determinado de unidades 

escolares participou. Em cada fase, as DREs contavam com vinte e cinco vagas, para 

professores e estudantes de unidades educacionais de sua área realizarem a formação. No 

projeto, foram incluídas unidades de todas as regiões de São Paulo, como aponta Alves (2007, 

p. 175). O contrato, firmado com a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP), 

teve a supervisão geral do Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares.  

Segundo a SME-SP (2010, p. 48), o Educom.Rádio tinha como objetivo “[...] formar 

professores para desenvolverem as competências necessárias na criação de programas de 

rádio e até mesmo na criação de uma rádio da escola pela Internet (web radio).” De acordo 

com a Secretaria, os aprendizados vão além das questões técnicas de produção de rádio, os 

estudantes aprendem 
 
[...] como diferentes formas de comunicação podem ser usadas no estímulo 
ao aprendizado de crianças e jovens. Sua formação possui módulos sobre 
edição digital, sonoplastia e criação de rádios na Web. Ainda podemos 
destacar que esse trabalho tem por base o protagonismo infanto-juvenil. 
Quem constrói a programação são os alunos. O papel do professor é o de 
mediador, aquele que deve estar atento, acompanhando o processo de 
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criação, para fazer boas intervenções, inclusive no que se refere às 
competências de leitura e escrita. (SME, 2010, p. 48) 

 

Como aponta Segawa (2009, p. 85), durante a duração do programa, em sete fases 

semestrais, foram atendidas 455 escolas municipais de ensino fundamental e 8.636 cursistas, 

sendo cerca de 60% dos participantes professores e funcionários, 33% estudantes e 6% 

membros da comunidade, oferecendo cursos de formação nas escolas selecionadas e 

denominadas como Pólos. Soares (2020, p.16) relata que o projeto  
 
[...] Educom.rádio, como curso de formação, tinha tudo para fracassar: era 
longo demais (12 encontros de 8 horas cada um, realizados aos sábados, ao 
longo de um semestre); era muito denso (totalizando 92 horas de trabalho no 
curso, fora as atividades que ocorriam durante as 12 semanas, nas escolas); 
era demasiado ambicioso (promover processos de aprendizagem em que 
professores, estudantes e membros da comunidade experimentassem práticas 
midiáticas numa perspectiva dialógica e colaborativa, na busca de solução 
para os problemas de violência física, psicológica, social ou moral, ou 
mesmo para qualificar o trabalho pedagógico, empregando as tecnologias da 
comunicação no tratamento dos temas transversais). No entanto, o projeto só 
fez crescer, do primeiro encontro, em agosto de 2001, ao milésimo (na 
verdade, foram 1.009 encontros de 12 horas), em dezembro de 2004. No 
processo, ainda em 2002, a professora Cida Perez, Secretária Municipal da 
Educação, anunciava uma relevante surpresa em entrevista para a jornalista 
Márcia Coutinho, coordenadora da equipe de memória do projeto: “Num 
total, a violência nas escolas de São Paulo caiu 50%”. E olha que estávamos, 
então, ainda no início do programa! A Secretária referia-se a uma inovação 
pedagógica acolhida pela Prefeitura, funcionando de forma paralela à prática 
curricular, no âmbito do que se denominava, então, como “projeto especial”. 
O que não imaginava a professora Cida é que, dois anos depois, a Câmara 
Municipal, numa iniciativa do vereador Carlos Neder, legitimaria a iniciativa 
por meio de um diploma legal, a Lei no 13.941, promulgada em 28 de 
dezembro de 2004, com o objetivo de “Instituir o programa Educom - 
Educomunicação pelas Ondas do Rádio, no Município de São Paulo”, dando 
outras providências. Sancionada imediatamente pela Prefeita Marta Suplicy, 
a Lei foi regulamentada pelo Prefeito José Serra, em agosto de 2005. 

 

Soares comenta a amplitude do projeto Educom.Rádio e a enorme realização da qual o 

projeto fez parte, contribuindo para a diminuição, em 50%, da violência nas escolas da rede 

no primeiro ano de aplicação do projeto. A partir da experiência exitosa de amplificação da 

comunicação e contribuição para a redução da violência e solução de conflitos, o projeto 

Educom.Rádio, virou política pública por meio da Lei nº 13.941. 

 
Entender a educomunicação como processo de gestão de práticas educativas 
permitiu à Secretaria de Educação do Município de São Paulo transferir o 
Projeto Educom.rádio, em sua sétima fase, no segundo semestre de 2004, da 
área de projetos especiais (no caso Projeto Vida) para o centro articulador da 
“área de currículos”. A decisão apresentou um avanço de natureza 
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conceitual. A partir deste momento, o poder público transformava 
efetivamente a Educomunicação em “política pública”, a vigorar em toda a 
rede, na área da Educação. (SOARES, 2009, p. 22) 
 

Na gestão de José Serra, em 2005, foi promulgada a Lei EDUCOM – 

Educomunicação pelas ondas do rádio. Na lei Educom, foi instituído o entendimento do 

governo municipal sobre a Educomunicação:  
 
Para o novo decreto a Educomunicação é entendida como a inter-relação 
entre processos e tecnologias da informação e da comunicação e as demais 
áreas do conhecimento e da vida social, ampliando as habilidades e 
competências e envolvendo diversas linguagens e formas de expressão para 
a construção da cidadania. (São Paulo, 2005) 

 

Desse momento em diante, projetos educomunicativos passaram a ser desenvolvidos 

sob a égide do Programa Nas Ondas do Rádio, coordenado desde então pelo Prof. Carlos 

Lima. Além das formações continuadas para os professores da RMESP em rádio, passaram a 

ser oferecidas formações em vídeo, Imprensa Jovem, Fanzine, Jornal Mural, Mestre de 

Cerimônia Juvenil, Agente Cultural, Rádio Kiringué e Jornal Comunitário. Na pesquisa 

realizada pela pesquisadora na especialização em Educomunicação na ECA-USP, em 2013, 

foram investigadas as atuações e programas oferecidos pelo então Núcleo nas Ondas do 

Rádio, hoje chamado Núcleo de Educomunicação. Resgata-se a pesquisa, especialmente por 

relatar as características desses primeiros programas oferecidos pelo Núcleo e que remontam 

às ações de quase uma década23. 

 

5.2 NÚCLEO NAS ONDAS DO RÁDIO  

Na época, o Núcleo de Educomunicação tinha um site diferente do atual, que 

explicitava as atividades do Núcleo. Nesse espaço, encontravam-se as informações sobre a 

constituição dos programas e ações articuladas pelo então chamado Núcleo Nas Ondas do 

Rádio.   

O Fanzine era uma revista artesanal realizada por estudantes, que podia estar em 

formato digital ou impresso e que tinha o objetivo de promover a liberdade de expressão, 

criatividade, expressão comunicativa e o trabalho artístico. O Jornal Mural era um painel 

                                                
23 Monografia disponível em: 
 https://drive.google.com/file/d/1SYQVNV_2GuOiPNfo1XqvIH1ln5ToFyJi/view?usp=sharing. Acesso em: 27 
mai. 2021. 
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informativo para promover o acesso rápido às informações referentes à sala de aula e 

comunidade escolar, sendo um espaço de comunicação de notícias, projetos educativos, 

expressões criativas, iniciativas da escola e da comunidade e opiniões. O Mestre de 

Cerimônia Estudantil trazia aos jovens a oportunidade de serem anfitriões de eventos 

realizados na unidade educacional, sendo responsáveis pela articulação com o público e as 

atrações. Havia também o Programa de Agente Cultural em Mídia e Rádio, que capacitava 

jovens e adultos do CIEJA (Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos) para atuar em 

eventos, como oficineiro e arte-educador, em instituições educativas formais e não formais, 

para assistir emissoras de rádio e TV, serem sonoplastas, sonorizadores e comunicadores em 

rádios comunitárias. Já o programa Rádio Kiringué buscava promover, aos estudantes e 

membros das aldeias Guarani, situadas nas regiões paulistanas da Capela do Socorro e de 

Pirituba, a apropriação da rádio e do blog. Os projetos pedagógicos dos Centros de Educação 

Infantil Indígena – CEII – vinculados ao Centro de Educação Cultural Indígena – CECI – 

valorizam a língua Guarani como forma de comunicação e buscam construir ações que 

fortaleçam a identidade social desta comunidade por meio de uma educação baseada na 

vivência e na transmissão do conhecimento dos xeramõi (mais velhos) e por meio da 

oralidade. A Imprensa Jovem é uma agência de notícias realizada a partir das crianças e 

jovens estudantes da Rede Municipal de Educação. (PEREIRA, 2013, p. 53) 

O Núcleo Nas Ondas do Rádio, que tinha no nome a herança do projeto que o institui 

na RMESP, passou a ser chamado de Núcleo de Educomunicação e, ao longo dos anos, tem 

trazido novas formações para os professores da rede. Em recente publicação de uma edição da 

Revista Magistério (2020), publicada pela prefeitura municipal de São Paulo, os artigos 

reconstroem o histórico dos vinte anos da Educomunicação na RMESP. O editorial começa 

expondo que a premissa dos projetos educomunicativos está na proposição do diálogo 

permanente dos estudantes com a comunidade escolar.  
 
Por meio de proposições, como Rádio Escolar, Produção Audiovisual, 
Cinema, Fotografia, Comunicação pelas Redes Sociais, Jornal Mural e 
Impresso, História em Quadrinhos, Fanzine, Agências de Notícias, dentre 
outros, crianças, adolescentes e jovens, estudantes da Educação Infantil ao 
Ensino Fundamental, desenvolvem o seu direito à comunicação democrática 
e responsável. Elas e eles, coletivamente, constroem suas produções com 
propósito de intervenção social nas suas comunidades, como campanhas, 
difusão de iniciativas educacionais, promoção de cultura de paz com e pela 
comunicação para apoiar o convívio escolar, utilizando uma comunicação 
bem peculiar: estudante falando com/para estudante. (MAGISTÉRIO, 2020, 
p. 3) 
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A publicação retoma a história da Educomunicação na rede e aponta desde os 

resultados do projeto na redução da violência, como apontado nos tópicos anteriores, até os 

novos avanços e reconhecimentos internacionais, como o referenciado pela UNESCO. No 

artigo de Bruno Ferreira (2020), temos entrevistas com jovens que fizeram e fazem parte do 

Programa Imprensa Jovem, que é uma agência de notícias na escola e está sob a égide do 

Núcleo de Educomunicação SME-SP.  

No relato dos estudantes que fizeram parte do projeto, observam-se algumas das 

contribuições que a experiência com o Imprensa Jovem proporcionou. Gabriela Vallim, 25 

anos, que fez parte do Imprensa Jovem entre 2009 e 2012, e que hoje é jornalista e trabalha 

com comunicação corporativa em uma multinacional, conta que em sua unidade 
 
As atividades eram divididas em dois momentos, a teoria e, posteriormente, 
a prática. Tínhamos a oportunidade de aprender conceitos sobre rádio 
escolar, jornal impresso, blogs e entrevistas, desde como fazer, o que é e 
qual impacto nas minhas aprendizagens, além da parte prática, quando 
colocávamos esse aprendizado em ação, por meio do desenvolvimento de 
produtos finais, como a rádio na escola durante o intervalo, jornal para 
circulação no bairro e blog para divulgar nossa cobertura nos eventos. A 
grade de atividades ocorria sempre com a orientação, estímulo e 
engajamento dos professores, como formadores e facilitadores desse nosso 
processo de construção coletiva do conhecimento. [...] Ter entrevistado a 
empreendedora local, dona da lanchonete em que eu comprava doces, me 
ensinou sobre finanças e economia colaborativa, assim como ter feito a 
cobertura jornalística de eventos como o Campus Party me ensinou sobre 
tecnologias, novas mídias e carreira. Todo esse conhecimento expandiu 
meus horizontes sobre o significado de aprender e me inspirou a sonhar com 
a construção de uma carreira de sucesso em áreas que, anteriormente, eu até 
desconhecia. A educomunicação me permitiu visualizar um futuro que, 
naquela época, era apenas possível no meu sonho, me conectou com pessoas 
que me ensinaram ferramentas e caminhos para meu desenvolvimento, além 
de acompanhamento na minha jornada, que passei a vislumbrar a partir das 
experiências vividas pela participação no projeto. Tenho orgulho por ter 
feito parte, satisfação por me permitir compartilhar esse conhecimento com 
outros, como o convite que recebi da UNESCO para apresentar minha 
monografia sobre o tema em uma das edições da Games for Change, nos 
EUA, em um dos maiores eventos de tecnologia e games de impacto social 
(FERREIRA, 2020, p. 6) 
 

Relatos como o de Gabriela juntam-se à outros de crianças e jovens que, por meio do 

Imprensa Jovem, passaram a observar o mundo de forma ampliada, a mudar sua forma de se 

relacionar com o outro, respeitando as diferenças e observando as potencialidades do fazer 

coletivo de forma democrática, a se informar com mais consciência e leitura crítica da mídia, 

a desenvolver habilidades de comunicação e a atuar em projetos sociais, dentre outras marcas 

relatadas pelos estudantes participantes do projeto. 
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Como os estudantes, professores e gestores também trazem suas perspectivas sobre a 

experiência com o trabalho com os projetos de Educomunicação na RMESP, como é o caso 

do relato do Prof. Fábio Nepomuceno, oferecido à Ferreira (2020) que passou a trabalhar com 

Educomunicação quando assumiu a função de POIE24 e resgatou, na unidade onde trabalhava, 

o projeto Educom.rádio, buscando reativar os equipamentos e, assim, criou com os estudantes 

a Rádio Graciosa e a Folha Graciosa (na EMEF Fernando Gracioso, em Perus). Atuando 

como gestor na rede, atualmente, diz que, para ele, a Educomunicação: “[..] é a própria 

substância da minha concepção de gestão escolar, que passa pela gestão de recursos, gestão da 

comunicação, negociação e planejamento conjunto com minha equipe gestora, funcionários, 

colegas professores e, inclusive, estudantes”. (FERREIRA, 2020, p. 8) 

De crianças, estudantes, professores e gestores, a Educomunicação, em seus vinte anos 

na rede municipal de educação de São Paulo, vem encontrando no fazer coletivo, transversal e 

democrático, na amplificação da comunicação e na promoção do protagonismo e participação 

infantojuvenil, um caminho que tem conversado com a realidade das crianças e jovens, 

mobilizando-os nas construções dos saberes e das aprendizagens, como apontou Gabriela 

Vallin: “A vivência com Educom despertou em mim a fome pelo conhecimento, me ensinou 

que aprender poderia ser divertido, por meio de elementos que me estimulavam e dialogavam 

com a minha realidade.” (FERREIRA, 2020, p. 6) 

O Prof. Carlos Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação, aponta que o 

Imprensa Jovem, presente em 417 unidades da RMESP, tem como característica incentivar o 

protagonismo e a participação das crianças e jovens de forma autônoma, colaborativa, criativa 

e crítica, tendo eles o papel de definir as pautas, fazer as pesquisas, entrevistas, gravações, 

fotografias, edições, publicações e divulgação da informação nos mais diversos canais de 

comunicação atuais, de blogs, às redes sociais. Carlos Lima traz a fala de um estudante, 

André, do 4º ano da EMEF Tarsila do Amaral, para definir a imprensa jovem como “[...] um 

espaço de expressão. Somos uma rede e estamos em sintonia. Tudo o que acontece vira 

notícia. Contamos os fatos e acontecimentos por meio dos nossos pontos de vista. 

Registramos, editamos, publicamos e compartilhamos. Somos alunos e alunas que produzem 

notícias.” (LIMA, 2020, p. 10) 

Em 2001, ano referido como um marco na inserção de projetos, práticas e ações na 

rede municipal de São Paulo, iniciaram-se os projetos de construção dos Centros de Educação 

e Cultura Indígena, criados a partir da parceria com a SME-SP e as aldeias Guarani do 

                                                
24 Professor Orientador de Informática Educativa. 
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município e que passaram a integrar o Programa Nas Ondas do Rádio em 2012, sendo criada 

a Rádio Kylinguê. Atualmente, os três CECIs contam com equipamentos midiáticos para a 

produção de comunicação a partir de suas perspectivas e culturas, tendo a língua guarani 

como uma das formas de expressão, com tradução para a língua portuguesa (GATÁSS, 2020). 

Os projetos de Educomunicação permeiam a rede municipal de educação de São Paulo 

e são referência no Brasil e no mundo. Maria Redher, consultora do setor de Educação da 

UNESCO no Brasil, relata as inovações e referências que o trabalho com a Educomunicação 

tem representado na Rede Municipal de Educação de São Paulo. Em 2019, Carlos Lima 

apresentou as práticas educomunicativas realizadas na rede no maior evento de Alfabetização 

Midiática e Informacional (AMI), a Global MIL Week Feature Conference 2019, promovida 

pela UNESCO e parceiros, na Cidade de Gotemburgo, na Suécia, em setembro de 2019. 

Segundo Redher (2020, p. 39) 
 
A Alfabetização Midiática é hoje o principal mecanismo para o combate às 
fake news, permitindo que, na escola, os estudantes já adquiram informações 
necessárias e consciência para evitar o compartilhamento e a produção de 
notícias falsas. A experiência paulistana também se destaca por trabalhar 
com diferentes temáticas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS da ONU, pois o Currículo da Cidade, por meio de uma 
parceria entre a SME de São Paulo e a UNESCO Brasil, é o primeiro do 
mundo a ter os Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento relacionados 
com os ODS. 
 

A experiência com a Educomunicação na SME-SP foi apresentada em plenária para 

todos os participantes, que representavam 55 países, levando as ações realizadas pelos jovens, 

crianças, professores, gestores e todos os envolvidos com as práticas educomunicativas da 

SME-SP para compartilhar as experiências com diversos e múltiplos territórios Brasil afora. 

Outro prêmio internacional recebido recentemente foi o de Aprendizagem Criativa do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts - MIT e Fundação Lemann. 

Atualmente, o Núcleo de Educomunicação promove e oferece formação para o 

Programa do Imprensa Jovem e Imprensa Mirim (realizados na educação infantil) e continua 

a oferecer formação continuada para os professores e estudantes da rede, em diversos temas 

como: Fotografia, Audiovisual, Cinema, Gestão de Projetos, História em Quadrinhos, 

Imprensa Jovem, Leitura Crítica, Jornal, Rádio e Socioambiental. Dentre esses temas, são 

ofertados diversos cursos. São também oferecidos, desde 2020, “aulões” abertos, disponíveis 

para toda a comunidade educativa25 por meio de plataforma on-line. 

                                                
25  É possível consultar os cursos, publicações, reportagens e materiais no link: 
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/educomunicacao/. Acesso em 28 mai. 2021. 
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Com a pandemia da Sars-Cov-2 (2020-2021), o Núcleo de Educomunicação foi 

desafiado a levar os cursos presenciais para a plataforma on-line e, depois de amplas 

negociações e organizações, conseguiu seguir oferecendo formação continuada aos 

professores e estudantes da rede municipal paulistana. Esse movimento está contribuindo para 

a busca de soluções para o trabalho dos educadores(as) no sistema remoto, trabalhando os 

meios de comunicação e informação para se comunicarem com os estudantes, famílias e 

comunidades acerca das escolas.  

Nos cursos de formação continuada realizados pelo Núcleo de Educomunicação, 

observam-se diversas ideias e projetos sendo construídos, buscando de alguma maneira 

manter a comunicação com as crianças, jovens e familiares e criando uma rede de 

comunicação e apoio à comunidade educativa. Observam-se projetos de fotografias de suas 

janelas, que trazem as perspectivas das crianças e jovens no momento da pandemia, de 

construção de materiais informativos, por parte das crianças e jovens, para combater as fake 

news sobre vacinas e as que envolvem a pandemia, podcasts de professoras contando histórias 

para os bebês e crianças de sua turma, reflexões sobre os conteúdos audiovisuais infantis e 

cineclubes. As experiências têm se multiplicado e flexionado diversas reflexões. 

 

5.3 A EDUCOMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PAULISTANA 

Desde 2001, múltiplas e diversas foram as experiências que, a partir dos princípios 

educomunicativos, passaram a compor o quadro de transformação social e das relações 

comunicativas nos espaços educativos do Município de São Paulo.26 Das ações que fazem 

parte da história, uma, em especial, marca o início das relações entre a Educomunicação e a 

Educação Infantil: a Rádio Jacaré, criada em 2009. Realizada na EMEI Antonio Munhoz 

Bonilha, em Pirituba, pela professora Ana Paula Emilio Escudeiro e as crianças de quatro e 

cinco anos, a Rádio Jacaré foi o primeiro projeto de rádio na educação infantil do qual se tem 

registro. 

A iniciativa ganhou o nome de Rádio Jacaré FM a partir do projeto sobre répteis com 

o qual as crianças estavam envolvidas na época. O protagonismo infantil era umas das bases 

                                                
26 Este tópico foi escrito para esta dissertação e serviu de base para a construção coletiva com o Prof. Marcelo 
Augusto P. dos Santos de um artigo publicado na Revista Magistério (2020), intitulado – Educomunicação na 
educação infantil na rede municipal de ensino de São Paulo. A parte que segue aqui escrita, foi realizada 
exclusivamente pela presente pesquisadora, anterior ao processo de escrita coletiva com Marcelo Santos para o 
artigo. 
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estipulada pela professora Ana Paula, que mediava a experiência buscando promover a 

criação e participação das crianças em todos os processos. 

A Rádio Jacaré foi considerada a primeira rádio mirim da cidade de São Paulo e teve 

inauguração oficial acompanhada pelo então prefeito Gilberto Kassab e pelo Secretário 

Municipal da Educação Alexandre Schneider, que foram entrevistados pelas crianças.  A 

inauguração contou com a cobertura jornalística dos estudantes do Ensino Fundamental, do 

projeto educomunicativo Rádio Graciosa de Perus, coordenado, na época, pelo professor 

Fábio Nepomuceno.  

A ação iniciada pela Rádio Jacaré inspirou outras unidades educacionais e 

profissionais da RMESP, como ocorreu com o professor Marcelo Augusto Pereira dos Santos. 

Enquanto Professor Orientador de Informática Educativa (POIE) na EMEI Antonio Munhoz 

Bonilha, Marcelo Santos colaborou com a Rádio Jacaré e, posteriormente, desenvolveu o 

projeto educomunicativo TV Cedro Rosa, na EMEI Eunice dos Santos, no mesmo bairro de 

Pirituba, entre 2010 e 2012. 

A TV Cedro Rosa foi inspirada a partir da Rádio Jacaré e dos cursos realizados pelo 

professor Marcelo Santos sobre práticas educomunicativas, oferecidos pelo Núcleo de 

Educomunicação, então Educom.Rádio, da SME-SP. O projeto, composto por crianças entre 4 

e 5 anos, tinha como base a produção de um documentário em formato de guia turístico 

audiovisual.  

O documentário apresenta a perspectiva das crianças em visita a pontos turísticos 

paulistanos trazendo com graça e leveza suas descobertas e brincadeiras. As entrevistas com 

funcionários e frequentadores dos espaços chamam a atenção e são um registro singular e 

histórico que revelam, em parte, como as crianças experienciaram o mundo e registraram suas 

vivências. 

A TV Cedro Rosa pode ser acessada por meio do site do projeto27 e foi premiada com 

o 1º lugar no Prêmio Paulo Freire, edição de 2012. Outra ação ocorrida na Educação Infantil 

que ganhou destaque na época foi a da Rádio Tem Gato na Tuba, realizada pela professora 

Deise Regina Ferreira junto às crianças da EMEI Guia Lopes. A ação foi premiada com o 2º 

lugar na edição de 2011 do prêmio Professor Destaque. O Prof. Carlos Lima, coordenador do 

Núcleo de Educomunicação, relata, em entrevista para esta pesquisa, que o programa de 

rádio, da Rádio Tem Gato na Tuba, realizado pelas Crianças da EMEI com a professora 

Regina:  

                                                
27 Site da TV Cedro Rosa - Disponível em: tvcedrorosa.wordpress.com. Acesso em: 28 mai. 2021. 
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[...] era um evento mensal que apresentava todos os projetos da escola. 
Então, uma vez por mês, nas reuniões de pais, a rádio se fazia presente para 
poder apresentar os projetos na escola. Tinha um caráter de muitos 
estudantes participando ao mesmo tempo, para construir pautas, fazer 
entrevistas, colocar as produções de música, de arte e de outros projetos que 
eles tinham na escola, com a ideia de realmente conectar as produções 
desenvolvidas pelas crianças para os pais, para as famílias. Então, a Rádio 
Tem Gato na Tuba tinha esse papel de conversar com todo mundo, tinha 
gente de todas as salas de aula participando de um projeto que era fora do 
horário de aula. (Entrevista 2, Apêndice A) 
 

Nesse ano de 2009, Carlos Lima relembrou que, além dos três projetos - Rádio Jacaré, 

TV Cedro Rosa e Rádio Tem Gato na Tuba - realizados na Educação Infantil pública 

paulistana, houve também a Rádio Pingo de Gente, da creche do CEU Vila Curuçá, onde as 

crianças com suas famílias produziam os programas de Rádio, que eram podcasts, divulgados 

via blog. A turma da Rádio Pingo de Gente já estava produzindo podcasts quando o recurso 

ainda era novidade e pouco utilizado. “[...] Isso tudo aconteceu em 2009, esses [...] 

movimentos da educação infantil, [...] nos animou, e nos incentivou, a colocar na portaria do 

Nas Ondas do Rádio a possibilidade de desenvolver a Educomunicação também para a 

Educação Infantil.28” 

A “efervescência” de projetos educomunicativos na Educação Infantil, que passou a 

ser conhecida em 2009, abriu uma janela para observar as práticas com os meios de 

comunicação e informação com crianças pequenas que, até então, era novidade. O programa 

Educom.Rádio, desde sua criação, estava focado no Ensino Fundamental, encontrando, em 

2009, professores inovadores e pioneiros que chamaram a atenção para os trabalhos com os 

meios de comunicação em um espaço fundamental da educação pública paulistana, o da 

educação infantil. A inclusão dos professores e gestores da infância na Portaria 5792, como 

público alvo das ações e formações disponibilizadas pelo Núcleo de Educomunicação, 

contribuiu para a abertura da Educomunicação em espaços de educação infantil na Prefeitura 

de São Paulo. 

Passados 10 anos dos primeiros registros históricos de ações educomunicativas na 

educação infantil da RMESP, o número de projetos e práticas foi se multiplicando no 

território. É o caso das unidades que contam com o projeto Imprensa Mirim, uma agência de 

notícias desenvolvida pelos estudantes, que promove o protagonismo infantil e a ampliação 

dos meios de comunicação em espaços educativos de forma democrática, dialógica, 

horizontal e participativa. 

                                                
28 Entrevista 2, Apêndice A da presente pesquisa. 
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Algumas das unidades que estão desenvolvendo o Imprensa Mirim, atualmente, e que 

contam com a participação das crianças, famílias, professores e gestores da unidade são a 

EMEI Cartola, o Centro de Educação Infantil (CEI) Diret Jardim Reimberg, ambos na zona 

sul da cidade de São Paulo, a EMEI Dulce Hauck, idealizada pela professora Meluzia Ribeiro 

Luz Kiryu e a EMEI Professor Pedro A. C. Moraes, idealizada pelas professoras Gil Goulart e 

Andressa Pires, ambas localizadas na zona Norte da cidade. 

A Imprensa Mirim da EMEI Angenor de Oliveira Cartola, que teve como uma das 

idealizadoras a professora Silvia Santos, está completando 8 anos de atividades em 2020. 

Com a parceria das crianças, educadoras e gestores da EMEI, as crianças fazem a cobertura 

jornalística de acontecimentos que ocorrem na unidade escolar e eventos externos e já 

trabalharam com produção de radio escolar, radio-dramaturgia, cobertura de eventos, 

fotografia, jornal mural, vídeos, reportagens e telejornal. Conteúdos sobre a desinformação e 

fake news das vacinas são um dos tópicos abordados pelas crianças e que estão disponíveis no 

canal do youtube Imprensa Mirim EMEI Cartola. 

No canal do youtube da EMEI, é possível ver as crianças entrevistando ex-alunos, 

investigando curiosidades, fazendo teatro, dentre outras práticas. Para a professora Silvia 

Santos, o Imprensa Mirim “Vai além da comunicação oral das crianças. Nós buscamos 

promover o sentimento de pertencimento do espaço público e a percepção de que a criança 

pode transformar o espaço ao seu redor.” (PEREIRA e SANTOS, 2020, p. 33)  

A Educomunicação também está presente em práticas desenvolvidas com os bebês e 

crianças de entre zero e três anos dos Centros de Educação Infantil (CEI) da Rede Municipal 

de Educação de São Paulo. Dois exemplos são o CEI Diret Jardim Reimberg e o CEI Vila 

Missionária, localizados na Zona Sul da Cidade. 

No CEI Diret Jardim Reimberg, as práticas educomunicativas iniciaram com a 

professora Marcia Curti de Mello que, após realizar o curso Jornal Impresso, em 2015, 

oferecido pelo Núcleo de Educomunicação, iniciou o projeto do Jornal Mural no CEI, que 

divulgava as principais ações da unidade educacional e do bairro para a comunidade. Com a 

aposentadoria da Professora Márcia, o projeto continuou por iniciativa da Professora Claudia 

Regina dos Santos, com apoio da gestão, professores e famílias da escola. A professora 

Cláudia partiu do incômodo com o fato de ver crianças de entre 2 e 4 anos chegando na 

unidade com celulares nas mãos, de olho nas telas e em jogos violentos, para propor uma ação 

de ampliação das possibilidades para os usos e trabalhos com os celulares. A partir das rodas 

de conversa de sensibilização dos temas, câmeras e celulares foram disponibilizados para que 

as crianças registrassem o cotidiano. As produções realizadas por elas passaram a compor o 
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jornal, os portfólios e a documentação pedagógica que eram apresentados na escola e para as 

famílias.  

As crianças de 3 e 4 anos já investigaram questões como: Por que não podemos 

brincar no parquinho? Pergunta que as levou a pesquisar os processos de manutenção da 

escola, por decorrência da grama alta e do terreno vizinho, que estava abandonado e oferecia 

riscos à saúde das crianças. A sensação de pertencimento e integração das crianças e famílias 

à escola e à comunidade representam as principais mudanças no ambiente do CEI, na opinião 

da professora Cláudia Regina, que enfatiza: “O que mais me marcou na experiência da 

Imprensa Jovezinha, foi a mudança no olhar e postura dos pais das crianças envolvidas no 

projeto, que passaram a valorizar a educação infantil.” (PEREIRA e SANTOS, 2020, p. 33)  

Um outro exemplo, que abarca a faixa etária dos bebês, é a experiência da Rádio CEI 

Vila Missionária, que iniciou com o movimento da coordenadora Maria do Carmo Irenio e da 

diretora Ellen Cristina de Moraes Pereira Bezerra. As gestoras buscavam ampliar a 

comunicação na escola com os pais e a comunidade, o que as levou a desenvolver um boletim 

em forma de jornal, que era entregue a todas as famílias. A diretora Ellen Cristina, que já 

havia realizado formações educomunicativas, entrou em contato o Professor Carlos Lima, 

coordenador do Núcleo de Educomunicação, para buscar apoio na construção do Jornal do 

CEI. 

Como formadora do Núcleo de Educomunicação e investigadora da Educomunicação 

na Educação Infantil, Carlos Lima encaminhou o tema para a presente pesquisadora. Em 

visita à unidade, surgiu a ideia de criar a Rádio CEI Vila Missionária, inspirada na Rádio 

Jacaré FM. A ideia era amplificar a comunicação, dentro e fora da unidade educacional, 

transmitindo às famílias e à comunidade escolar um pouco do cotidiano e reflexões da 

educação de bebês e crianças bem pequenas. Um dos objetivos era realizar a rádio 

coletivamente. 

Foi organizada uma sequência de formações com todas as professoras e equipe de 

apoio da unidade sobre Educomunicação, comunicação, projetos com rádio na educação 

infantil e sobre o projeto da Rádio CEI Vila Missionária. De forma excepcional, a 

coordenadora da escola, com apoio da diretora e de toda a equipe, organizou a escala de 

forma que todos os integrantes do quadro pedagógico e do quadro de apoio pudessem 

participar das formações e da criação da Rádio.  

Em cada encontro, eram socializadas as gravações de áudios realizadas pelas 

educadoras e pela equipe sobre a rotina com os bebês. Coletivamente, foram construídas as 

programações da Rádio. A edição dos programas foi realizada pela Susana Medeiros, Auxiliar 
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Técnica de Educação (ATE), que fez parte de todo o projeto e aprendeu, com vídeos no 

Youtube, como editar áudio no programa Audacity.  

Com sensibilidade e dedicação, os programas da Rádio CEI Vila Missionária trazem 

temas como convites das crianças para a festa cultural de 2019, sons que os bebês fazem ao 

acordarem e ao tocarem instrumentos juntos, vinhetas gravadas com as vozes das crianças, 

entrevista com as famílias sobre suas impressões ao escutarem os programas da Rádio, um 

cordel intitulado Cordel do bebê, dentre outras produções.  

A professora do CEI Vila Missionária, Cleane Fontebasso Gonçalves, professora do 

Berçário 2 (bebês com 1 ano), comenta que, a partir das formações e do início da rádio, 

passou a perceber o quanto as vozes dos bebês são negligenciadas. A professora relata que o 

processo de registro em áudio dos sons dos bebês trouxe a percepção de temas que antes 

passavam despercebidos. Alguns dos exemplos citados pela professora referem-se aos sons 

dos bebês nas brincadeiras e ao acordarem, percebendo, inclusive, que alguns despertavam da 

soneca conversando. O tema se tornou um dos episódios da Rádio “O que os bebês fazem no 

berçário?”29. A experiência, segundo a professora, mudou até a forma de registro da 

documentação pedagógica, que passou a valorizar mais as vozes das crianças.  

Durante o processo de registro das vozes dos bebês para os programas da Rádio, a 

professora Cleane relata se deparar com a surpresa de que havia bebês que percebiam que 

estavam sendo gravados e neste momento paravam de fazer o que estavam fazendo. A 

observação levou as professoras a criarem estratégias de registro que interferissem o mínimo 

possível na rotina e na captação das experiências e vozes das crianças. Outra questão que a 

professora Cleane traz é que antes da rádio elas não se atentavam às interferências que 

ocasionavam nos processos, brincadeiras e investigações das crianças ao realizarem seus 

registros para compor a documentação pedagógica, por exemplo. A professora Cleane 

considera que a maior satisfação foi observar os bebês escutando os programas. [...] Quando a 

gente colocou o programa para as crianças maiores ouvirem os bebês do berçário, os maiores 

falavam “nossa, são os bebês! É o programa da rádio dos bebês!”.  

Cleane relata que a Coordenadora Pedagógica Maria do Carmo colocava os programas 

para serem escutados pelas crianças, famílias e todos que fazem parte da unidade educacional, 

durante as refeições e nos horários da entrada e saída no CEI, além dos momentos nos quais 

os programas já eram passados na sala, para as turminhas escutarem. Segundo a professora, 

quando as crianças maiores, que têm dois anos, escutavam o programa, identificavam que era 

                                                
29 Disponível do link: https://www.youtube.com/watch?v=PZG649hqKqs Acesso em: 28 de mai. de 2021. 
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o programa dos bebês e falavam, “nossa, os bebês acordam conversando!” e diziam “E bebê 

fala?”.  

Outro destaque da professora é para a recepção das famílias, que ficaram maravilhadas 

com a ação. Cleane lembra que: “Quando os pais ouviam que era seu filho falando, a sala 

dele, e depois escutavam no Youtube ou no Facebook da escola, eles vinham no final do dia 

falar pra gente ‘Vocês estão fazendo uma rádio! Eu quero participar!’, e aí começamos a ter 

as participações das famílias. Uma mãe até perguntou por que a gente não colocava uma caixa 

do lado de fora, no pátio, para deixar a rádio tocando, porque afinal era uma rádio, né? E nós 

percebemos que ela queria escutar o filho dela dentro da escola, falando e brincando.” 

(Informação verbal)30.  

A professora relata que havia uma busca para que o programa da rádio representasse a 

voz das crianças, seus contextos, e que elas se identificassem com o conteúdo. Não foram 

todos os programas em que foi possível contemplar essa perspectiva, segundo os educadores, 

mas essa era uma preocupação e busca da equipe. Segundo Cleane, “O ponta pé inicial tinha 

que partir da sala de aula, do que estávamos vivendo com os bebês naquele momento. E isso 

precisa de uma observação atenta, né?” A professora ressalta a necessidade de uma escuta 

atenta aos detalhes, ao que as crianças estão vivendo, às suas vontades, interesses e ao que 

querem trazer para as professoras, para assim conseguir construir um programa de rádio que 

realmente demonstre o que está acontecendo no momento. 

A criação da Rádio CEI Vila Missionária foi articulada a partir dos princípios 

educomunicativos, envolvendo diversos atores da educação infantil – bebês, crianças, 

professoras, gestoras, equipe de apoio, famílias – e a SME por meio do Núcleo de 

Educomunicação e da formação e acompanhamento oferecida pela presente pesquisadora. A 

rádio se tornou um efetivo meio de exercício para a escuta atenta dos bebês e para a pesquisa 

das professoras, ampliando o ecossistema comunicativo na unidade educacional e com a 

comunidade, registrando e socializando as vozes dos bebês, das crianças e da equipe 

pedagógica. 

O exemplo citado pela professora Cláudia Regina, do CEI Reimberg, é sintomático do 

quanto a presença dos meios de comunicação e informação no cotidiano da infância tem se 

intensificado com a chegada da era digital. Meios como fotografia, vídeos, jogos e desenhos 

animados estão, cada dia mais, permeando a infância e a educação infantil. Pensar como esses 

meios são e/ou podem ser implementados no currículo e nas práticas da educação infantil, a 

                                                
30 Disponível no Apêndice A 
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partir da abordagem educomunicativa, pode contribuir para ampliar o coeficiente 

comunicativo nas unidades educacionais e aprofundar a leitura crítica e reflexiva dos meios 

de comunicação e das práticas pedagógicas, assim como pode favorecer o protagonismo e a 

expressão artística, comunicacional e cultural das crianças, educadores, gestores e de toda a 

comunidade escolar. 

Esse levantamento histórico traz um pouco do cenário onde esta pesquisa se localiza. 

Para apresentar a aproximação da pesquisadora com o objeto de análise, será detalhada, na 

Unidade 2 a coleta de dados, realizada por meio de uma pesquisa de Levantamento 

Exploratório com professoras da educação infantil paulistana, participantes da formação em 

fotografia ministrada pela pesquisadora em 2018. A partir da pesquisa exploratória realizamos 

uma análise do levantamento de dados e apresentamos a pesquisa de campo realizada em uma 

EMEI em São Paulo, que parte da observação da pouca incidência observada, nos dados 

coletados, de práticas com fotografia na educação infantil que trouxessem as perspectivas 

fotográficas das crianças pequenas. Antes de chegar à pesquisa de campo, de fato, inicia-se a 

unidade com um levantamento de dados parcial sobre a educação infantil municipal de São 

Paulo.  
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UNIDADE 2 

DESAFIOS PARA PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS COM 

FOTOGRAFIA NA INTERFACE COM CRIANÇAS NA PRÉ-ESCOLA 
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6 A CIDADE DE SÃO PAULO E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A cidade de São Paulo, no ano de 2019, conta, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)31, com uma população de 11.253.503 milhões de pessoas, 

sendo a cidade mais populosa do Brasil. É uma cidade que abriga um dos espaços de 

desigualdades do país. Em 2017, o salário médio mensal dos trabalhadores formais do 

município de São Paulo era de 4.2 salários mínimos, ocupando a 24º posição entre 5570 

cidades brasileiras. No entanto, apesar de estar colocada entre as cidades com o maior valor 

de renda média por pessoa no Brasil, tem 31,6% dos domicílios com rendimento médio por 

pessoa de meio salário mínimo, segundo o Censo 2010, do IBGE, dados que contribuem para 

demonstrar a alta desigualdade que a cidade abarca. (IBGE, 2019) 

Outro dado que contribui para o panorama observado refere-se às proporções da área 

da educação infantil no país e no município de São Paulo. Quando observamos o cenário 

brasileiro, das 184,1 mil escolas de educação básica, 78,3% são públicas, segundo dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de 2017. A 

educação infantil conta com 116,5 mil escolas no país, sendo que 72,3% são públicas. Dentre 

estas, 71,5% são municipais. Segundo o Inep, 61,8% das escolas de educação infantil estão 

em áreas urbanas e houve um aumento substancial de 19,4% no número de creches no país 

entre 2013 e 2017. Esses dados evidenciam a relevância da educação infantil pública na 

formação das crianças e jovens no Brasil e a relevância das áreas urbanas nesse processo. 

No caminho de observar parte da estrutura que compõe a educação infantil, 

encontram-se a seguir dois gráficos relativos ao município de São Paulo que trazem os 

números dos estabelecimentos escolares, turmas e matrículas em creche e em pré-escolas, 

segundo Dependência Administrativa Municipal de São Paulo, Prefeituras Regionais e 

Distritos Municipais de 2017. Os gráficos são baseados em dados estatísticos oferecidos pela 

prefeitura de São Paulo32. 

 

                                                
31 Dados expostos no site do IBGE baseados no panorama IBGE 2019 e no censo demográfico de 2010. 
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama Acesso em: 18 de julho de 2019 às 
14h43. 
32 Dados disponíveis em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_estatisticos/info_cidade/educacao/ Acesso 
em: 18 de julho de 2019 às 18h. 
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Gráfico 1 – Estabelecimentos escolares, turmas e matrículas em creches, segundo dependência administrativa 
do município de São Paulo, prefeituras regionais e distritos municipais em 2017. 

 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2017, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE/Cima), com 
identificação da rede municipal por Geoinfo com base nos dados da Secretaria Municipal de Educação (SME). 
*Total de Turmas: Não inclui turmas unificadas de creche e pré-escola. ** Rede federal: um estabelecimento 
com 9 turmas e 156 matrículas no distrito de Vila Mariana. Elaboração: SMUL/Geoinfo. 
 
 
 

Gráfico 2 – Estabelecimentos escolares, turmas e matrículas em pré-escolas, segundo dependência 
administrativa do município de São Paulo, prefeituras regionais e distritos municipais em 2017. 

 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2017, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE/Cima), com 
identificação da rede municipal por Geoinfo com base nos dados da Secretaria Municipal de Educação (SME). 
*Rede federal: um estabelecimento com 7 turmas e 91 matrículas no distrito de Vila Mariana. **Não inclui 
turmas unificadas de creche e pré-escola. Elaboração: SMUL/Geoinfo. 
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Observando os gráficos 1 e 2, um dado a destacar é a diferença da natureza dos 

estabelecimentos entre os da creche e os da pré-escola no município de São Paulo. As creches 

possuem menos unidades oriundas da rede municipal direta de São Paulo, quando comparado 

com o montante total de estabelecimentos escolares do município. Há uma menor presença de 

atendimento da educação pública na pré-escola, quando comparado às creches municipais de 

São Paulo, segundo os dados da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). 

Como podemos observar no gráfico 3, a seguir, sobre as creches no município de São 

Paulo, 45% das unidades educacionais são da rede privada, 44% das unidades educacionais 

são da rede conveniada33 com a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) e 11% são 

unidades da rede direta de educação da Prefeitura de São Paulo. 

 
Gráfico 3 – Estabelecimentos escolares – Creches do município de São Paulo em 2017 

 
 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2017 disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE/Cima), com 
identificação da rede municipal por Geoinfo com base nos dados da Secretaria Municipal de Educação (SME). 
*Total de Turmas: Não inclui turmas unificadas de creche e pré-escola. ** Rede federal: um estabelecimento 
com 9 turmas e 156 matrículas no distrito de Vila Mariana. Elaboração: SMUL/Geoinfo. 
 

Quando observamos o cenário da pré-escola apontado no gráfico 2, há uma mudança 

significativa nesse panorama. Se somadas a rede direta e indireta da prefeitura de São Paulo, o 

alcance da educação pública na cidade para as creches, que atendem crianças entre zero e três 

anos, é de 55%, percentual superior à rede privada de creches, que atendem 45% da educação 

infantil. Quando observamos o cenário da pré-escola paulistana, que atende crianças entre 4 e 

5 anos, o percentual da rede privada chega a 75%, aumento substancial de 30% da parcela de 

atendimento da rede privada na pré-escola em relação às creches públicas. Outra questão que 

chama atenção é que há uma inversão entre quem é o maior responsável pela administração 

das unidades escolares da rede pública. A rede direta da prefeitura de São Paulo assumiu 22% 

dos estabelecimentos de pré-escola na cidade, enquanto a rede parceira indireta ficou com 3% 

                                                
33 A rede conveniada é constituída por unidades terceiras, administradas por instituições parceiras da prefeitura. 
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do total de estabelecimentos de pré-escola municipais.  É possível observar esses números no 

gráfico a seguir: 
 
Gráfico 4 – Estabelecimentos de Pré-escolas do município de São Paulo em 2017. 

 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2017 disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE/Cima), com 
identificação da rede municipal por Geoinfo com base nos dados da Secretaria Municipal de Educação (SME). 
*Rede federal: um estabelecimento com 7 turmas e 91 matrículas no distrito de Vila Mariana. **Não inclui 
turmas unificadas de creche e pré-escola. Elaboração: SMUL/Geoinfo 
 

Quando comparamos os gráficos 3 e 4, com o intuito de observar os responsáveis pela 

gestão das unidades educacionais da educação infantil do município de São Paulo, os dados 

revelam um aumento significativo da parcela que a rede privada atende na educação infantil 

da cidade de São Paulo. Essa parcela passa de 45% de creches atendidas pela rede privada 

para 75% das pré-escolas atendidas pela rede privada. Já a rede direta de unidades 

educacionais públicas vai de 11% das creches para 22% das pré-escolas, o dobro do 

atendimento de uma faixa educacional para a outra. A rede pública conveniada vai de um 

atendimento de 44% da rede de creches da cidade, para 3% de atendimento do montante de 

unidades educacionais da pré-escola do município de São Paulo. Esses dados aparecem no 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 5 – Estabelecimentos escolares em creches e pré-escolas 

 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2017 disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE/Cima), com 
identificação da rede municipal por Geoinfo com base nos dados da Secretaria Municipal de Educação (SME). 
 

De acordo com os dados, observa-se que os bebês e crianças que frequentam as 

creches no município de São Paulo são atendidas majoritariamente pela rede privada (45%) e 

pública conveniada (44%), sendo que as creches da rede direta atendem uma parte ínfima 

desse total (3%). Há uma redução significativa do atendimento da rede pública de educação 

na pré-escola, que atinge 25% (rede direta mais indireta). Paralelamente, há uma maior 

presença de escolas públicas da rede direta no atendimento às pré-escolas. A rede pública 

indireta é mais presente no atendimento às creches, enquanto a rede de escolas privadas 

atende quase metade do número de vagas das creches e três quartos das pré-escolas. A 

privatização e terceirização das escolas de educação infantil paulistana é uma realidade que 

compõe o cenário do qual esta pesquisa se aproxima.  

Outra questão observada foi o número total de crianças e bebês atendidos no 

município de São Paulo que, somando os números totais de matrículas de creches em 2017 

(343.212 mil), mais os referentes à pré-escola (295.587 mil), totalizam 638.799 mil de 

crianças e bebês matriculados em 2017, frente a uma população paulistana, segundo o 

IBGE34, de 11.253.503 milhões de pessoas, ou seja, as crianças e bebês matriculados na 

educação infantil da cidade representam 5,6% da população paulistana. 

Outro dado que ajuda a observar as proporções da educação infantil pública em São 

Paulo é a relação entre o número de bebês e crianças e o de professores. Este dado revela as 

                                                
34 Dados expostos no site do IBGE baseados no panorama IBGE 2019 e no censo demográfico de 2010. Fonte: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama último acesso 18 de julho de 2019 às 14h43. 
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condições em que as professoras e professores de educação infantil trabalham. Situação que, 

no contexto da rede municipal de educação de São Paulo, segundo a instrução normativa nº 

26 de 26/09/2019 e o Glossário da Escola Aberta da SME-SP está representada na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Atendimento de crianças por professora(o) na Rede Municipal de Educação de São 
Paulo 
Turma                         Nascimento                                                Proporção Adulto/Criança 
 
Berçário I -  Menos de 1 ano    7 crianças / 1 educador(a) 
 
Berçário II -  1 ano de idade completo até 31/03 9 crianças / 1 educador(a) 
 
Minigrupo I -  2 anos de idade completos até 31/03 12 crianças / 1 educador(a) 
 
Minigrupo II -  3 anos de idade completos até 31/03 25 crianças / 1 educador(a) 
 
Infantil I -  4 anos de idade completos até 31/03 29 crianças / 1 educador(a) 
 
Infantil II -  5 anos de idade completos até 31/03 29 crianças / 1 educador(a) 
 
Fonte: Portal Institucional da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Glossário da Escola Aberta35. 
 

Com um olhar para uma parcela das dimensões que abrangem a educação infantil 

paulistana partimos para o encontro com o objeto de pesquisa anunciado nas primeiras 

páginas desta pesquisa.  

                                                
35 Fonte: Portal Institucional da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Glossário da Escola Aberta. 
Disponível em: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/glossario-do-escola-aberta/ Acesso em: 12 mar. 2021 
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7 O CURSO NAS ONDAS DA FOTOGRAFIA E O LEVANTAMENTO 

EXPLORATÓRIO 

 

O Levantamento Exploratório foi realizado em 2018 durante o caminhar com quatro 

turmas do curso Nas ondas da fotografia realizado em 201836. O curso é oferecido pelo 

Núcleo de Educomunicação da SME-SP, em caráter optativo, e contribui para ascensão 

funcional37 de educadores e educadoras da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da 

Escola de Jovens e Adultos (EJA). No ano de 2018, houve três ofertas distintas do curso Nas 

ondas da fotografia publicadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo 38 , que 

disponibilizaram doze turmas, com 30 vagas cada, totalizando 360 vagas ao longo do referido 

ano. Cada curso conta com uma carga horária de vinte horas-aula, sendo dezoito horas 

presenciais e duas horas de execução de exercícios extraclasse. As dezoitos horas presenciais 

foram divididas em seis encontros de três horas cada. 

A pesquisadora estava entre os profissionais 39 que atenderam as formações em 

fotografia em 2018. Das doze edições oferecidas, ministrei quatro turmas, sendo: duas na 

DRE Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo, uma na DRE Itaquera, zona leste, e 

uma turma na DRE Freguesia/Brasilândia, na zona Oeste da cidade. Das 120 vagas 

disponibilizadas para as quatro turmas, a presença efetiva foi de 101 professores e 

professoras. 
                                                
36 Em 2021 o curso é ofertado com o nome de: Educomunicação: Fotografia, linguagem e técnicas para prática 
docente. 
37 O curso pontua na evolução da carreira dos profissionais da SME-SP. 
38 Na primeira oferta do curso Nas ondas da fotografia, realizada em 18 de abril de 2018, por meio do 
comunicado n.º 389, de 18 de abril de 2018, do Diário Oficial, foram disponibilizadas cinco turmas em quatro 
Diretorias Regionais de Ensino (DRE) distintas do município de São Paulo. Na segunda oferta, realizada em 19 
de junho, por meio do Comunicado n.º 613, foram três turmas. Na terceira e última oferta do ano, realizada em 
29 de Agosto de 2018, por meio do Comunicado n.º 822, foram ofertadas quatro turmas.  
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2018%2fdiario%2520o
ficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fabril%2f18%2fpag_0034_1SA14JDMD3JM7e307U6ISR
TVHAV.pdf&pagina=34&data=18/04/2018&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3
%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100034 último acesso em 7 de julho de 2019, às 14h. 
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2018%2fdiario%2520o
ficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fjunho%2f19%2fpag_0033_4a28ad6a64616844d8d2efe5d
65e3415.pdf&pagina=33&data=19/06/2018&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3
%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100033 último acesso em 7 de julho de 2019, às 14h. 
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2018%2fdiario%2520o
ficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fagosto%2f29%2fpag_0039_a4f53c5239298e88811e4bf8
52f3640f.pdf&pagina=39&data=29/08/2018&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3
%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100039 último acesso em 7 de julho de 2019, às 14h. 
39 Os formadores de fotografia em 2018 foram: Michele Marques Pereira, Melina Lima de Rezende e Maurício 
da Silva, que continuam os mesmo até o momento da escrita desta dissertação. 
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Segundo Carlos Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação, as vagas do curso 

de fotografia se encerram um minuto após a abertura das inscrições, relato confirmado pelas 

professoras e pelos professores, durante os encontros, que contam o quão concorridas são as 

vagas do curso de Educomunicação e as diversas estratégias que utilizam para conseguirem 

ser contemplados, que vão desde deixar os dados previamente escritos em um documento – 

para ir copiando e colando no formulário de forma mais rápida assim que for disponibilizado 

– a ficar atualizando a página a cada dez segundos perto do horário de abertura das inscrições 

para garantir acesso ao sistema e conseguir preencher o formulário a tempo, antes de as vagas 

encerrarem.  

Conforme consta no Diário Oficial de 2018, o público-alvo foi: Professores de Ensino 

Fundamental II e Médio; Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I; 

Coordenador Pedagógico, sendo concedida prioridade aos professores que desenvolvessem 

projetos de educomunicação, o que, na prática, era mais raro observar nos cursos de 

fotografia, ao menos, pois poucos eram os educadores e as educadoras no curso que 

conheciam e/ou realizavam projetos de educomunicação. 

O curso oferece certificação, seguindo os critérios condicionantes de: 100% de 

presença, conceito P (Plenamente Satisfatório) ou S (Satisfatório) com base na participação, 

no envolvimento e na realização de atividade obrigatória (produção fotográfica individual, 

proposta para desenvolvimento de projetos e atividades com fotografia nas aulas e/ou criação 

de portfólio). 

 O primeiro encontro, que durava três horas, era todo dedicado à roda de conversa e à 

escuta sobre os contextos e as escolhas dos professores de trabalharem com fotografia na 

prática docente bem como suas motivações para estarem no curso. Na introdução mencionei o 

quanto as rodas de conversas dos primeiros encontros com as turmas do curso de fotografia 

em 2018 foram reveladoras, a ponto de apresentarem o objeto de pesquisa com o qual sigo até 

o momento. Nos arquivos da pesquisa, encontrei o registro fotográfico desses momentos tão 

marcantes. 
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Fotografia  4 –1º Encontro DRE Campo Limpo      Fotografia  5 – 1º Encontro DRE Itaquera 

 
Fonte: A autora. Arquivo pessoal da pesquisadora  (2018). 
 

As fotografias nas figuras 4 e 5 são registros pedagógicos, memórias guardadas de um 

momento que decerto não tinha dimensão do quanto mudaria minha trajetória de pesquisas e 

de vida; fotografias que são memórias, vestígios de um tempo, fragmentos de parte da história 

que levou a esta dissertação. Como disse Kossoy (2014 p. 133): “A perpetuação da memória 

é, de uma forma geral, o denominador comum das imagens fotográficas: o espaço recortado, 

fragmentado, o tempo paralisado; uma fatia de vida (re)tirada de seu constante fluir e 

cristalizada em forma de imagem.”  

Partindo-se das conversas com as professoras e os professores presentes no curso, a 

fim de compor um panorama exploratório sobre o trabalho com fotografia na Rede Municipal 

de Educação de São Paulo, foi enviado para os 101 cursistas, participantes das quatro turmas 

do curso, um questionário on-line sobre o trabalho com fotografia na educação. A pesquisa 

obteve 82 respostas, sendo 72 válidas40. 

 

7.1 O LEVANTAMENTO EXPLORATÓRIO SOBRE O TRABALHO COM 

FOTOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 

Durante as primeiras semanas de cada uma das quatro turmas do curso Nas Ondas da 

Fotografia, ministrado em 2018, foi enviado aos professores e às professoras participantes do 

curso um formulário visando obter informações sobre suas relações pedagógicas com a 

fotografia. Das 72 respostas válidas, 58 foram identificadas como elaboradas por professoras 

                                                
40 Foram consideradas inválidas as respostas que estavam duplicadas, as enviadas em branco, bem como os 
formulários nos quais contava apenas o nome, sem questões respondidas. 
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que atuavam na educação infantil41. Por conta do recorte de investigação, optou-se por expor 

aqui as respostas oriundas das educadoras da primeira infância, que representaram 81% das 

respostas na pesquisa via formulário digital, sendo todas mulheres. A média de idade das 

educadoras da primeira infância foi de 39 anos. As idades variaram entre 23 a 61 anos, sendo 

que 67% das professoras tinham idades entre 28 e 46 anos. Foram realizadas perguntas 

abertas sobre o trabalho com fotografia nas práticas pedagógicas das professoras que atuam 

na educação municipal de São Paulo.  

Cada pergunta aberta será apresentada em forma de quadro, composto por todas as 

respostas das professoras na íntegra, seguido por uma imagem na qual contém uma Nuvem de 

palavras42, que apresenta a decomposição das respostas, sendo dispostas em fontes maiores as 

palavras com maior incidência. Na decupagem trabalhou-se com o método de eliminar 

artigos, conjunções, advérbios e preposições, mantendo juntas palavras como documentação 

pedagógica, prática pedagógica e desenvolvimento infantil. O objetivo da decupagem foi o de 

observar a ocorrência dos termos para um olhar ampliado sobre as questões ressaltadas nos 

discursos do coletivo das professoras da infância que buscaram o curso de formação 

continuada em práticas educomunicativas com fotografia. As palavras destacadas das 

respostas das educadoras, por decorrência de sua incidência, foram colocadas em itálico para 

pontuar a referência ao termo gerado pelo Levantamento Exploratório. 

Optou-se por manter em sigilo a identidade das professoras autoras das respostas, 

dado o caráter de levantamento da pesquisa. Refletindo sobre a pesquisa no momento de 

sistematização dos dados, lamenta-se não ter pedido um codinome no Levantamento 

Exploratório, pois seria menos impessoal a apresentação das respostas e dos relatos das 

professoras, questão que será levada em consideração nas próximas pesquisas. 

As respostas à pergunta “Com qual periodicidade você trabalha com fotografia no 

contexto educacional?” evidenciaram a presença constante da fotografia no cotidiano do 

trabalho das docentes, sendo que 69% dos (as) professores (as) declararam trabalhar com o 

recurso em uma frequência entre três e cinco dias na semana e 83% disseram utilizar 

semanalmente a fotografia no cotidiano da prática educativa. 

                                                
41 No levantamento exploratório das 72 respostas válidas, 58 foram identificadas como de professoras da 
educação infantil, 3 de POIE/POED (Professores Orientadores de Informática Educativa que agora é 
denominado Professor de Educação Digital), 3 de ensino fundamental II e médio, 1 como ATE (Auxiliares 
Técnicos de Educação – ATEs), 1 como assistente de direção, 5 se identificaram como professoras, sem 
mencionar a esfera de ensino, e 1 identificou-se como pedagoga. 
42 Nuvens de palavras são representações visuais da frequência e do valor das palavras, destacando com que 
frequência um termo ou uma categoria aparece em determinadas fontes de dados. 
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Na pesquisa realizamos cinco perguntas abertas livres, que poderiam ou não ser 

respondidas. As perguntas foram:  
1. Como você trabalha com a fotografia no ambiente escolar?;  
2. Em quais tipos de situações a fotografia é empregada como um recurso 
pedagógico na sua rotina?  
3. Como é utilizado o material fotográfico que você produz no contexto 
educacional? (exposições fotográficas, portfólios, apresentações com data-
show, em trabalhos impressos, em redes sociais etc.)  
4. Para você, quais as potencialidades do registro fotográfico no contexto 
educacional?  
5. O que espera do curso Nas Ondas da Fotografia? 
 

7.1.1 Respostas à primeira pergunta: como a fotografia é trabalhada na escola 
 

A seguir, são apresentadas as respostas das educadoras à pergunta “Como você 

trabalha com a fotografia no ambiente escolar?”, que compõem o Quadro 1, Trabalho com 

fotografia, exposto a seguir. 

 

Quadro 1 – Trabalho com fotografia 

Pergunta: Como você trabalha com a fotografia no ambiente escolar? 
 
1. Para registrar as atividades, momentos, desenvolvimento das crianças no CEI. 
2. Para ilustrar e avaliar as ações pedagógicas. 
3. Para registrar ações pedagógicas, com portfolios. 
4. Registrando em alguns momentos as atividades das crianças. 
5. Trabalho com criança de 0 a 3 anos, então a fotografia é muito utilizada como registro. 
6. Tiro bastante fotos do celular para registrar as atividades, brincadeira, momentos de interação com as 

crianças. 
7. Portfólio, painéis de atividades, cantinho de imagem das crianças. 
8. A fotografia faz parte da Documentação Pedagógica, recurso este que utilizamos para registrar, ilustrar, 

exemplificar, demonstrar e esclarecer atividades e momentos da rotina, das atividades e dos eventos que 
acontecem na escola. 

9. Registro por meio de fotos e vídeos o desenvolvimento das crianças com o auxílio do aparelho celular, que 
por muitas vezes torna a captura de momentos prazerosos mais fácil e descontraído. 

10. Trabalho como forma registro e a partir do PEA da escola, com o tema Protagonismo infantil, passei a pedir 
para as crianças fotografarem alguns momentos, em seus ângulos, com seus olhares... 

11. Através de um projeto de cinema onde os alunos precisam fazer registros fotográficos ao longo das aulas. 
12. Geralmente registrando atividades e momentos das crianças. 
13. Com registros das experiências realizadas em minha prática pedagógica. Procuro registrar todo o processo e 

posteriormente compartilhar com os alunos e famílias. Estes registros, também contribuem para a 
elaboração da documentação pedagógica. 

14. Tiro fotos do meu celular para fazer registros dos momentos especiais das crianças. 
15. Procuro registrar momentos importantes com as crianças, como trabalho com a educação infantil nosso 

melhor suporte são as fotografias. 
16. Necessito deste recurso para registros. 
17. Utilizo a fotografia como um meio de registrar os momentos e atividades vivenciadas pelas crianças. 
18. Uso como uma ferramenta para auxiliar e retirar todos os momentos do meu trabalho e rotina com as 

crianças. 
19. Na educação infantil a fotografia é muito usada como registro das atividades, como avaliação do progresso, 

em atividades de reconhecimento, como lembrança de uma época ou momento entre muitas outras 
atividades educativas. 
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20. No ambiente escolar registro o desenvolvimento e interações dos alunos através de fotografias. 
21. Realizo as fotos em diferentes momentos e espaços da escola para realizar os registros. 
22. As fotografias são utilizadas como registro de acompanhamento das atividades e desenvolvimento dos 

educando, para exposições em murais ou portfólios apresentados aos pais. 
23. Através de registros nos documentos pedagógicos de avaliação. 
24. Atualmente utilizo a fotografia como forma de registro para documentação pedagógica. 
25. A fotografia é uma das ferramentas para o Documentação Pedagógica, onde através dela conseguimos expor 

e avaliar as propostas das atividades. 
26. Ajudo os professores a fotografarem os momentos especiais já que não tenho sala, uma atividade 

diferenciada. Ficam muito felizes quando se identificam nas fotos. Na área interna e externa da escola. Vejo 
que para a ed infantil a fotografia tem um papel muito importante para registrar o desenvolvimento dos 
alunos. 

27. No cotidiano as fotos das ações são fixadas na parede da sala na altura das crianças, formando um painel 
com as vivências. São expostas para os pais. São usadas nos registros de aprendizagem para potencializar as 
escritas do professor. São colocadas na página do face do CEI. Futuramente quero retornar a escrita do 
portfólio coletivo com fotos e legendas. 

28. Sim. Para documentação pedagógica e registro de projetos. 
29. Aleatoriamente, sem técnica. 
30. Registro individual, rotina diária (identificação de si e do outro), chamada, confecção de bonecos com fotos 

dos rostos. 
31. Utilizo a fotografia para registrar momentos ricos e espontâneos no processo de ensino aprendizagem das 

crianças. Há a exposição das fotos em murais para que os pais possam apreciar esses momentos cotidianos e 
também deixamos expostas as fotos na altura das crianças para que elas possam apreciar suas ações. Usamos 
fotografia nos relatórios das crianças, em apresentações ao encerrarmos o semestre, e até mesmo em 
almofadas personalizadas, onde colocamos a fotografia de cada criança colada no tecido que foi 
customizado pela criança com sua família. 

32. Em sala, em espaços internos e externos 
33. Registrando as atividades, os eventos, formação, e o que estiver relacionado ao nosso projeto 
34. A fotografia faz parte dos registros na avaliação dos bebês e crianças. 
35. Para enriquecer os nossos registros diários no desenvolvimento infantil. 
36. As crianças tiram fotos dos momentos que querem com a câmera de um celular que está na classe para este 

fim. Essa é uma atividade "permanente". Não há um projeto específico para a fotografia em minha classe. 
37. Registro 
38. Registro das atividades e das crianças 
39. Sim. 
40. Utilizo em especial para registro e propagação do trabalho realizado. Este ano, pela primeira vez, em um 

projeto de mídias. 
41. Como documentação pedagógica. 
42. Tiro fotografia diariamente para exposições, mas as vezes não consigo pelo elevado número de crianças. 

Preciso aprender a incluir essa ferramenta na vida das crianças para maior autonomia delas. 
43. Registro das crianças e das atividades. 
44. Registro das atividades das crianças, eventos e outros. 
45. Para registro diário. 
46. Para registros de atividades com as crianças e apresentação do trabalho nas reuniões e eventos da escola. 
47. Frequentemente utilizo a fotografia como meio de registros de atividades e eventos para serem utilizadas em 

observação para verificar a evolução das crianças, portfólio, apresentação para pais e comunidade. 
48. Como suporte de registro, e exposições dos trabalhos realizados. 
49. Para registro, documentação. 
50. Para registro pedagógico, atividades e jogos.  
51. Utilizo a fotografia para registro, documentação e acompanhamento do desenvolvimento das crianças. 
52. Trabalho como registro, documentação, avaliação e reflexão das práticas pedagógicas. 
53. Realizando registros pedagógicos 
54. Utilizo a fotografia para registrar as atividades e compor registros, portfólios, mostra cultural e painéis. 
55. Registros simples. 
56. Utilizo a fotografia como forma de registro e para ilustrar o trabalho pedagógico 
57. A fotografia é de extrema importância no trabalho pedagógico tanto como registro como auxílio na 

avaliação. 
58. Na verdade trabalho muito pouco, ainda não tenho experiência o suficiente para trabalhar com meus alunos 

de 5 anos. 
59. Utilizando smartphone para registrar imagens de momentos importante 
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Fonte: a autora (2021). 
 

As 58 respostas obtidas no Quadro 1 durante o processo de decupagem foram 

transformadas em 480 palavras. Para uma observação imagética das palavras, foi criada uma 

composição em nuvem que amplia o tamanho das fontes das palavras citadas com maior 

frequência, por ordem de repetições. 
 

Figura 10 – Nuvem de palavras criada com base nas respostas ao Levantamento Exploratório 

      Fonte: A autora (2021). 
 

A palavra com maior frequência em sua forma integral é Crianças, com 24 menções. 

Destaca-se o carácter plural dado à palavra, que pontua o olhar para o coletivo de crianças e 

que tem coerência com o ambiente educacional, que é referido na pergunta. Há trabalhos com 

fotografia na educação infantil que se voltam às questões dos processos e das aprendizagens a 

partir do sujeito criança como indivíduo, o que no Levantamento Exploratório não é 

ressaltado. O termo criança no singular foi mencionado três vezes, nas posições 5 e 30, sendo 

que a resposta da professora localizada na posição 5 mencionou a faixa etária com a qual 

trabalha, de 0 a 3 anos. A resposta da posição 30, que traz a palavra criança no singular, 
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menciona uma ação da professora de colocar a fotografia de cada criança em um tecido 

customizado por elas junto às famílias, mencionando, na mesma resposta, o termo crianças 

outras três vezes e também evidenciando um olhar para o coletivo, como podemos observar: 
 
Utilizo a fotografia para registrar momentos ricos e espontâneos no 
processo de ensino aprendizagem das crianças. Há a exposição das 
fotos em murais para que os pais possam apreciar esses momentos 
cotidianos e também deixamos expostas as fotos na altura das 
crianças para que elas possam apreciar suas ações. Usamos fotografia 
nos relatórios das crianças, em apresentações ao encerrarmos o 
semestre, e até mesmo em almofadas personalizadas, onde colocamos 
a fotografia de cada criança colada no tecido que foi customizado 
pela criança com sua família. (Professora de educação infantil, 29 
anos, resposta na posição 30 do Quadro 1. 5 de Set. 2018) 
 

Mesmo nas duas respostas com o termo criança no singular, percebe-se um olhar para 

o coletivo, também refletido nas respostas de diversas educadoras no Levantamento 

Exploratório. Outro termo que aponta para esse olhar coletivo é Desenvolvimento, que, 

quando aparece, está relacionado às crianças ou aos alunos, indícios que revelam fragmentos 

de intencionalidades e direções dos olhares.  

 A segunda palavra com maior frequência foi Atividades, com 23 menções. O termo 

Atividades foi o motivo apresentado pelas professoras, com maior incidência, como o foco 

dos registros fotográficos, seguido de Momentos, com dezoito menções. É interessante notar 

que os termos Registro e Fotografia, inclusive, são os termos que aparecem na sequência com 

maior incidência, tendo Fotografia 21 menções, que, somadas à forma Foto, totalizam 32 

menções. O fato de a palavra fotografia/foto ser predominante pode se dar pela correlação 

direta à questão, que pergunta sobre como a educadora trabalha com fotografia no ambiente 

escolar. 

Acompanhada da palavra Fotografia, o termo Registro aparece com 22 menções, 

sendo que o verbo Registrar recebeu onze menções, Registrando três e Registros quinze. Os 

termos Registro/Registrar/Registrando/Registros somados foram os que trouxeram maior 

incidência, com 51 menções. O termo, que se repete em diversas respostas, pontua a relação 

da fotografia como forma de registro de momentos importantes das crianças, de atividades 

realizadas, de seu desenvolvimento e de eventos do cotidiano das professoras e crianças na 

educação infantil. Essa incidência da palavra Registro é uma constatação que traz questões 

sobre a origem das relações do termo com o cotidiano educacional e com as instruções 

pedagógicas trabalhadas na rede municipal de educação de São Paulo. Podemos observar um 

exemplo dessa relação no comentário da professora a seguir: 
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Na educação infantil a fotografia é muito usada como registro das 
atividades, como avaliação do progresso, em atividades de 
reconhecimento, como lembrança de uma época ou momento entre 
muitas outras atividades educativas. (Professora de educação infantil, 
41 anos, resposta na posição 18 do quadro Quadro 1. 9 de Maio 2018) 
 

Em 2019, no ano seguinte ao Levantamento Exploratório, foi lançada uma orientação 

normativa sobre registros na educação infantil pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo, fato que evidencia uma ação institucional da prática de registros na educação infantil 

para transformar ou subsidiar a documentação pedagógica. A incidência dos termos registro e 

documentação pedagógica, apontados pelas professoras na pesquisa, tem relação com um 

movimento interno da divisão da educação infantil da SME-SP, que incentivou e difundiu o 

movimento de registro e documentação nas práticas pedagógicas da educação infantil, da qual 

a fotografia faz parte. O aprofundamento da questão será abordado no – Entrelaçando quadros 

revelados pelo levantamento exploratório e pelas percepções em rodas de conversas. 

O termo Documentação Pedagógica, por exemplo, aparece como uma das 

intencionalidades apontadas para as fotografias e teve sete menções no Quadro 1, que, 

somadas ao termo Documentação, totalizam dez menções. Na análise das demais perguntas 

abertas, é possível observar a alta frequência das menções aos termos Documentação 

Pedagógica e Portfólio. O relato da professora localizado na posição 8 do Quadro 1 

evidencia, em parte, essa relação da fotografia e documentação pedagógica:  
 
A fotografia faz parte da Documentação Pedagógica, recurso este que 
utilizamos para registrar, ilustrar, exemplificar, demonstrar e 
esclarecer atividades e momentos da rotina, das atividades e dos 
eventos que acontecem na escola. (Professora de educação infantil e 
fund. I, 37 anos, resposta na posição 8 do quadro Quadro 1. 7 de Maio 
2018) 
 

Uma questão que se destaca nos relatos é o fato desses registros serem realizados a 

partir das perspectivas das educadoras, que o relacionam como parte do processo de 

avaliação, memória e exposição, passando a compor a documentação pedagógica, portfólios, 

CDs entregues para as famílias no final do ano, assim como painéis de fotografia expostos na 

sala de aula e em corredores da escola, exposições e mostras culturais. Outro local de 

exposição dos registros fotográficos, mencionado uma única vez no quadro Quadro 1, foi a 

rede social da escola, página no Facebook. O relato da professora localizado na posição 26 do 

quadro “Trabalho com fotografia” retrata algumas dessas questões quando expõe que: 
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No cotidiano as fotos das ações são fixadas na parede da sala na 
altura das crianças, formando um painel com as vivências. São 
expostas para os pais. São usadas nos registros de aprendizagem para 
potencializar as escritas do professor. São colocadas na página do 
face do CEI. Futuramente quero retornar à escrita do portfólio 
coletivo com fotos e legendas. (Professora de educação infantil, 34 
anos, resposta na posição 27 do quadro Quadro 1. 3 de Set. 2018) 
 

Seguindo com a análise das respostas das professoras, chama atenção a predominância 

de menções das professoras enquanto fotógrafas. A fotografia a partir da perspectiva da 

criança é pouco apontada, aparecendo em três comentários. Nesse sentido temos a resposta da 

professora, localizada na posição 11, que relata trabalhar com fotografia “Através de um 

projeto de cinema onde os alunos precisam fazer registros fotográficos ao longo das aulas.43” 

A professora, que tem sua resposta localizada na posição 35, traz um aspecto diferente das 

demais, pois expõe a câmera fotográfica como material pedagógico acessível às crianças, que 

a têm à disposição, com autonomia para registrar o que e quando desejarem. A professora 

expõe que “As crianças tiram fotos dos momentos que querem com a câmera de um celular 

que está na classe para este fim. Essa é uma atividade ‘permanente’. Não há um projeto 

específico para a fotografia em minha classe.44”  

Na terceira menção sobre crianças fotografando, localizada na posição 10, a 

professora expõe que trabalha a fotografia “[...] como forma [de] registro e a partir do PEA da 

escola, com o tema Protagonismo infantil, passei a pedir para as crianças fotografarem alguns 

momentos, em seus ângulos, com seus olhares...45” O Projeto Especial de Ação (PEA) é um 

instrumento de trabalho elaborado pelas Unidades Educacionais que visa o aprimoramento 

das práticas educativas e a melhoria da qualidade social da educação. É realizado em um 

momento interno, em que as professoras e os professores, em coletivo, realizam estudos, 

pesquisas e projetos para a escola. É nesse momento em que, por diversas vezes, os estudos e 

as pesquisas sobre documentação pedagógica ocorrem.  

Chama atenção que as três professoras que mencionam propostas nas quais as crianças 

fotografam e que buscam a participação e o protagonismo infantil atuam também na esfera do 

ensino fundamental I, no qual observou-se, por meio dos relatos dos professores e das 

professoras presentes nas formações, e que responderam ao Levantamento Exploratório, que o 

trabalho com fotografia tem menos características de documentação pedagógica e portfólios.  

                                                
43 Professora de educação infantil e fund. I, 34 anos, resposta na posição 47 Quadro 1, em 8 de maio de 2018. 
44 Professora de educação infantil e fund. I, 33 anos, em 9 de setembro de 2018. 
45 Professora de educação infantil e fund. I, 29 anos, em 8 de maio de 2018. 
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Outro aspecto que se apresenta nas respostas das professoras aponta a fotografia como 

forma de evidenciar, expor e ilustrar o trabalho realizado para e com as crianças. Exemplos 

dessas menções são encontrados nas resposta das professoras localizadas nas posições 8, 39, 

24 e 47 do quadro Quadro 1. 

A professora com a resposta, localizada na posição 3946, por exemplo, expõe que 

utiliza a fotografia “[...] em especial para registro e propagação do trabalho realizado. Este 

ano, pela primeira vez, em um projeto de mídias.” No relato localizado na posição 2447, a 

professora diz que “A fotografia é uma das ferramentas para a Documentação Pedagógica, 

onde através dela conseguimos expor e avaliar as propostas das atividades.” Na posição 848, 

encontra-se o relato da professora que diz que “A fotografia faz parte da Documentação 

Pedagógica, recurso este que utilizamos para registrar, ilustrar, exemplificar, demonstrar e 

esclarecer atividades e momentos da rotina, das atividades e dos eventos que acontecem na 

escola.” A professora que traz seu relato na posição 4749 também corrobora a questão do 

trabalho com fotografia como forma de exposição dos trabalhos realizados.  

O dispositivo relatado como mais utilizado para a realização das fotografias na escola 

foi a câmera de celular pessoal das educadoras, exposta como prática e acessível, em especial 

por estar sempre à mão. Podemos observar no quadro Quadro 1, menções diretas a esse tema, 

como a da posição 9, que diz: “Registro por meio de fotos e vídeos o desenvolvimento das 

crianças com o auxílio do aparelho celular, que por muitas vezes torna a captura de momentos 

prazerosos mais fácil e descontraído.50” 

 

7.1.2 Respostas à segunda questão aberta: A fotografia como recurso pedagógico 
A segunda questão aberta do Levantamento Exploratório foi: “Em quais tipos de 

situações a fotografia é empregada como um recurso pedagógico na sua rotina?”. Como 

realizado na primeira pergunta, foi composto o Quadro 2, intitulado “Recurso Pedagógico” , 

que traz as respostas das professoras na íntegra. A pergunta recebeu 36 respostas, retratadas a 

seguir. 

 

  

                                                
46 Professora de educação infantil, 33 anos, resposta na posição 39 Quadro 1, 12 de setembro 2018. 
47 Professora de educação infantil, 41 anos, resposta na posição 24 do Quadro 1, 8 de maio de 2018. 
48 Professora de educação infantil, 38 anos, resposta na posição 8 do Quadro 1, 7 de junho de 2018. 
49 Professora de educação infantil, 26 anos, resposta na posição 47 do Quadro 1, 15 de setembro de 2018. 
50 Professora de Educação Infantil, RME-SP, 56 anos de idade, 7 de maio de 2018. 
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Quadro 2 – Recurso Pedagógico 

Pergunta: Em quais tipos de situações a fotografia é empregada como um recurso pedagógico na sua 
rotina? 
 
1. Registro das aulas, para o desenvolvimento das crianças e acompanhamento dos pais; 
2. Roda de chamada; 
3. Cabideiro de mochilas; 
4. Almofadas com fotos; 
5. Realização de brincadeiras ou alguma atividades que os bebês e crianças estejam fazendo;  
6. Quando se tem um objetivo; 
7. Chamada, local para pendurar a mochila; 
8. Ao conversarmos sobre algum tema, usamos as fotografias para sensibilizar as crianças antes de iniciar 

algum projeto, por exemplo; 
9. Projetos; 
10. Nos momentos de observação, realização de atividades; 
11. Todos os momentos; 
12. Durante as atividades diárias; 
13. Temos fotografia para saber nossa rotina do dia (os ambientes que iremos, as atividades que faremos), 

fotografamos momentos na escola;  
14. Como fonte de informação/referência;  
15. Na reunião de pais e em algumas atividades planejadas; 
16. Praticamente todos os dias como forma de registro pedagógico; 
17. Durante as atividade utilizamos a fotografia para registrar a realização das mesmas e no projeto utilizamos 

para que os alunos visualizem reproduções de seus trabalhos; 
18. Realização de atividades; 
19. Em todos os momentos, pois as crianças são bem visuais; 
20. Registro das atividades; 
21. Rodas de conversas e atividades, além dos passeios externos; 
22. Para registrar as atividades desenvolvidas com os alunos; 
23. No registro de atividades; 
24. A fotografia é importante para as crianças se "verem", reconhecendo-se a si e aos colegas nas mais diversas 

situações; 
25. Costumo utilizar como forma de registro; 
26. Durante as atividades, passeios, momentos de diversão; 
27. Registros, atividades e jogos; 
28. Atividades, registros e documentação;  
29. Nas atividades relacionadas com o projeto da sala, é no dia a dia, nas brincadeiras, nas explorações dos 

ambientes: internos e externos; 
30. Inovação de atividades; 
31. Registrar vivências e experiências das crianças; 
32. Registro do cotidiano escolar; 
33. Para atividades com as crianças e também como portfólio; 
34. Registrar momentos de aprendizagem; 
35. Especificamente nos registros e nas mostras culturais; 
36. Para registrar as atividades desenvolvidas com as crianças; 
Fonte: A autora (2018). 
 

Observando as respostas das educadoras, destacou-se o trabalho com fotografia para 

registro pedagógico das atividades e dos momentos do cotidiano escolar, como das 

brincadeiras, dos passeios externos, dos momentos de diversão e das atividades de rotina. 

Percebe-se também mais de uma ocorrência de citação sobre trazer a fotografia para que os 

pais acompanhem as atividades realizadas. Sobre a questão de a criança ver imagens, foram 

mencionadas situações nas quais as fotografias são apresentadas por meio de impressões: em 

almofadas; coladas na parede, junto aos cabides para localizar a posição das mochilas; para 
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realizar a chamada e sensibilizar sobre temas e atividades que serão trabalhadas; para 

identificar a rotina do dia; para que as crianças se vejam, reconhecendo a si e seus colegas; 

para que as crianças visualizem reproduções de seus trabalhos coladas nas paredes, em murais 

e nas mostras fotográficas. Uma professora citou trabalhar a fotografia como forma de 

observação. A seguir, expomos a nuvem de palavras criada a partir das respostas registradas 

no Quadro 2 “Recurso Pedagógico”, evidenciando-se as palavras mais citadas: 

 

Fonte: A autora (2018). 
 

No Levantamento Exploratório e nas rodas de conversas com as professoras, foi 

mencionado que as fotografias são impressas e colocadas nas paredes, dentro e fora da sala de 

aula, assim como nos corredores da escola. As educadoras também mencionam a impressão 

de fotografias para compor as Mostras Culturais e seus cadernos de registros semanais, 

chamados por vezes de semanários. 

 

7.1.3 Respostas à terceira questão aberta: como o material fotográfico é utilizado? 
 

Figura 11 Nuvem de palavras do Quadro 2, “Recurso Pedagógico” 



162 

 

A terceira pergunta apresentada às professoras foi: “Como é utilizado o material 

fotográfico que você produz no contexto educacional (exposições fotográficas, portfólios, 

apresentações com Datashow, em trabalhos impressos, em redes sociais etc.)?” Observando-

se essa pergunta no processo de análise de dados e aprofundamento da pesquisa, a palavra 

“utilizado” soa e traz um caráter utilitarista e técnico para a questão. Ao rever o tema, durante 

a tessitura da escrita final, percebeu-se o quanto a questão dos meios de comunicação ainda é 

exposta de forma tecnicista e o quanto é possível rever esses conceitos na prática diária. 

Talvez, em vez de perguntar às professoras como é utilizado o material fotográfico, coubesse 

questionar como o material fotográfico compõe a prática pedagógica da educadora. Outra 

revisão a se fazer é se seria necessário apontar exemplos, como ocorreu na questão presente 

no quadro 3 “Material Fotográfico”. O objetivo dos exemplos foi clarear o que queríamos 

observar, no entanto acabou-se por permitir possíveis induções. Essas são reflexões que 

levamos para pesquisas futuras. Seguimos trazendo no quadro 3 a íntegra das quarenta 

respostas obtidas na questão. 

 

Quadro 3 – Material Fotográfico 

Pergunta: Como é utilizado o material fotográfico que você produz no contexto educacional? (exposições 
fotográficas, portfólios, apresentações com Datashow, em trabalhos impressos, em redes sociais etc.) 
 
1. Exposição, trabalhos impressos e registro para escola e para os pais; 
2. Painéis [de] fotos na sala; 
3. Painel de fotos para as famílias; 
4. Redes sociais; 
5. Registros de aprendizagem; 
6. Exposição em cartazes;  
7. Portfólio; 
8. Registro de um momento; 
9. Relatórios; 
10. Nos momentos em que fotografava usava em exposições; 
11. Apresentação com Datashow em reuniões, confecção de móbiles com fotos das crianças para eventos do 

CEI; 
12. As fotografias são usadas em exposições, nos portfólios, nas apresentações em Datashow, em murais, nas 

redes sociais, etc; 
13. Em projetos, portfólio; 
14. Todos esses; 
15. Todos os exemplos citados acima; 
16. Exposições, portfólios e DVDs; 
17. Trabalhos impressos e apoio na leitura de imagens, visto que as crianças ainda não são alfabetizadas; 
18. Em todos os exemplos à cima; 
19. Reuniões, exposições, portfólios e trabalhos realizados em sala; 
20. Normalmente realizamos painéis nos corredores para expor atividades pedagógicas e também fazemos 

apresentações em reuniões e mostras; 
21. Exposições fotográficas, portfólios, apresentações com Datashow, em trabalhos impressos; 
22. Em  relatórios, portfólios, e exposição em cartazes; 
23. Exposição para a comunidade e portfólio; 
24. Apresentação com Datashow e portfólios; 
25. Exposições e portfólio, além de apresentação nas reuniões de pais; 
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26. Apresento nas reuniões de pais e para as crianças; 
27. Reuniões de pais, mostra cultural; 
28. Portfólios, reunião de pais, feira cultural, dia da família; 
29. Em exposições e portfólios; 
30. Exposições, portfólios; 
31. Exposições fotográficas, portfólio, apresentação na TV e atividades/jogos; 
32. Exposições fotográficas, portfólios, apresentações com Datashow, em trabalhos impressos; 
33. Apresentações em slides, portfólios, impressas; 
34. Exposição e trabalhos impressos; 
35. Utilizo as fotos para portfólio, exposições e uso diário como carômetro e chamada; 
36. Apresentações no teatro do CEU; 
37. Portfólios, redes sociais e retrospectiva; 
38. De várias maneiras, a fotografia ela é utilizada na maioria das atividades; 
39. Em exposições de mostras culturais, portfólios dos alguns, e em redes sociais; 
40. Algumas fotos vão para o caderno de práticas pedagógicas diárias, outras vão para exposição e portfólios. 
Fonte: A autora (2018). 
 

Na leitura das respostas das professoras expostas no quadro 3, sobre como as 

fotografias são trabalhadas no contexto educacional, observamos que o primeiro destaque 

ficou para a menção dos portfólios. Das quarenta respostas recebidas, 23 mencionaram o 

portfólio como um dos espaços para o qual se produzem e expõem as fotografias. O segundo 

destaque, com 21 menções, ficou para as exposições fotográficas, que ocorrem nas datas 

festivas e também no dia a dia, nas paredes e nos murais da escola, exibindo para as crianças, 

para os pais e para a comunidade escolar os momentos vividos e trabalhos realizados. O 

terceiro destaque observado foi o apontamento para o suporte de exposição das fotografias 

por meio de Datashow e TV, especialmente para as crianças e nas reuniões de pais. A nuvem 

de palavras do quadro 3, que segue, traz a composição visual das palavras citadas. 
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Fonte: A autora (2018). 
 

Por consequência da possível indução, dada por decorrência dos exemplos na questão, 

e a constatação de que os exemplos citados51 eram frequentes nos contextos educacionais, 

cabe ressaltar informações trazidas nas respostas que agregam novos elementos, como é o 

caso das menções sobre a uso das fotografias em apresentações para os pais e para as famílias 

das crianças em suportes como TV e data-show, questão que conversa com o tema exposto 

anteriormente sobre os registros fotográficos serem um caminho de exposição do trabalho 

pedagógico realizado.  

Além da questão de a fotografia ser um meio de evidenciar os trabalhos e as propostas 

pedagógicas na ação de apresentação às famílias, as professoras expõem outro aspecto 

relevante, o de compartilhar com as famílias os momentos importantes e significativos do 

crescimento dos bebês e das crianças, tema que é possível observar com mais clareza na 

resposta localizada na posição 22 do quadro 4 “potencialidades”. 

 

                                                
51 Os exemplos citado nas questões que compõe o Quadro B foram: exposições fotográficas, portfólios, 
apresentações com Datashow, em trabalhos impressos, em redes sociais etc. 

Figura 12 – Nuvem de palavras do Quadro 3, “Material Fotográfico” 
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7.1.4 Respostas das professoras à quarta questão aberta: potencialidades do registro 
fotográfico 

 
Vamos, na sequência, às respostas dadas pelas professoras à quarta questão aberta, a 

saber: “Para você, quais as potencialidades do registro fotográfico no contexto educacional?” 

 

Quadro 4 – Potencialidades  

Pergunta: Para você, quais as potencialidades do registro fotográfico no contexto educacional? 
 
1. Observação. Primeiros passos. Seu desenvolvimento, pessoa da criança com ela mesma. 
2. Uma documentação pedagógica  
3. Com a educação infantil a fotografia ajuda muito, pois registra o momento real, facilita a elaboração do 

relatório. 
4. São muitas, hoje com as redes sociais 
5. Acompanhar o desenvolvimento das crianças, identificação de si e do outro, construção de atividades 

usando as fotos das crianças.  
6. O registro fotográfico é fundamental no contexto educacional, pois com ele, é possível representar com 

imagens, momentos muito importantes que não podem ser apenas descritos, mas merecem ser 
apreciados por todos. 

7. Desenvolvimento de todo o trabalho 
8. Essa tecnologia é fundamental para auxiliar nas análises por exemplo da evolução dos bebês 
9. Mostrar o contexto da realidade vivida pelos nossos pequenos em diversas atividades do dia a dia no 

CEI 
10. Na educação infantil, os registros fotográficos nos auxilia a observar o desenvolvimento de cada criança 

nas suas especificidades. 
11. Por enquanto, uso a fotografia como meio, apoio na realização das atividades. A fotografia não é um 

fim para o meu trabalho.  
12. Na ed infantil (0 a 3 anos) às crianças passam por grandes mudanças (físicas/intelectuais) e o registro 

fotográfico é um dos meios mais eficazes de perceber essas transformações.  
13. Muito potencial. A fotografia é primordial para a realização do meu trabalho. Se não perderia muito do 

desenvolvimento das crianças 
14. Grandes potencialidades, pois é uma forma de mostrar o que apresentamos sobre o trabalho feito com 

as crianças . 
15. Depois da primeira aula e com o projeto de mídias deste ano, percebo que as potencialidades são 

ínfimas, mas por pouco conhecer do tema ainda não saberia responder com precisão esta pergunta. 
16. Registrar o avanço da criança e facilitar esse processo de documentação pedagógica. 
17. É tipo um documento mas em imagem 
18. Para a Ed. Infantil é ótimo, para poder acompanhar o desenvolvimento das crianças. 
19. É muito importante para acompanhar o processo pedagógico  
20. É de suma importância, pois ainda existe o estereótipo de que a educação infantil é o cuidar é o brincar 

por brincar e demonstramos com os registros a intencionalidade das atividades. 
21. Proporcionar por meio do registro das fotos um olhar artístico do que é feito pelas crianças e registar o 

nosso trabalho e o trabalho dos pequenos. 
22. A fotografia já faz parte do registro, percebemos através dos pais quanto valioso é o registro 

fotográfico, a emoção deles ao perceberem o desenvolvimento de seus filhos, e para nós é gratificante 
ver nosso trabalho reconhecido. 

23. Enriquece o registro das atividades, além de utilizá-la na rotina como a chamada. 
24. Para nós educadores é de muita importância os registros fotográficos pois neles vc pode avaliar e 

reavaliar nossa conduta e o comportamento dos educandos. 
25. Acredito que a fotografia contribui significativamente no cotidiano escolar enriquecendo a nossa 

prática. 
26. Pode ser usada para acompanhar o desenvolvimento das crianças, análise, reflexão e registro do 

percurso realizado.  
27. Acredito que para avaliar e refletir sobre as práticas. 
28. Visa apresentar os trabalhos as família e comunidade 
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29. É uma ferramenta que auxilia a exemplificar, comunicar o trabalho desenvolvido. 
30. Muito grande 
31. Acho importante pois enriquece o registro e o trabalho pedagógico 
32. Ela faz parte de nossos registros em quase tds as vezes. 
33. É um recurso riquíssimo.  
34. Você pode fazer comparações, por exemplo, das crianças no início do semestre e no final, o que 

evoluíram, o que desenvolveram. 
Fonte: a autora (2018). 
 

A resposta da posição 22 retrata esse olhar para a importância da fotografia na partilha 

das vivências com as crianças. Como expõe a professora, “A fotografia já faz parte do 

registro, percebemos através dos pais quanto valioso é o registro fotográfico, a emoção deles 

ao perceberem o desenvolvimento de seus filhos, e para nós é gratificante ver nosso trabalho 

reconhecido.52” A colocação da professora enfatiza a importância de compartilhar com as 

famílias os “momentos especiais das crianças” e a gratificação de ver o trabalho reconhecido. 

Analisando as respostas dos quatro quadros sobre as questões apresentadas, nota-se 

que a relação de compartilhar com as famílias, por meio de fotografias, as vivências das 

crianças é pouco mencionada. No quadro 4, por exemplo, temos apenas duas menções diretas 

à fotografia relacionada às famílias, sendo que a da posição 2853 traz como intencionalidade a 

palavra “apresentar” quando, ao responder a questão sobre as potencialidades do registro 

fotográfico no contexto educacional, expõe que “Visa apresentar os trabalhos às famílias e 

comunidade”. 

Duas questões ficam evidentes na interface entre as fotografias realizadas pelas 

professoras e partilhadas com os pais e as famílias: uma relaciona-se ao compartilhar com a 

família as vivências e o desenvolvimento das crianças e a outra está relacionada a apresentar o 

trabalho e vê-lo reconhecido. 

A relação de apresentar e mostrar o trabalho por meio da fotografia aos pais, às 

famílias e à comunidade aparece de forma clara no quadro 4, como é possível observar nas 

respostas docentes localizadas nas posições 9, 14, 20, 28 e 29. Dos comentários presentes no 

quadro 4, sobre mostrar e apresentar o trabalho realizado pelas educadoras com os bebês e as 

crianças, destaco a professora que menciona sobre a não compreensão do trabalho realizado 

na educação infantil pontuando que a fotografia: “É de suma importância, pois ainda existe o 

estereótipo de que a educação infantil é o cuidar é o brincar por brincar e demonstramos com 

                                                
52 Professora de educação infantil e Fund. I, 58 anos, resposta na posição 22 do quadro 4. 14 de setembro de 
2018. 
53 Professora de educação infantil e Berçário II, 46 anos, resposta na posição 28 do quadro 4. 4 de setembro de 
2018. 
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os registros a intencionalidade das atividades.54” O destaque da resposta se dá por remeter a 

algumas falas das professoras, durante os encontros presenciais, que mencionavam o 

sentimento de não reconhecimento do trabalho pedagógico e do quanto a fotografia é um 

meio de evidenciar e ver reconhecido o trabalho realizado, questão evidenciada na resposta da 

professora cuja posição é a 22, apresentada anteriormente.  

A fotografia como meio de comunicação para com as famílias e a comunidade 

educacional, dos trabalhos, das atividades e do cotidiano vivenciado com as crianças, é um 

aspecto destacado pelas professoras. Outro aspecto das potencialidades do registro fotográfico 

destacado pelas educadoras da infância é a possibilidade  de acompanhar o desenvolvimento 

de bebês e crianças. Essa questão da potencialidade da fotografia como forma de acompanhar 

e registrar o crescimento, as experimentações e o desenvolvimento da criança foi mencionada 

diversas vezes nos quadros de perguntas aqui apresentados.  

No quadro 4, por exemplo, vemos menção à questão do desenvolvimento e 

crescimento em um terço das respostas55 que citam a potencialidade do registro fotográfico 

para acompanhar o desenvolvimento, a evolução, o avanço, as mudanças e as transformações 

dos bebês e das crianças. Evidenciam esses olhares os comentários das posições 10 e 12, que 

expõem: “Na educação infantil, os registros fotográficos nos auxilia a observar o 

desenvolvimento de cada criança nas suas especificidades.” 56 O comentário na posição 12 

afirma que “Na ed infantil (0 a 3 anos) às crianças passam por grandes mudanças 

(físicas/intelectuais) e o registro fotográfico é um dos meios mais eficazes de perceber essas 

transformações.57” 

O tema da fotografia como meio de observar, refletir e avaliar o trabalho e as práticas 

pedagógicas bem como as vivências e o crescimento das crianças aparece em múltiplas 

respostas, como as localizadas nas posições 24, 26 e 27 do quadro 4, expostas a seguir: “Para 

nós educadores é de muita importância os registros fotográficos pois neles vc pode avaliar e 

reavaliar nossa conduta e o comportamento dos educandos.”58; A fotografia “pode ser usada 

                                                
54 Professora de educação infantil e Fund. I, 40 anos, resposta na posição 20 do quadro 4, 13 de setembro de 
2018. 
55 É possível observar menções sobre as potencialidades da fotografia para se observar o “desenvolvimento,” a 
“evolução”, o “Avanço”, as “Mudanças” e as “Transformações” nas respostas 1, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 
26 e 34 do quadro 4 
56 Professora de educação infantil, 61 anos, resposta na posição 10 do quadro 4, 7 de setembro de 2018. 
57 Professora de educação infantil, 41 anos, resposta na posição 12 do quadro 4, 11 de setembro de 2018. 
58 Professora de educação infantil, 44 anos, resposta na posição 24 do quadro 5, 15 de setembro de 2018 
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para acompanhar o desenvolvimento das crianças, análise, reflexão e registro do percurso 

realizado.59”; “Acredito que para avaliar e refletir sobre as práticas60.”  

No Quadro 4 também se observam menções sobre a potencialidade do registro 

fotográfico para a documentação pedagógica, tema também apontado nos quadros anteriores 

analisados. 

 

7.1.5 Respostas à quinta questão aberta: o papel do curso Nas Ondas da Fotografia 
A última questão aberta do Levantamento Exploratório e que compõe o último quadro, 

perguntou às professoras o que esperavam do curso Nas Ondas da Fotografia. A pergunta 

contou com a resposta de todas as cinquenta e oito professoras da educação infantil 

participantes da pesquisa. As respostas compõem o quadro 5 “Espero” , exposto a seguir: 

 

Quadro 5 – Espero  

Pergunta: O que espera do curso Nas Ondas da Fotografia? 
1. Espero aprender a utilizar melhor o recurso da câmera fotográfica, em relação as fotos, iluminação, 

foco... para que os registros sejam feitos da melhor maneira possível. 
2. Ampliar e ressignificar o uso desta ferramenta.  
3. Aprimorar meus conhecimentos ter um novo olhar sobre fotos e saber tirar recursos do equipamento 

fotográfico. 
4. Que amplie meu conhecimento, para melhorar minha prática. 
5. Espero que eduque o meu olhar para que eu possa registrar o processo educativo dos meus alunos, 

assim como, trabalhar, formatar as minhas fotos para a montagem dos meus portfólios. 
6. Espero aprender bastante novidades, como tirar fotos de qualidade, ampliar os meus conhecimentos e 

depois poder compartilhar com os meus colegas de trabalho. 
7. Que some na minha pratica, com dicas e conceitos técnicos. 
8. Que este curso possa aumentar meus conhecimentos para o uso deste recurso tão importante, 

principalmente na Educação Infantil, onde as imagens falam mais que mil palavras.  
9. Espero através do curso ''Nas Ondas da Fotografia'' poder absorver e aprender novas ferramentas e 

técnicas da fotografia, bem como fotografar, editar e montar fotos. De modo geral, espero aprender a 
tirar fotos com uma boa qualidade para que cada captura se torne um ótimo registro de boas 
lembranças.  

10. Espero aprender muito sobre fotografia para ampliar meus conhecimentos e qualificar meu trabalho. 
11. Espero ampliar a minha técnica de registro e melhorar a prática docente.  
12. Espero conhecimento na área e fazer um melhor uso das imagens.  
13. Espero aprender tirar fotos de qualidades, ampliar os meus conhecimentos e compartilhar com as 

minhas colegas de trabalho. 
14. Espero me aperfeiçoar para assim poder melhor registrar estes momentos que acho de muita 

importância.  
15. Apreender a tirar fotos que mostrem exatamente o momento desejado com qualidade.  
16. Espero ampliar meus conhecimentos para assim aprimorar a minha maneira de fotografar. 
17. Espero ampliar meu conhecimento, para que eu posso utilizar na minha prática diária. 
18. Melhorar o meu olhar fotográfico, obter mais ideias de atividades com a fotografia, aprimorar meu 

conhecimento. 

                                                
59 Professora de educação infantil e Fundamental I, 28 anos, resposta na posição 26 do quadro 5, 16 de setembro 
de 2018. 
60 Professora de educação infantil e Fundamental I, 45 anos, resposta na posição 27 do quadro 5, 18 de setembro 
de 2018. 
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19. Aprender novas técnicas que ampliem meu olhar no ambiente escolar e fora dele.  
20. Espero aprimorar meu conhecimento e aprender cada vez mais sobre essa área. É prazeroso conhecer 

esse mundo fotográfico.  
21. A expectativa é que a qualidade desse trabalho já realizado melhore e principalmente que a fotografia 

seja utilizada como um recurso pedagógico inovador, um instrumento que possibilite enriquecer as 
aulas e proporcionar experiências mais significativas para as crianças.  

22. Novas possibilidades! 
23. "Minha expectativa diante do curso é o enriquecimento da minha prática pedagógica, potencializando o 

protagonismo infantil por meio de projetos que oportunize a criança expor o sua perspectiva de mundo 
através da fotografia. Espero também melhorar os meus registros, com o objetivo de uma documentação 
pedagógica mais significativa que expresse de forma clara o que realmente eu quero mostrar." 

24. Que este curso possa ajudar na elaboração de um registro com mais intensão e objetivo. Onde possa 
aprender técnicas e conteúdos que sirvam de base para aperfeiçoar meu olhar em relação a fotografia e 
como recurso de observação, reflexão e avaliação para a minha prática como professora. 

25. Me desenvolver como profissional. Levar para a sala de aula o que eu aprender no curso.  Motivar meu 
qualidade. Aprender tirar foto com qualidade. 

26. "Aprimorar conhecimentos; saber fotografar; Saber escolher fotos; Selecionar fotos; Partilhar saberes." 
27. Aprender a fotografar, selecionar os momentos, focar no principal e utilizar melhor este recurso na 

rotina escolar. 
28. Espero que venha me acrescentar mais jeitos e técnicas de fotografar para aprimorar fotos e contribuir 

para um melhor trabalho de fotos. 
29. Conhecer novas práticas do uso da fotografia para aperfeiçoamento do fazer pedagógico. 
30. Espero que no curso Nas Ondas da Fotografia eu aprenda a ter um olhar mais sensível ao tirar uma foto, 

para evitar fazer muitos registros desnecessários. Também espero aprender a editar e formatar as 
fotografias de maneira mais profissional, considerando as fotografias como parte da documentação 
pedagógica. 

31. Aprender mais a utilização da fotografia. 
32. Confesso que sou um tanto leiga, espero conseguir acompanhar as propostas. 
33. Aprimorar meus conhecimentos. 
34. Espero me familiarizar mais na habilidade  com a fotografia. 
35. Espero aprender que a fotografia é um recurso com um fim em si mesmo. Quem sabe suscitar ideias de 

como utilizá-la como atividade-fim.  
36. Espero aperfeiçoar minhas técnicas de fotografar além de aumentar meu conhecimento sobre o tema.  
37. Aprimorar meus conhecimentos. 
38. Aprimorar meu conhecimento técnico sobre a fotografia e discutir sobre projetos em ambiente escolar 

que envolvam as crianças. 
39. Aprimorar meus conhecimentos sobre a temática e ampliar a gama de uso. 
40. Aprender a fotografar focando nos melhores momentos da criança. 
41. Agregar conhecimentos e incluir minhas crianças. 
42. Uma nova visão de como registrar os momentos das crianças em sala de aula. 
43. Aprimorar meus conhecimentos e poder utilizar melhor este recurso.  
44. Que contribua para enriquecer meu conhecimento e abrir novos horizontes no ambiente de trabalho e 

desenvolvimento das atividades. 
45. Pretendo além de aprender a manusear e tirar boas fotos, extrair delas o melhor q há, ter um olhar 

diferenciado, ter uma intencionalidade no ato de fotografar. 
46. Espero aprender a utilizar melhor os recursos fotográficos do celular e também técnicas e dicas sobre 

como fotografar melhor. 
47. Aprender novas formas de utilizar a fotografia no contexto escolar. 
48. Aperfeiçoar meus trabalhos. 
49. Espero aprofundar meus conhecimentos para colocá-los em prática na minha rotina escolar.  
50. Espero ampliar e aprofundar meus conhecimentos acerca da temática que é de extrema importância para 

a minha prática pedagógica.  
51. Aprimoramento profissional. 
52. Muita aprendizagem, manuseio de câmera e celular. 
53. Eu espero aprender algumas técnicas básicas de fotografia para aperfeiçoar a prática já desenvolvida 

leigamente. 
54. Aprender aperfeiçoar as técnicas de imagem 
55. Ampliar conhecimento e potencializar a ferramenta. 
56. Aprender a utilizar de maneira correta toda as potencialidades dessa ferramenta tão importante. 
57. Aprender a utilizar muito mais este recurso. Para trabalhar em sala de aula. 
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58. Dar continuidade aos tópicos que não tiveram tempo hábil de serem desenvolvidos nos módulos 
anteriores. 

Fonte: A autora (2018). 
 

A decupagem das 58 respostas apresentou 548 palavras, que geraram a nuvem a 

seguir: 

 
Figura 13 – Nuvem de palavras do Quadro 5, “Espero” 

Fonte: a autora (2018). 
 

 
Com a nuvem de palavras do quadro 5, é possível observar que se esperava aprender, 

aprimorar, melhorar o olhar sobre como fotografar e utilizar as técnicas e os recursos 

fotográficos para ampliar os conhecimentos e aperfeiçoar a prática com fotografia. As 

expectativas trazidas pelas professoras são diversas. O caráter tecnicista da fotografia como 

ferramenta para uso e para tirar fotografias é constante nas respostas ao mesmo tempo que 

são múltiplas as intencionalidades para essas aprendizagens das técnicas. 

Nota-se uma constância pela busca por ampliar os conhecimentos sobre fotografia e 

aprimorar as técnicas e formas de uso dos recursos fotográficos, especialmente das câmeras 

de celular. As razões apresentadas são diversas, como: qualificar o registro fotográfico das 

práticas pedagógicas; qualificar o trabalho; melhorar a qualidade do trabalho já realizado; 

aprimorar e enriquecer as práticas pedagógicas por meio da fotografia; ampliar o olhar; 

realizar uma menor quantidade de fotografias, qualificando e potencializando o olhar; fazer 
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um melhor uso das imagens; aprender técnicas básicas de fotografia; aprimorar a maneira de 

fotografar; melhorar a qualidade das fotografias; obter mais ideias de atividades com a 

fotografia; compartilhar os conhecimentos com as colegas de trabalho; levar para a sala de 

aula o aprendizado do curso; fundamentar e aprofundar as intenções e os objetivos dos 

registros fotográficos que compõem a documentação pedagógica; ser recurso de observação, 

reflexão e avaliação da prática pedagógica; fazer da fotografia uma experiência de 

aprendizagens e de experiências significativas para as crianças; potencializar o protagonismo 

infantil e a exposição do olhar e da perspectiva da criança.  

Os temas apresentados são alguns exemplos de buscas mencionadas pelas professoras 

para com o curso de fotografia. Destaco a seguir alguns comentários sobre essas expectativas:   
 
Espero aprender bastante novidades, como tirar fotos de qualidade, ampliar 
os meus conhecimentos e depois poder compartilhar com os meus colegas de 
trabalho. (Professora de educação infantil, 37 anos, resposta na posição 6 do 
quadro 5 em 7 de maio de 2018). 
 
Espero através do curso ''Nas Ondas da Fotografia'' poder absorver e 
aprender novas ferramentas e técnicas da fotografia, bem como fotografar, 
editar e montar fotos. De modo geral, espero aprender a tirar fotos com uma 
boa qualidade para que cada captura se torne um ótimo registro de boas 
lembranças. (Professora de educação infantil, 56 anos, resposta na posição 9 
do quadro 5 em 7 de maio de 2018). 
 
Minha expectativa diante do curso é o enriquecimento da minha prática 
pedagógica, potencializando o protagonismo infantil por meio de projetos 
que oportunize a criança expor [sua] perspectiva de mundo através da 
fotografia. Espero também melhorar os meus registros, com o objetivo de 
uma documentação pedagógica mais significativa que expresse de forma 
clara o que realmente eu quero mostrar. (Professora de educação infantil e 
fundamental I, 29 anos, resposta na posição 23 do quadro 5 em 14 de maio 
de 2018). 
 
Que este curso possa ajudar na elaboração de um registro com mais intenção 
e objetivo. Onde possa aprender técnicas e conteúdos que sirvam de base 
para aperfeiçoar meu olhar em relação a fotografia e como recurso de 
observação, reflexão e avaliação para a minha prática como professora. 
(Professora de educação infantil, 38 anos, resposta na posição 24 do quadro 
5 em 7 de junho de 2018). 
 
Aprender a fotografar, selecionar os momentos, focar no principal e utilizar 
melhor este recurso na rotina escolar. (Professora de educação infantil - 
Berçário II, 60 anos, resposta na posição 27 do quadro 5 em 4 de setembro 
de 2018). 
 
Espero que no curso Nas Ondas da Fotografia eu aprenda a ter um olhar 
mais sensível ao tirar uma foto, para evitar fazer muitos registros 
desnecessários. Também espero aprender a editar e formatar as fotografias 
de maneira mais profissional, considerando as fotografias como parte da 
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documentação pedagógica. (Professora de educação infantil, 29 anos, 
resposta na posição 30 do quadro 5 em 5 de setembro de 2018). 
 
Espero aprender a utilizar melhor os recursos fotográficos do celular e 
também técnicas e dicas sobre como fotografar melhor. (Professora de 
educação infantil, 58 anos, resposta na posição 46 do quadro 5 em 14 de 
setembro de 2018). 

 

As respostas enviadas pelas professoras no Levantamento Exploratório alinham-se 

com os relatos obtidos em roda de conversa nos quatro primeiros encontros. Destaca-se a 

observação de que a fotografia é “utilizada” para realizar especialmente registros, 

documentação pedagógica, portfólios e ilustrações do cotidiano da educação infantil. As 

professoras relataram que trabalham cotidianamente com fotografias. Alguns dos exemplos 

citados da presença da fotografia no cotidiano da sala de aula foram: impressão das 

fotografias das crianças, que eram colocadas junto aos ganchos onde as crianças posicionam 

suas mochilas, chamadas de "carômetros"; a impressão das fotografias para serem coladas nos 

cadernos semanários ou de diário de campo de atuação; a impressão de fotografias das 

atividades realizadas com as crianças que são coladas em cartazes e exibidas ou dentro da sala 

de aulas das crianças ou nos corredores da escola; a criação de portfólios da turma sobre as 

atividades realizadas durante o ano letivo, que em alguns casos eram gravadas em compact 

disc (CD) e entregues no final do ano letivo às famílias das crianças, ou disponibilizadas em 

sessões de mostra via data show; algumas unidades educacionais tinham página em rede 

sociais, especialmente no Facebook. A resposta de número 27 do Quadro 1 evidencia essa 

percepção: 
 

No cotidiano, as fotos das ações são fixadas na parede da sala na altura das 
crianças, formando um painel com as vivências. São expostas para os pais. 
São usadas nos registros de aprendizagem para potencializar as escritas do 
professor. São colocadas na página do facebook do CEI [Centro de 
Educação Infantil]. Futuramente quero retornar a escrita do portfólio 
coletivo com fotos e legendas. (Professora da Educação Infantil, RME-SP) 
 

Uma das questões apontadas durantes as rodas de conversa era que, na educação 

infantil da RME-SP, o trabalho com fotografia no cotidiano educacional é uma prática 

constante, mas que raramente - segundo as educadoras - aparecia acompanhado de reflexão 

sobre as práticas pedagógicas, protagonismo e/ou participação das crianças, ou de 

conhecimentos sobre conceitos relativos ao trabalho com fotografia na educação. Na pesquisa 

exploratória, observou-se que as relações como forma de comunicação dialógica nos 

processos que uniam a fotografia, registro, portfólio e documentação pedagógica eram sutis e 
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estavam mais relacionadas à ilustração dos trabalhos e à exposição às famílias. Outro 

desconhecimento, apontado pelas professoras nas rodas de conversa, era sobre quais eram as 

diretrizes para o trabalho com fotografia, e se elas de fato existiam nos documentos e 

normativas da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP).  

Observando os apontamentos de Ramires (2008) e Prado e Merlí (2018), presentes na 

Unidade I da pesquisa, em relação aos portfólios e aos registros e documentação pedagógica, 

mencionados pelas professoras da educação infantil na pesquisa de Levantamento 

Exploratório, foram encontrados indícios de que os portfólios realizados contam com alta 

incidência de fotografias relacionadas às atividades realizadas com as crianças. Também 

notou-se que não foram apresentadas composições individuais de portfólios, e sim registros 

do coletivo de crianças de sua turma. Além disso, não houve participação ativa das crianças 

nas composições de portfólios, elas não foram consultadas nem escolheram o que iria constar 

no portfólio. Estas observações, no entanto, carecem de investigação aprofundada. 

 

7.2 ENTRELAÇANDO QUADROS REVELADOS 

Aprofundando a leitura dos relatos, escritos e falados, percebe-se o quanto a fotografia 

faz parte do cotidiano social e das práticas docentes na infância, estando relacionada a 

registro, documentação, atividades, avaliações e exposições. Os temas Fotografia de 

Crianças, para a realização de Registro de Atividades e Documentação Pedagógica foram os 

que tiveram maior incidência no quadro 1 “Trabalho com fotografia”. Algumas questões 

sobre a forte incidência da menção sobre a fotografia como meio de compor os registros, a 

documentação pedagógica e os portfólios apresentaram à pesquisa a necessidade de um 

aprofundamento sobre o tema que levou à escrita de dois tópicos um sobre portfólio e outro 

sobre documentação pedagógica, presentes no capítulo 3, dedicado a abordar alguns aspectos 

dessa incidência. 

Foi notório o quanto a fotografia era presente no cotidiano das professoras de 

educação infantil que buscam registrar momentos importantes e atividades do cotidiano com 

as crianças, como aponta a resposta de uma professora da infância, localizada na posição 14 

do quadro 1, na qual ela diz: “Procuro registrar momentos importantes com as crianças, como 

trabalho com a educação infantil nosso melhor suporte são as fotografias.61” Aliás, a palavra 

                                                
61 Professora da Educação Infantil, SME-SP, 47 anos, 14 de setembro de 2018 
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Crianças, no plural, chamou atenção para esse olhar das educadoras para o coletivo de 

crianças composto por suas turmas. 

Um exemplo partilhado pelas professoras nos encontros dos cursos eram os 

semanários (cadernos de registro de planejamento e ações semanais), levados pelas 

educadoras para mostrar um exemplo de como trabalhavam com a fotografia como parte da 

documentação pedagógica. As fotografias estavam presentes em seus semanários e diários de 

campo, impressas e coladas, junto a ricas anotações e ilustrações das educadoras. 

Nas rodas de conversa e na pesquisa, os celulares particulares das professoras e dos 

professores apareceram como o principal dispositivo para a realização de fotografias nas 

escolas de educação infantil públicas do município de São Paulo. Algumas professoras 

declaram ter uma câmera fotográfica dedicada62 na escola, que, no caso da educação infantil, 

era pouco utilizada. Eis alguns dos relatos que justificaram o fato de a câmera dedicada ser 

pouco utilizada: a) a distância que ela ficava dos eventos; b) em geral era uma câmera para a 

escola toda, que ficava ou na secretaria ou em uma das salas da gestão, o que dificultava o 

acesso; c) com as câmeras dedicadas, era mais complicado realizar as fotos espontâneas do 

cotidiano da turma, dos bebês e das crianças; d) as professoras pouco ou nada sabiam sobre 

como manipular as câmeras dedicadas, que, quando utilizadas, eram trabalhadas no 

automático (informação verbal63). 

Um dos trabalhos mencionados pelas professoras, pontuado aqui na posição de n.º 29 

do Quadro 1, mas que também estava presente em outros relatos nas rodas de conversa, era o 

trabalho com fotografia no processo de identificação do eu, da criança e do outro, atividade 

que trabalhava imprimindo as fotografias das crianças para contribuir nesse processo de 

reconhecimento de si, prática citada em todas as turmas. Alguns exemplos são a impressão da 

fotografia para ser colocada junto ao cabide de mochilas, para realizar a chamada, para expor 

os trabalhos realizados pelas crianças nas paredes da escola, para sensibilizar sobre os temas 

preparados para as aulas, dentre outros. Também a instalação de espelhos nas salas de aula na 

altura das crianças é trabalho com imagem que contribui com esse olhar para si, para suas 

pesquisas, explorações e para os outros, por parte da criança. Foi mencionada, também, a 

exposição das fotografias por meio de dispositivos como Data-show e TV para que as 

crianças observassem a si, os outros e as memórias de momentos, eventos e atividades 

realizadas. 

                                                
62 Câmera fotográfica destinada especificamente à fotografia. 
63 Relato oral de professora da Educação Infantil participante do Curso nas Ondas da Fotografia realizado na 
DRE Campo Limpo, da SME-SP, entre abril e maio de 2018. 
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Uma professora de EMEI (que atende crianças entre 5 e 6 anos), também presente na 

formação da DRE Campo Limpo de 2018, mencionou uma atividade na qual dispunha as 

fotografias das crianças em cilindros64 e realizava um circuito no qual as crianças passavam 

por vários desafios, incluindo caminhar por túneis de tecido, até um cesto em que 

encontravam cilindros com as fotografias dos colegas de turma. A brincadeira/atividade 

consistia em passar pelos desafios do circuito, chegar até o cesto com as fotos de rosto dos 

colegas de turma, coladas nos cilindros, pegar/escolher uma, voltar pelo circuito, reconhecer 

o/a colega e entregar a fotografia à criança correspondente. A criança que recebia sua foto 

dava sequência ao jogo. (informação verbal65) 

Um tema proposto no Levantamento Exploratório, especialmente no Quadro 4 

“Potencialidades”, e também nas rodas de conversa, durante os encontros de formação, foi a 

fotografia como forma de compartilhar, evidenciar, expor, ilustrar e fazer visível o trabalho 

realizado pelas professoras, tema exposto de forma clara na resposta da professora, que diz: 

“A fotografia já faz parte do registro, percebemos através dos pais quanto valioso é o registro 

fotográfico, a emoção deles ao perceberem o desenvolvimento de seus filhos, e para nós é 

gratificante ver nosso trabalho reconhecido.66”, questão que acompanha, por outro lado, a 

percepção de uma desvalorização ou um não reconhecimento do trabalho realizado, tema que 

é possível de ser observado no comentário da professora que apontava que a fotografia “É de 

suma importância, pois ainda existe o estereótipo de que a educação infantil é o cuidar é o 

brincar por brincar e demonstramos com os registros a intencionalidade das atividades.67”, 

resposta  que remete a duas falas em uma das formações do curso de fotografia, realizado em 

2018, na DRE Campo Limpo.  

Na primeira fala, uma professora da educação infantil mencionou a importância da 

fotografia como forma de expor os trabalhos que são realizados na escola. A professora 

relatou o sentimento de falta de reconhecimento dos trabalhos realizados por elas no 

cotidiano, por meio das propostas pedagógicas e dos estudos sobre as infâncias. A impressão, 

seguiu a professora em seu relato, era de que muitas famílias percebiam a escola como um 

local onde seus filhos e suas filhas eram cuidados, alimentados e onde brincavam com outras 

crianças, o que não deixava de acontecer, mas era parte de um amplo trabalho pedagógico 

                                                
64 Cilindros compostos pelo miolo do rolo de papel higiênico. 
65 Relato oral de professora da Educação Infantil participante do Curso nas Ondas da Fotografia realizado na 
DRE Campo Limpo, da SME-SP, entre abril e maio de 2018. 
66 Professora de educação infantil e Fund. I, 58 anos, resposta na posição 22 do quadro 4 em 14 de setembro de 
2018. 
67 Professora de educação infantil e Fund. I, 40 anos, resposta na posição 20 do quadro 4 em 13 de setembro de 
2018 
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desenvolvido na escola. Daí, seguiu a professora, que a fotografia é também um grande aliado 

para informar e demonstrar às famílias o trabalho pedagógico realizado ao longo do ano 

(informação verbal68). 

O segundo relato, que compôs esse momento da roda de conversa, foi de uma 

professora que, estimulada pelo depoimento há pouco citado, relatou que estava no curso 

porque sentia que suas colegas que tinham mais habilidades com o registro das práticas 

realizadas com as crianças por meio de fotografia e vídeos tinham seus trabalhos mais 

reconhecidos e valorizados, aparentando fazerem muito mais que ela. A professora seguia o 

relato dizendo que realizava diversas propostas, vivências e atividades, criando, inovando e 

focando em estar integralmente com as crianças. Fazia seus registros pedagógicos por meio de 

linguagens, como a escrita e a oral, por exemplo. No entanto, percebeu que não registrar e 

mostrar o que fazia por meio de fotografias e vídeos trazia a sensação de que seu trabalho era 

menor, não visto e não valorizado, motivo que a fez procurar o curso de fotografia, apesar de 

não gostar de fotografar (informação verbal69). 

Nos casos apresentados, é possível observar a questão do sentimento de falta de 

valorização das propostas e dos trabalhos realizados pelas professoras, tanto em referência às 

famílias quanto das colegas e das gestoras do corpo pedagógico das unidades educacionais. 

Nas rodas de conversas e respostas do Levantamento Exploratório, é possível observar 

menções sobre o quanto as famílias ficam surpresas com a quantidade e diversidade de 

produções e atividades realizadas com os bebês e as crianças, evidenciadas por meio de 

fotografias e vídeos em mostras culturais e reuniões de pais, por exemplo. Os relatos trazem 

questões relevantes sobre a valorização crescente das imagens nas relações sociais, 

especialmente em contextos de desigualdade social, como expõe Guy Debord em sua obra 

Sociedade do espetáculo, de 1967.  

No Quadro 5 “Espero”, foi possível observar uma profusão de buscas por 

aprendizagens e experiências com a fotografia para o trabalho pedagógico das professoras da 

infância. Nas respostas, as professoras mencionaram esperar ampliar o olhar e aprimorar as 

técnicas fotográficas para aprofundar os conhecimentos e qualificar e fundamentar as 

intenções e os objetivos dos registros fotográficos que compõem a documentação pedagógica. 

Foi mencionada também a intenção de compartilhar as aprendizagens provocadas pelo curso 

de fotografia com as colegas de trabalho e as crianças. Outras expectativas em relação ao 
                                                
68 Relato oral de professora da Educação Infantil participante do Curso Nas Ondas da Fotografia, realizado na 
DRE Campo Limpo, da SME-SP entre abril e maio de 2018. 
69 Relato oral de professora da Educação Infantil participante do Curso Nas Ondas da Fotografia, realizado na 
DRE Campo Limpo, da SME-SP, entre abril e maio de 2018. 
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curso era a realização de uma quantidade menor de imagens, porém mais qualificadas, e a 

busca por potencializar o protagonismo infantil a partir da exposição do olhar e da perspectiva 

da criança. 

O Levantamento Exploratório e as rodas de conversas com as professoras e os 

professores revelaram indícios de que a fotografia na educação infantil pública paulistana é 

realizada, a partir da perspectiva das professoras, como forma de registro de práticas, 

atividades pedagógicas e momentos significativos das crianças. Os registros fotográficos 

realizados compõem com os processos de avaliação, documentação pedagógica, 

documentação da memória, composição de portfólios e exposições fotográficas realizadas no 

cotidiano da unidade educacional e/ou em eventos, como as mostras culturais. A perspectiva 

da criança por meio da fotografia pouco apareceu nos relatos e, quando exposta, estava ligada 

a professoras que também atuavam na esfera do ensino fundamental. 

Durante as formações e as rodas de conversas, os poucos professores e as professoras 

da esfera do ensino fundamental presentes no curso mencionavam o interesse pela fotografia 

para trabalhar em projetos com as crianças e os jovens, como os projetos do Imprensa Jovem, 

ou que estavam no curso porque gostavam de fotografia e queriam aprofundar seus 

conhecimentos sobre o tema.  

Menções sobre o trabalho com a fotografia como fonte de informação e referência 

para as aulas de história e geografia também foram citadas no Levantamento Exploratório por 

professores e professoras atuantes na esfera do ensino fundamental. Era constante os 

professores de fundamental I e II, presentes no curso, serem Professores Orientadores de 

Informática Educativa (POIE), hoje com a nomenclatura de Professor de Educação Digital 

(POED). Os POEDs são os professores que trabalham nos laboratórios de informática, 

denominados atualmente como laboratórios digitais, e que atuam diretamente com projetos 

que envolvem as relações entre educação e as tecnologias da comunicação e informação bem 

como temas como robótica e informática. Por terem interesse e habilidades com as 

tecnologias e mídias, é natural encontrá-los ligados direta ou indiretamente a trabalhos que 

envolvem os meios de comunicação e a informação, como no caso da fotografia.  

Diversos projetos com educomunicação, na rede municipal de educação de São Paulo, 

são realizados por esses profissionais, inclusive é frequente o projeto do Imprensa Jovem, 

ligado ao Núcleo de Educomunicação da SME-SP, ter o POED70 como responsável nas 

                                                
70Essas relações entre os POEDs, antigo POIE, os meios de comunicação e a informação e a educomunicação 
fazem parte das investigações realizadas na especialização em educomunicação, publicada, em parte, pela 
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unidades educacionais. O projeto Imprensa Jovem estimula, fomenta e incentiva as crianças e 

os jovens a serem educomunicadores e comunicadores sociais nas unidades educacionais da 

rede, prática estruturada, reconhecida e premiada no Brasil e no Mundo como inovadora e 

promotora de transformação social, que ganhou reconhecimento também por meio da 

implementação da PORTARIA N.º 7.991, de 13 de dezembro de 201671. 

A portaria expõe que o Imprensa Jovem tem [...] “o objetivo de desenvolver ações que 

promovam o protagonismo infantil e juvenil, o direito à comunicação e à liberdade de 

expressão por meio, inclusive, da apropriação de recursos midiáticos de aprendizagem.” Em 

seu Art. 2.º, a Portaria institui que o programa Imprensa Jovem terá como fundamentos os 

princípios da Educomunicação, definidos na Portaria como: 
 
I – Para fins do disposto nesta Portaria, entender-se-á a expressão 
“Educomunicação” como o conjunto de ações destinadas a criar e a 
desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e criativos em 
espaços culturais, midiáticos e educativos formais e não-formais, 
mediados pelas linguagens e processos da comunicação e/ou das 
artes, bem como pelas tecnologias da informação e comunicação, 
garantindo-se as condições para a aprendizagem e o exercício da 
liberdade de expressão (PORTARIA N.º 7.991, de 13 de dezembro de 
2016). 
 

Por meio do programa Imprensa Jovem, os estudantes são protagonistas de processos 

comunicativos e educativos, criando agências de notícias nas unidades educacionais, 

definindo pauta, realizando entrevistas, coberturas jornalísticas, produzindo conteúdo, 

fazendo análise crítica da mídia, de filmes e produções audiovisuais, além de produzirem 

informação e arte com fotografia, vídeo, rádio, histórias em quadrinhos (HQ), fanzine e 

animações em stopmotion, por exemplo. Qualquer professor ou professora da unidade 

educacional pode ser mediador(a) do programa Imprensa Jovem, como dito anteriormente, 

sendo comum os POEDs atuarem nessa mediação.  

Destacam-se aqui as relações entre os POEDs e as práticas educomunicativas com 

mídias e fotografia na rede, como no caso do projeto Imprensa Jovem, para evidenciar ações 

que incentivam o protagonismo e a participação de crianças e jovens com os meios de 

comunicação, educação e informação. O tema da criança participante e protagonista nas ações 

                                                                                                                                                   
presente pesquisadora no artigo A educomunicação e o POIE In Revista Comunicação & Educação. Disponível 
em: 
https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/90691 Acesso em: 25 fev. 2021. 
71 Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-educacao-7991-de-
14-de-dezembro-de-2016. Acesso em 8 jul. 2019. 



179 

 

com fotografia na educação infantil foi pouco citado pelas professoras no Levantamento 

Exploratório e nos encontros do curso de fotografia. 

Como apontado, os indícios do Levantamento Exploratório levam para uma leitura de 

que os professores e as professoras de fundamental I e II que responderam a pesquisa 

relacionam a busca pelo curso de fotografia com objetivos, por exemplo, de realizar projetos 

com as crianças e os jovens de modo que os envolvam enquanto fotógrafos, como acontece no 

Imprensa Jovem, ou de trazer a fotografia como fonte de informação, memória e análise em 

aulas de geografia e história. 

Algo pouco observado nas conversas e pesquisas que realizamos com as educadoras 

da primeira infância foi sobre as crianças fotografando, protagonistas dos olhares no ambiente 

educacional. Das 58 respostas na pesquisa relatada, 3 mencionaram trabalhar com a criança 

enquanto protagonista do ato de fotografar, ou seja, em média 5% do total. Um ponto a 

destacar é que as três menções das professoras que trabalhavam com as crianças participantes 

ou protagonistas dos registros vieram de professoras que também atuam no ensino 

fundamental, no qual a prática da criança fotografando é mais difundida na SME-SP, sendo o 

Programa Imprensa Jovem um dos exemplos desse movimento e protagonismo. 

Tal percepção, da pouca participação da criança enquanto protagonista do registro 

fotográfico, foi reforçada, em 28 de junho de 2019, enquanto participava como palestrante 

convidada da I Jornada pedagógica da Educação Infantil realizada na rede Municipal de 

Educação de São Paulo. Convidada para falar sobre Educomunicação na Educação Infantil 

para mais de 300 profissionais da Educação Infantil da SME-SP, pedi que levantassem a mão 

quem trabalhava com a criança fotografando ou filmando, como protagonista dos registros e 

da expressão da imagem fotográfica da Unidade Educacional; contei menos de 15 pessoas 

com as mãos levantadas. Em média, 5% do total, com o diferencial de que as professoras 

participantes da pesquisa do Quadro 1 “Trabalho com fotografia” também eram professoras 

no Ensino Fundamental, informação que não possível aferir na pergunta feita às professoras e 

aos professores presentes na I Jornada pedagógica da SME-SP. 

A constatação da reduzida presença de crianças enquanto protagonistas de registros 

fotográficos levou-me à hipótese de que práticas educomunicativas poderiam contribuir para 

que as crianças exercitassem a liberdade de expressão, exposição de seus pontos de vista e 

perspectivas sobre os contextos de sua vida na escola e fora dela, ampliando a dialogicidade e 

os ecossistemas comunicativos de seus espaços educacionais. 

Este foi justamente o sentido da pesquisa-ação que se seguiu, como objeto do presente 

Mestrado: construir uma pesquisa com a participação do corpo pedagógico e das crianças, a 
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partir dos princípios educomunicativos, que aferisse a possibilidade de construção coletiva de 

uma ação que amplificasse a dialogicidade dos ecossistemas comunicativos, por meio da 

fotografia, em contextos de educação infantil.  

A proposta foi a de realizar uma pesquisa com a e a partir da prática educomunicativa, 

envolvendo professoras, gestoras e crianças da educação infantil. Durante o processo da 

pesquisa foi realizado um diário de campo, que segue sintetizado no capítulo seguinte. 
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8 UMA PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA COM FOTOGRAFIA NA 

EMEI “JARDIM DAS FLORES” 

 
 

Para compor o “diário de campo” optamos por trazer uma narrativa em estilo de 

ensaio, revelando a singularidade do processo, envolvendo gestores, professores, crianças e 

pais de alunos, narrando a sequência das atividades e as ações realizadas colaborativamente, 

dando destaque para o dia-a-dia do processo construtivo da experiência em exame. O nome da 

unidade educacional, assim como o das profissionais, são mantidos em sigilo e indicados, por 

vezes, com uma letra maiúscula. Outra ação definida para manter o sigilo sobre as(os) 

participantes da pesquisa foi a de identificar as turmas com nomes de cores – identificação 

diferente da usada na escola – e as crianças com apenas as iniciais de seus nomes. Nas 

fotografias optamos por manter o primeiro nome de autoria das crianças, para dar os devidos 

créditos e valorizar a produção artísticas das crianças.  

Escolhemos identificar a EMEI com o nome fictício de Jardim das Flores por este ser 

um dos espaços amplamente fotografado e referido pelas crianças e adultas, trazendo uma 

especificidade desse espaço singular que, de certa forma, traz identidade à EMEI. Na unidade 

educacional havia 8 turmas, com média de 30 crianças, entre 5 e 6 anos, por sala. As crianças 

estudam em período integral, das 8h às 17h. Cada turma tem uma educadora no período da 

manhã e uma no período da tarde. Não há professoras assistentes. Vale ressaltar que são em 

média 30 crianças para cada educadora sem professor(a) assistente. Na sequência do diário de 

campo, traremos as anotações de uma pesquisa construída no processo. 

 

8.1 O DIÁRIO DE CAMPO: UM ENCONTRO E A PESQUISA DE CAMPO 

No início de junho de 2018, Carlos Mendes Lima, coordenador do Núcleo de 

Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), com quem 

trabalhava como formadora do Núcleo de Educomunicação, propôs pensarmos uma pesquisa 

sobre como as crianças de Escolas Municipais de Educação Infantil de São Paulo observam 

suas escolas. A referência era realizar algo próximo a uma pesquisa recém-ocorrida na rede 

com estudantes da educação fundamental. 
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A pesquisa sugerida pelo prof. Carlos vislumbrava alcançar as treze Diretorias 

Regionais de Ensino (DREs) do município de São Paulo, em três meses de trabalho. Para 

entender melhor o alcance do projeto, acompanhei Carlos Lima em uma visita, no dia 11 de 

junho de 2018, a uma escola situada na zona norte da cidade, no Bairro de Santana. A escola 

visitada foi a EMEI “Jardim das Flores”. Lá encontramos a Professora S., que já havia 

realizado diversos cursos pelo Núcleo de Educomunicação, tendo implementado ações 

educomunicativas ao longo de sua carreira.  

Após a visita, apresentei como proposta ao coordenador do Núcleo de 

Educomunicação da SME-SP: em vez de uma pesquisa que alcançasse as treze Diretorias de 

Ensino, propunha realizar uma pesquisa-ação, de maior fôlego, ao longo de 2018, numa única 

escola: na EMEI visitada. A pesquisa se daria no âmbito da investigação do mestrado, se 

distinguindo da pesquisa aventada pelo Núcleo de Educomunicação e tendo independência da 

proposta inicial que Carlos Lima havia apresentado.  

A pesquisa tinha o propósito de aferir as possibilidades e implicações de se realizar 

uma pesquisa educomunicativa na educação infantil que considerasse a participação do corpo 

docente, do gestor e das crianças no processo, tendo a fotografia como um meio para 

amplificar a comunicação no ecossistema educacional. A proposta para a pesquisa-ação 

estava integrada à busca pela aferição das informações e problemas diagnosticados na 

pesquisa de Levantamento Exploratório apresentada no capítulo 7 desta pesquisa. 

Com a anuência do Núcleo de Educomunicação da SME-SP, seguimos o caminho da 

pesquisa em profundidade, iniciando o trabalho na EMEI “Jardim das Flores” com uma roda 

conversa, da qual participaram gestoras e professoras, no horário da Jornada Especial de 

Formação (JEIF), que ocorreu em 18 de junho de 2018.   

Nesse primeiro contato, a conversa girou em torno das possibilidades de se buscar os 

fragmentos do olhar da criança para a comunidade escolar por meio da fotografia, objetivando 

identificar sua condição de participar em processos de comunicação, expressão e reflexão 

sobre o mundo que as cerca. Expus também que, com a investigação, poderíamos exercitar a 

construção de uma pesquisa-ação na qual as professoras e gestoras fariam parte da pesquisa. 

O resultado desse processo será exposto nos capítulos subsequentes desta dissertação. 

Para alinhar as expectativas e aferir a recepção do corpo docente e da coordenadora 

pedagógica sobre a proposta de pesquisa-ação, agendamos uma segunda visita à escola no 

horário das JEIFs. A primeira roda de conversa ocorreu com as educadoras que atuavam no 

período vespertino e a segunda, com as educadoras que atuavam no período matutino. Foi 

explicado sobre o objetivo de se construir em conjunto uma pesquisa-ação educomunicativa 
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que nos permitisse ver, por meio dos olhares das crianças, como elas enxergavam a escola, 

construindo essa investigação de forma coletiva, envolvendo as professoras, as gestoras, as 

crianças e a comunidade escolar. Nesse sentido, o recurso tecnológico fotográfico seria um 

meio de comunicação, através do qual algumas das questões entre as crianças e a escola 

poderiam ser reveladas.  

Esclarecemos alguns princípios da educomunicação, como o “fazer coletivo”, 

buscando a “transversalidade nas ações”, a “participação” e o “protagonismo” dos agentes 

envolvidos, ao que se soma a “reflexão crítica” sobre os meios de comunicação e informação, 

a “dialogicidade” e a “ampliação da comunicação” em ambiente educativo em prol da 

“transformação social”. Após a exposição da proposta, perguntei o que as educadoras e as 

gestoras achavam e se queriam participar da pesquisa-ação, explicando que seria uma 

pesquisa planejada e definida em todas as suas etapas pelo coletivo das professoras, gestoras e 

pesquisadora. Com o animado aceite da equipe docente e da gestora, iniciamos a jornada. 

Na primeira reunião de planejamento com as professoras e a coordenadora 

pedagógica, conversamos sobre uma possível proposta que mobilizasse as crianças a 

fotografarem e falarem sobre sua escola. Outro ponto salientado no nosso primeiro encontro 

foi a proposta de realizarmos a pesquisa em conjunto. Deixei claro o entendimento, que tinha 

comigo, de que as professoras e a coordenadora da EMEI é que são as especialistas em 

educação infantil e que eu sou uma pesquisadora especialista em educomunicação, formadora 

sobre fotografia na educação pelo Núcleo de Educomunicação da SME-SP, que queria 

investigar possibilidades de se trabalhar práticas educomunicativas com fotografia como meio 

da amplificação da comunicação em espaços de educação infantil; respeitando as práticas e 

conhecimentos da equipe especialista em educação infantil e me dispondo a contribuir e 

construir coletivamente essa busca por revelar indícios dos olhares das crianças e de como 

realizar uma pesquisa-ação. 

Apresentei na reunião uma experiência de trabalho com crianças em contexto de 

educação infantil desenvolvido pela professora Anita Viudes Freitas. Ao narrar a experiência, 

Freitas discorre sobre a visita a uma escola na qual uma das crianças apresenta seu lugar 

favorito. Tratava-se de um espaço por ela chamado de “o lugar de desafios”, que corresponde 

a uma área do parque externo contendo pneus enterrados onde as crianças se vêem diante de 

diversos desafios, como pular de um pneu a outro ou passar entre os pneus. A experiência 

ressaltou a importância da escuta atenta da educadora, abrindo espaço para que a criança se 

manifeste e compartilhe seus olhares sobre a escola. Com essa experiência, deixei como 

provocação, para o segundo encontro, pensar coletivamente sobre os destinatários das 
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apresentações das fotografias a serem produzidas pelas crianças, revelando seus olhares e suas 

percepções sobre a própria escola. 

Uma observação do campo que condiz com as observações apontadas aqui no 

Levantamento Exploratório, o qual antecedeu a pesquisa de campo, é o fato de todas as 

educadoras, as gestoras, a equipe administrativa e o quadro de apoio da EMEI “Jardim das 

Flores”  serem mulheres.  

 

8.2 REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 

A proposta do segundo encontro, que ocorreu em 18 de junho de 2018, foi conversar 

sobre as agendas e um plano de ação para pesquisa. Estavam presentes as professoras que 

faziam JEIF, a coordenadora pedagógica A., a professora S., que foi a professora articuladora 

da pesquisa na escola. O processo se deu por meio de uma preparação de pontos a serem 

discutidos para esse plano de ação, como datas e procedimentos para compor a pesquisa, que 

foram socializados com as educadoras. Algumas questões levantadas na roda de conversa 

foram: 

§ Qual pode ser a proposta da pesquisa para com as crianças? 
§ Com quantas turmas iremos desenvolver a ação? (Todas? Uma?) 
§ Quem serão as professoras participantes? 
§ Em qual momento semanal a atividade será proposta? 
§ Como introduzir as câmeras para uso das crianças? 
§ Apresentar cuidados básicos com equipamentos? Se sim, quais e como? 
§ Como ter uma quantidade de imagens geradas, passíveis de serem analisadas 

no decorrer da pesquisa, sem restringir a liberdade de expressão? 
§ Quantas câmeras teremos? 
§ Como podemos dar autonomia às crianças no processo? 
§ Como marcamos quem fez cada foto? 
§ Quanto tempo será destinado ao processo de pesquisa com as crianças? 
§ A importância de imprimir fotos realizadas. 
§ Marcamos uma atividade com as crianças para a seleção das fotos? Como 

podemos fazer isso? 
§ Registrar as falas das crianças durante as escolhas. 
§ Entrevistar as educadoras, depois da roda com as crianças, perguntando 

como receberam o processo; 
§ Montar uma exposição fotográfica com as fotos escolhidas pelas crianças; 
§ Preparar um aviso para colocar na agenda e convidar os pais para a mostra 

fotográfica; 
§ Receber os pais e fazer uma roda de conversa em que as crianças apresentem 

suas fotos escolhidas e o porquê. 
§ Fazer entrevistas com os pais sobre a experiência apresentada e sobre como 

eles veem a escola. 
 

As questões eram vastas e fomos tratando dos temas possíveis e abrindo espaço para 

mais questões durante o encontro. O que não demos conta de abordar na primeira reunião em 
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JEIF levamos para as reuniões seguintes. Pontos interessantes apareceram durante a conversa, 

como a dúvida sobre o tempo que cada criança ficaria com a câmera fotográfica e a 

quantidade de imagens que seriam realizadas. Na conversa pontuamos sobre delimitar ou não 

uma quantidade de fotografias por crianças ou um tempo para cada criança realizar os 

registros, visto que na escola tínhamos 240 crianças. Entre a pesquisadora, as educadoras e a 

coordenadora pedagógica foi decidido realizar a pesquisa com todas as crianças da EMEI. 

Essa foi uma escolha orientada pelas professoras e coordenadoras pedagógicas, acolhida pela 

pesquisadora que estava de acordo com a proposta. Juntas percebemos que era importante 

cada criança ter seu tempo para realizar a fotografia e que, ao mesmo tempo, era importante 

para a pesquisadora pensar na quantidade de fotografias realizadas por conta de tempo e 

capacidade de gestão do acervo fotográfico para análise da pesquisa. Expus para as 

professoras a seguinte preocupação: se o fato de delimitarmos a quantidade de fotografia não 

geraria também certa restrição para liberdade fotográfica e de expressão das crianças. 

A conversa foi realizada a todo tempo buscando encontrar um caminho juntas e somar 

ideias. Em coletivo pontuamos que cada criança tem um tempo distinto para olhar e percorrer 

os espaços da escola. Determinar certa quantidade de minutos para cada criança poderia 

limitar suas expressões, criação e produção do olhar em relação à escola, por meio da 

fotografia. Conversando sobre os tempos para realizar as fotografias e a quantidade de 

material fotográfico que poderíamos ter, optamos por sugerir um número de cinco fotografias 

para cada criança realizar, sem uma delimitação de tempo. Pontuamos a importância de, 

durante o momento da saída fotográfica72 das crianças, não contabilizar a quantidade de fotos 

realizadas durante o processo; caso a criança fizesse mais ou menos que cinco fotos não 

iríamos interferir. O número cinco seria sugestivo. 

Definimos também que as crianças seriam convidadas a participar das etapas da 

investigação, tendo liberdade para aceitarem ou não. O convite seria feito na roda de 

conversa, no primeiro dia da ação, que ganhou o nome de Semana Fotográfica. As atividades 

das professoras com sua turma seguiriam o programa da semana, para que as fotografias 

registrassem, dentro do possível, a rotina da escola. Ficou definido que cada sala teria uma 

pessoa de apoio que acompanharia a criança que saísse com a câmera. Tivemos a colaboração 

das professoras, da equipe de gestão e administração e das professoras em seus contra-turnos. 

Foi uma grande força tarefa. 

                                                
72 Momento no qual as crianças irão sair fotografando a escola  
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Pontuamos sobre a importância de serem as próprias educadoras a apresentarem a 

atividade da semana fotográfica para as crianças e sobre o cuidado de não induzir as crianças 

com diretivas do tipo "fotografe o que você mais gosta, ou menos gosta". Foi colocado que a 

ideia da ação era convidar a criança a fotografar o que ela quisesse da escola, deixando-a o 

mais livre possível. A coordenadora pedagógica, A., nesse momento pontuou uma questão 

que ela sempre colocava para as educadoras durante as formações internas: caso alguma 

criança perguntasse, por exemplo, “o que eu fotografo, professora?”, seria importante 

devolver a pergunta para a criança, respondendo: “o que você quer fotografar?”, e se a dúvida 

persistir, continuar fazendo outras perguntas. 

Outro combinado que fizemos definiu que as professoras iriam fazer a atividade, cada 

uma ao seu tempo, com o objetivo de oferecer a oportunidade a todas as crianças que 

quisessem participar da Semana Fotográfica. Cada uma das oito salas receberia um kit 

fornecido pela pesquisadora, composto por uma câmera fotográfica powershot com alça, um 

carregador de bateria, um cartão de memória, uma lousa branca, com apagador e caneta, uma 

etiqueta de identificação para cada câmera e a lista com o nome das crianças da turma. 

Contamos com mais quatro câmeras disponibilizadas pela professora S. para a pesquisa, que 

foram essenciais para a realização da Semana Fotográfica, pois tivemos problemas com 

algumas câmera disponibilizadas no Kit. Segue o registro do kit montado para cada turma: 

Fotografia  6 – Kits fotográficos entregues às professoras 

 
Fonte: A autora. Acervo da pesquisadora (2018). 

  

As lousas de quadro branco foram agregadas ao kit como método para identificar as 

fotografias de cada criança. O nome das crianças, a idade e a turma seriam escritos na lousa. 

Uma fotografia com a criança segurando a lousa, na qual estavam escritos seus dados, era 
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realizada para marcar que as fotografias subsequentes foram realizadas por aquela criança. 

Toda vez que uma nova criança fosse fotografar, a foto da criança com a placa era realizada. 

Assim, saberíamos qual criança fotografou um conjunto "x" de imagens a partir da marcação 

da fotografia dela com seu o nome. 

No planejamento ficou acordado que teríamos uma exibição para as crianças das 

fotografias realizadas por elas. Para essa exposição, ficou definido que as fotografias que 

saíssem todas escuras, claras ou que não permitissem identificação seriam excluídas. A ideia 

era realizar posteriormente uma exposição fotográfica, via Datashow, para cada turma com as 

fotografias que realizou. Ou seja, cada turminha da escola veria uma exposição com suas 

fotografias em um telão. 

No dia da exposição fotográfica digital, as crianças seriam convidadas a contarem o 

motivo pelo qual realizaram aquelas imagens. Suas falas seriam registradas em forma de 

carta. As falas das crianças aliadas às imagens nos dariam alguns possíveis indícios sobre os 

olhares das crianças sobre a escola. A ideia era, junto das crianças, escolher as imagens que 

iriam para a mostra fotográfica, prevista para acontecer concomitante à Festa Cultural da 

Escola no final do ano. 

As crianças seriam convidadas a informar e convidar suas famílias para a exposição 

fotográfica, na Mostra Cultural. Nesse início de pesquisa, planejamos realizar, depois da 

mostra fotográfica, um levantamento, com os pais e as famílias, sobre o que ficaram sabendo 

e perceberam do projeto de fotografia. Depois pretendia-se realizar a mesma pesquisa de 

recepção com as professoras e a coordenadora pedagógica. Pesquisas que foram realizadas 

por meio de questionários e entrevistas. 

Nas falas das professoras e da coordenadora pedagógica, foi possível coletar menções 

sobre a empolgação, o interesse e a mobilização com a pesquisa, considerada pelo grupo 

como inovadora para a unidade educacional e para as pesquisas educomunicativas. A 

conversa permitiu diversas trocas e discussões pedagógicas. As questões da infância que elas 

trouxeram foram fundamentais à composição da pesquisa.  

Foi a primeira vez que todas nós realizamos uma pesquisa-ação. Um ponto levantado 

foi o fato de as educadoras raramente encontrarem cursos educomunicativos na Diretoria 

Regional de Educação do Jardim Tremembé, questão que trouxe contentamento diante da 

oportunidade de se realizar um projeto/pesquisa com apoio de uma formadora especialista em 

educomunicação. A professora S. e a Coordenadora Pedagógica A., assim como as 

professoras, demonstraram-se mobilizadas e dispostas para que a pesquisa acontecesse da 

forma mais plena possível. 
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8.3 CONSTRUÇÃO COLETIVA DA PESQUISA 

O terceiro encontro na EMEI, que ocorreu no dia 25 de junho de 2018, tinha como 

tema principal a preparação da semana fotográfica, a atividade de sensibilização das crianças 

em relação à Semana Fotográfica e a organização da agenda de atividades. O encontro 

ocorreu durante a jornada formativa com as professoras e a coordenadora pedagógica. Foi 

mais uma reunião animada e produtiva. O grupo foi se engajando e se apropriando cada vez 

mais do processo. 

Iniciamos a conversa falando sobre agenda. A escola acabou de realizar a festa 

cultural, que é uma festa junina sem viés religioso. Tínhamos pensado em iniciar a Semana 

Fotográfica na semana seguinte, dia 2 de julho, porém observamos que, por conta dos jogos 

da Copa do Mundo de futebol, das atividades de encerramento de semestre e dos recessos, 

que aconteceriam no mês de julho, ficaria complicado realizar a Semana Fotográfica neste 

mês. Por esta razão, durante a reunião em JEIF, optamos por remanejar a Semana Fotográfica 

para o início de agosto daquele ano, no dia 13. Programamos para a sexta-feira do dia 17 de 

agosto uma visita a uma mostra fotográfica com as educadoras, com intuito de falar de 

fotografia, seus conceitos e trazer inspirações para a montagem futura da mostra fotográfica 

das crianças, o que acabou não ocorrendo diante das demandas surgidas na época. 

Planejamos que, após a Semana Fotográfica, daríamos continuidade aos encontros às 

segundas-feiras para seguir com a pesquisa, coletando a recepção do grupo referente às etapas 

e planejando os passos seguintes. O objetivo era finalizar as ações da Semana Fotográfica e 

das conversas com as crianças sobre as fotografias que realizaram até o final de outubro. 

Retomamos a provocação deixada na primeira reunião sobre qual seria o tema que 

poderia contribuir para a mobilização das crianças durante a Semana Fotográfica. Uma das 

professoras sugeriu que fosse as crianças fotografarem a escola para mostrá-la às crianças da 

creche (CEI) vizinha sob a seguinte contextualização: muitas crianças que estudam na creche, 

vizinha de parede da escola, iriam estudar na EMEI “Jardim das Flores” no ano seguinte. 

Também foi apontado que muitas crianças que estavam estudando na EMEI tinham irmãos e 

parentes que estudam na creche, fator que poderia contribuir para que as crianças 

compreendessem melhor para quem iriam apresentar a escola. Despertar o senso de 

responsabilidade e mobilização nas crianças da EMEI também foi apresentada como 

justificativa para a missão de apresentar a escola para as crianças menores. A coordenadora 
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pedagógica acrescentou que a ideia também contribuiria com o projeto político pedagógico de 

integração entre os territórios trabalhados nas orientações e diretrizes da Secretaria Municipal 

de Educação de São Paulo e com o Currículo da Cidade. Ademais, o grupo partilhou que já 

trabalhava com a integração entre as unidades ao realizarem anualmente uma visita das 

crianças da creche à EMEI. 

A partir desse diálogo, o tema foi escolhido, apresentando-se como promissor no 

caminho de mobilização das crianças para compartilharem seus olhares e suas impressões 

sobre o ecossistema escolar, tema que estava alinhado com os objetivos do projeto de 

pesquisa. Outra potencialidade se daria na amplificação das relações de integração no 

território, entre as duas unidades escolares, contribuindo no processo de adaptação das 

crianças que virão do CEI para a EMEI. A mudança de escola pela qual as crianças passam é 

um período sensível. No caso das crianças da creche, que estão com idade média de 3 anos, 

durante o período de transição para a EMEI, mudam-se o espaço, as atividades, o tempo para 

o soninho, as professoras, os amigos e os ambientes de referência e acolhimento.  

Durante as conversas de planejamento, surgiu a ideia de aproveitar o material 

realizado na Semana Fotográfica para fazer a integração com o CEI. O primeiro passo seria 

convidar as crianças do CEI para a festa cultural que estava sendo organizada para apresentar 

as atividades que foram realizadas no ano e também a atividade de registro fotográfico 

realizado pelas crianças. Surgiu a ideia de, após a Semana Fotográfica, ser realizada uma 

Exibição Fotográfica, com roda de conversa com as crianças.  

A exibição traria as fotografias que as crianças produziram para que elas pudessem ver 

a obra que realizaram, concomitantemente, com uma roda de conversa, na qual convidaríamos 

as crianças a contarem o que elas queriam mostrar para as crianças do CEI com aquelas 

imagens. Abrindo espaço de escuta e comunicação entre as crianças e das crianças com sua 

comunidade escolar e a pesquisa. As falas das crianças iriam compor cartinhas, para ir junto 

com as fotografias, para as crianças do CEI. As cartinhas das crianças seriam entregues por 

elas para as crianças do CEI, junto a um convite para que as crianças do CEI viessem 

conhecer a EMEI. Também seria enviado um convite para as crianças, as famílias e a equipe 

do CEI visitarem a Exposição Fotográfica das crianças da EMEI, que ocorreria no final do 

ano na Festa Cultural. Com o planejamento pedagógico realizado, caminhamos para a realizar 

a Semana Fotográfica, que depois de uma segunda revisão de datas, ocorreria no início de 

setembro de 2018.  
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8.4 SEMANA FOTOGRÁFICA 

O 4.º encontro de planejamento da pesquisa ocorreu, como de costume, durante as 

JEIFs do dia três de setembro de 2018 e se caracterizou como o primeiro dia da Semana 

Fotográfica. Tivemos um intervalo de dois meses desde o último encontro, em decorrência 

das férias, dos recessos e de outras demandas da EMEI. Durante toda a pesquisa, a professora 

S. e a Coordenadora Pedagógica (CP), A., atuaram diretamente na execução e no apoio da 

pesquisa, verificando as agendas e disponibilidades para as reuniões e a execução das etapas e 

sendo a ponte entre a escola e a pesquisa. 

No primeiro dia da Semana Fotográfica, relembramos o planejamento das etapas e 

realizamos a entrega do material para a ação. Lembramos que as educadoras de sala seriam as 

responsáveis por realizar a sensibilização sobre a Semana Fotográfica com as crianças, que 

ocorreria durante a roda de conversa no início do dia. Durante a sensibilização, seria 

explicado que, na Semana Fotográfica, as crianças receberiam uma câmera para fotografar a 

escola delas para mostrar para as crianças que iriam estudar lá no ano que vem. Cada criança 

seria convidada a realizar cinco fotografias da escola. As professoras de cada turma teriam 

uma assistente responsável por acompanhar, a distância, as crianças enquanto elas saiam para 

fotografar. Sairia uma criança por vez de cada turma. 

Ficou combinado que a professora responsável de cada turma iria explicar a atividade, 

convidar as crianças que quisessem para participarem dela, mostrar como manusear a câmera, 

chamar uma criança por vez, escrever o nome dela no quadro branco, fotografar a criança 

segurando a placa com seu nome (para marcar que as imagens a partir dali seriam daquela 

criança), colocar a alça da câmera no pescoço da criança (adaptamos uma longa alça de 

crachá às câmeras), deixá-la fotografar o que quisesse da escola e anotar na lista qual criança 

tinha aceitado participar. As assistentes das turmas eram as professoras adaptadas, as 

professoras de salas de outros turnos, que se voluntariaram para participar da pesquisa em 

seus horários extras, eu e toda a equipe administrativa e pedagógica, que fomos dando apoio 

no que fosse necessário durante a saída fotográfica das crianças.  

As professoras de sala foram convidadas a serem assistentes de suas turmas ou de 

outras turmas, em seus contra-turnos e a CP A. disponibilizou o horário de JEIF para que as 

professoras acompanhassem as crianças durante a Semana Fotográfica. Tivemos uma 

significativa adesão das docentes, que se voluntariaram até em horários fora das suas jornadas 

de trabalho para participar da ação. 
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Mencionamos a importância de as professoras acompanharem as crianças a distância, 

com foco no auxílio, em caso de dúvidas, especialmente em relação ao manuseio da câmera. 

Outro apontamento foi sobre como atuaríamos em casos de perguntas das crianças sobre o 

que fotografar. Conforme combinado, nestes casos devolveríamos a pergunta à criança, 

tomando o cuidado para evitar possíveis respostas que induzissem os olhares. Exemplos 

citados como possíveis induções seriam diretivas como “fotografe o que mais gosta da 

escola” ou “o que acha mais bonito”. 

Outro combinado recordado foi sobre respeitar o tempo de cada criança e não limitar a 

quantidade de fotos. A sugestão de cinco fotografias seria feita pela professora da turma no 

momento da sensibilização, e depois não nos preocuparíamos mais com essa questão. Quando 

a criança terminasse, retornaria à sua sala de aula e outra criança receberia a câmera para ir 

fotografar. Após a sensibilização e o início do momento das crianças fotografando, as 

professoras davam sequência às atividades programadas para a semana, mantendo, dentro do 

possível, as atividades da unidade. Após repassarmos o que ficou combinado e conversarmos 

sobre o que havíamos realizado nas reuniões de preparação, foram apresentados os kits 

preparados para cada turma e foi realizada uma sensibilização com as professoras relativa ao 

material. As câmeras foram apresentadas, e houve uma animação para manusear o 

equipamento e receber os kits, que estavam etiquetados e identificados. As fotografias a 

seguir fazem parte do registro do momento da entrega dos kits fotográficos  

 

Fotografia  7 – Entrega dos Kits para a semana fotográfica 

 
Fonte: S. Diniz, (2018). 
 

Era visível que algumas professoras estavam animadas e ansiosas para iniciar, 

enquanto outras não tanto, mas ainda assim estavam curiosas com o processo. Notei que, em 

uma das turmas, uma educadora experiente, com mais de trinta anos de carreira, que dizia 

gostar muito de fotografia, acabou se empolgando de tal forma que começou a atividade antes 

mesmo de iniciarmos oficialmente a Semana Fotográfica. Como em um primeiro momento 

havíamos programado para que a Semana Fotográfica ocorresse em outro mês, o que não foi 

possível por decorrência de outros compromissos na agenda da escola, a professora seguiu o 
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cronograma anterior. Essa mesma professora, inclusive, combinou com o par dela de turma 

que faria a atividade de fotografia enquanto seu par seguiria com a rotina da semana. A 

animação e participação dessa professora foi tamanha que ela trabalhou voluntariamente em 

todos os dias da pesquisa durante seus horários livres.  

No dia anterior ao início das crianças começarem a fotografar, a professora S. me 

apresentou a uma das professoras adaptadas que daria apoio durante toda a semana 

fotográfica. A CP A. organizou toda a escola, as agendas, a linha do tempo e os horários para 

que a semana pudesse ocorrer, dando todo o apoio e fazendo o possível para que a 

participação das crianças e de toda a equipe da escola acontecesse de forma integral. A 

professora S. me entregou as câmeras que conseguiu reunir na família para contribuir com a 

pesquisa. 

 

8.5 SEMANA FOTOGRÁFICA DAS CRIANÇAS  

 Chegando às 7h30 na EMEI, no dia 4 de setembro de 2018, junto a uma das 

professoras que assessoraram a pesquisa na Semana Fotográfica, organizamos os últimos 

detalhes de verificação das baterias e organização dos kits das salas. A CP A. imprimiu uma 

lista de presença de cada turma para que as educadoras pudessem marcar as crianças que 

optaram por participar do momento fotográfico. Todos os espaços da escola foram abertos 

para que as crianças pudessem acessá-los. As crianças começaram a chegar, e foi possível 

documentar, em certa medida, o decorrer da semana fotográfica. Por ser eu participante 

também do apoio às professoras de turma, tanto na saída das crianças, quanto na organização 

das câmeras, a documentação da semana baseou-se na perspectiva participativa. Contamos 

com algo em torno de quatro a cinco voluntárias por dia para as oito turmas durante a Semana 

Fotográfica. Como assistentes das professoras de sala, fomos apoiando-as conforme era 

possível e com revezamento entre as salas. Uma professora deu autonomia para que as 

crianças saíssem para realizar as fotografias independentemente de ter alguém às 

acompanhando. 

Durante o processo de sensibilização das professoras com as crianças em relação à 

Semana Fotográfica, foi possível observar diferentes métodos de abordagem por parte das 

educadoras. Algumas organizaram a sala em roda, preparam um cesto com a câmera e os itens 

do kit disponibilizados em uma roda de conversa e explicaram o que seria a Semana 

Fotográfica. 
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Em algumas rodas que acompanhei, observei que as professoras iniciaram perguntado 

para as crianças se elas lembravam da escola que elas estudavam antes de irem para lá. 

Escutava-se o que as crianças falavam sobre a escola anterior, depois perguntavam se elas 

lembravam como foi o primeiro dia na escola atual. A partir dessa conversa sobre as 

memórias das crianças, surgiram comentários que lembravam como era fisicamente a escola 

anterior, como eram as brincadeiras que eram feitas, as professoras, os amigos e as amigas de 

lá, o tempo do sono, a alimentação, dentre outras memórias despertadas. As professoras 

perguntaram se as crianças conheciam as creches vizinhas da escola e várias mencionaram 

que a irmã, a prima ou vizinho, por exemplo, estudavam lá. Na sequência as professoras 

apresentavam às crianças a ideia de fotografar sua escola para apresentá-la para as crianças do 

CEI e lhes perguntavam o que achavam da ideia. A recepção das crianças variava entre 

animação, silêncio, falas sobre outros assuntos, continuação do assunto anterior sobre as 

escolas em que elas estudaram ou sobre as crianças que conheciam que estavam na creche. 

Na sequência as professoras perguntaram às crianças se sabiam o que era fotografia e 

se já tinham visto alguma fotografia. Nesse momento, abriu-se a roda para o diálogo, a partir 

das referências das crianças. As fotografias feitas com celulares por pais, familiares ou 

pessoas próximas foi a principal referência trazida pelas crianças. Na sequência as professoras 

apresentaram aos alunos a câmera fotográfica: como ligar, como ver o que se quer fotografar 

pelo visor, a alça para segurar a câmera, como segurar a câmera e onde apertar para fazer as 

fotografias.  

As professoras mencionaram que a ideia era que cada criança escolhesse lugares, 

coisas, pessoas ou outro aspecto da escola que a criança quisesse fotografar para mostrar para 

as crianças que iriam estudar lá no ano que vem, totalizando cinco fotografias. Muitas usaram 

os dedos de uma mão para exemplificar a quantidade cinco. Algumas professoras mostraram a 

semana fotográfica no planejamento semanal, que ficava pendurado na sala. Depois 

explicaram que tinha uma câmera para a turma toda e que, por esse motivo, sairia um de cada 

vez, que quisesse participar daquele momento, para fotografar. Boa parte das professoras 

utilizou a lista de chamada por ordem alfabética para orientar a vez de cada criança. 

Nem todas as rodas tiveram essa sequência relatada. Consegui observar, em parte, 

cinco rodas de conversa. Uma roda que acompanhei por completo aconteceu bem próxima do 

método relatado, outras tiveram partes desse relato, explicando-se, por exemplo, diretamente 

às crianças a ideia de a atividade ter como fim a apresentação da escola para as crianças 

pequenas da creche por meio da fotografia. Explicaram sobre a câmera e sobre sair uma 

criança de cada vez para fazer cinco fotografias da escola. Em uma roda de conversa, por 
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exemplo, uma professora usou a seguinte abordagem para tratar da questão da quantidade 

sugestiva das fotografias: 
Professora: – Vou colocar um problema para vocês. Quantas fotografias 
temos que realizar para ter cinco fotografias? 
Crianças: – Cinco! 
Professora: – Não! Para sair cinco fotografias boas vocês precisam realizar 
sete, oito, dez etc. (informação verbal73). 

 
A turma dessa professora foi a que realizou a maior quantidade de fotografias. É 

interessante notar que, nos dias reservados à realização do projeto, essa professora foi para a 

escola maquiada, com diversos acessórios, roupa e cabelo distintos do observado nas outras 

vezes em que estive na escola. Estava animada com a Semana e comentou, quando as colegas 

questionaram a mudança no visual, que era para aparecer bonita nas fotos. Essa questão é 

importante pontuar como evidência de que, nas fotografias das crianças, o registro está 

permeado de interferências que uma pesquisa desta natureza acarreta, além de apontar 

questões sociais que permeiam os registros. A presença de uma pesquisadora de fora da 

unidade escolar e das câmeras, registrando o que se tem ao redor, causa interferências nas 

rotinas e nos registros realizados pelas crianças. O exemplo da alteração no visual da 

professora é um dos muitos momentos de interferência captados. 

A professora citada, por gostar de fotografia e estar empolgada com a ação, foi 

participativa e solícita em todos os momentos da pesquisa. Além de contribuir para a pesquisa 

durante seu horário de trabalho, voluntariou-se e acompanhou a turma com a qual trabalhava 

em período fora da jornada de trabalho. Durante o tempo em que a professora acompanhava 

as crianças, foi possível observar direções dadas às crianças, como “fotografe essa parede 

aqui, que está com buraco” e “falta ir [fotografar] na diretoria”, “vamos visitar a cozinha” 

(informação verbal anotada no caderno de campo74). 

A seguir temos algumas fotografias das rodas de conversa e momentos de 

sensibilização sobre a Semana Fotográfica. Na fotografia 8, é possível observar a sala 

preparada pela professora para o momento de roda de conversa e sensibilização sobre a 

Semana Fotográfica; as crianças estão chegando à sala. Na fotografia 9, temos o registro do 

momento em que a professora está mostrando a Semana Fotográfica, durante o planejamento 

da semana. É possível observar a atenção que os corpos das crianças sinalizam em relação à 

professora e à sensibilização. 

                                                
73 Conversa entre a professora e as crianças de sua turma durante a roda de conversa sobre a semana fotográfica, 
registradas no diário de campo, em Set. de 2018. 
74 Conversa entre uma das professoras da Turma Azul e as crianças de sua turma durante a Semana Fotográfica, 
registradas no diário de campo em Set. de 2018. 
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Fotografia  8 – Roda de Conversa sobre a Semana Fotográfica na Turma Azul (à esquerda) na Turma vermelha 
(à direita) 

  
Fonte: A autora. Acervo da Pesquisa de Campo na EMEI “Jardim das Flores” (2018).  
 

Outros direcionamentos também ocorreram durante o acompanhamento das 

professoras que assistiram as turmas, especialmente no tocante à quantidade de imagens a 

serem realizadas, observação que percebo ter reverberação a partir da preocupação que expus 

sobre quantidade de imagens geradas para o acervo e que teria que tratar posteriormente na 

análise de dados. Também foi possível observar o cuidado de outras professoras em manter 

distância e não induzir as crianças sobre o que fotografar, dando suporte apenas se solicitadas, 

especialmente, nas questões técnicas da câmera. 

No primeiro dia das crianças fotografando, fez sol durante a parte da manhã e choveu 

à tarde, o que fez com que interrompêssemos a atividade para não limitar a movimentação das 

crianças. Algumas professoras da tarde ficaram frustradas de não poderem acompanhar o 

projeto naquele momento, por conta da chuva, apesar de indicarem a ideia de continuar no dia 

seguinte. Convidamos as professoras da tarde, caso possível, a chegarem mais cedo no dia 

seguinte para acompanhar as crianças e vivenciar a experiência. A coordenadora pedagógica 

A. havia disponibilizado o horário de JEIF para que as professoras participassem da pesquisa, 

entendendo o caráter formativo da ação. O momento permitia aos docentes observarem quais 

locais, pessoas e objetos as crianças escolhiam fotografar. A presença das professoras e dos 

adultos durante o processo de fotografia das crianças é outro elemento passível de causar 

interferências nas fotografias realizadas. 

Outra questão que chegou até mim foi a menção de professoras da tarde que, quando 

chegaram às suas turmas, quase todas as crianças já tinham fotografado, o que ocasionou certa 

frustração, pois gostariam de ter acompanhado o momento. Mediamos o tema convidando as 

professoras em questão a acompanharem, no dia seguinte, outras turmas nas quais várias 

crianças ainda não haviam fotografado. 

No segundo dia das crianças fotografando, conseguimos que praticamente todas as 

crianças e educadoras participassem da ação da Semana Fotográfica. Deixamos as câmeras 

para que as crianças que haviam faltado pudessem realizar as fotografias no dia seguinte, ou 
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na próxima semana, caso necessário. Praticamente todas as crianças da escola participaram. 

Apenas duas crianças, segundo informação das professoras, não quiseram fotografar. 
 

Fotografia  9 – Thiago, 4 anos, da turma Laranja, durante a saída fotográfica. 

 
Fonte: A autora. Na EMEI “Jardim das Flores”, (2018). 
 

8.6 CONVERSA SOBRE A SEMANA FOTOGRÁFICA 

Realizamos duas reuniões em JEIF, no dia 19 de setembro de 2018, para avaliação da 

Semana Fotográfica por parte do corpo docente e da coordenadora pedagógica da escola. 

Algumas percepções citadas foram a surpresa com a habilidade que as crianças tiveram com a 

câmera fotográfica e a ausência de queda ou dano nas câmeras. Além disso, disseram que 

estavam preocupadas com esse tema e que ficaram admiradas com as habilidades e os 

cuidados das crianças, especialmente por que a maioria das famílias hoje fotografa com 

celulares. 

Outro apontamento foi o número de crianças que quiseram participar da Semana 

Fotográfica. Nesse sentido, comentaram ser comum, durante a proposta de atividades 

diferentes, especialmente oferecidas por agentes externos, nem todas as crianças aceitarem 

participar, como ocorreu na proposta da horta, na proposta da roda de leitura realizada pela 

biblioteca circulante do SESC e nas apresentações culturais realizadas na escola. Já a 

atividade de fotografia recebeu uma adesão quase que plena. 
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As professoras ressaltaram a importância de a ação fotografar o contexto da unidade 

educacional e o quanto foi interessante observar os deslocamentos e locais que as crianças 

escolhiam fotografar, revelando os espaços que mais se destacavam no registro das crianças, 

como as áreas externas, o tanque de areia, a horta, a casinha e o parque das flores. Dentro 

desse contexto, as professoras repararam que as grades do parquinho, do tanque de areia e da 

horta atrapalhavam a circulação, destacando esse tema na conversa. 

Uma professora sugeriu que fizéssemos outra rodada de fotografias na qual as câmeras 

ficassem disponíveis nas salas de aula para que as crianças não dependessem da presença de 

um adulto para fotografar e para que pudéssemos ver o que as crianças escolhiam registrar 

durante a rotina do cotidiano delas. A ideia foi acolhida por todas, e a deixamos no horizonte, 

caso déssemos conta de organizar a ação, o que infelizmente não ocorreu por falta de tempo 

hábil da escola e da pesquisadora. 

Na sequência da roda de conversa, propus que as professoras fizessem o mesmo 

exercício realizado pelas crianças de fotografar o que desejassem mostrar do ambiente 

educacional. Foi muito interessante o quão empolgadas elas foram realizar o exercício e como 

também elas se perguntavam sobre o que iriam fotografar. 

Após as duas reuniões e o exercício de fotografia com as docentes e a coordenadora 

pedagógica, planejamos as datas possíveis para as próximas etapas da pesquisa, que seriam 

fazer uma exibição fotográfica para as crianças com as imagens realizadas por elas e 

organizar a visita das crianças ao CEI vizinho.  

 

8.7 SELEÇÃO DAS IMAGENS PARA “EXIBIÇÃO FOTOGRÁFICA” 

Pensamos, em conjunto com a CP e as professoras da EMEI, como realizaríamos a 

Exibição Fotográfica para as crianças das imagens realizadas por elas. O entendimento para a 

duração da sessão foi de até 60 minutos para cada turma. A definição do tempo baseou-se na 

experiência das professoras relacionada às atividades trabalhadas com uso do Datashow e 

também a outras atividades aplicadas em sala de aula. Como estratégia de pesquisa, optamos 

por selecionar parte das fotografias realizadas pelas crianças no intuito de que a sessão 

alcançasse um olhar sobre a escola do coletivo das crianças nas fotografias realizadas por 

elas. Visto que a média de fotografias realizadas por turma foi de 200 imagens e que tínhamos 

como tempo disponível algo em torno de sessenta minutos, criamos alguns critérios para 

decupar o arquivo bruto de imagens de cada turma. 
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Na decupagem dos arquivos, encontrei algumas dificuldades e complexidades. Tinha 

clareza de que mesmo as alterações mais sutis no enquadramento e na composição das 

imagens poderiam revelar questões fundamentais sobre determinado registro fotográfico. No 

entanto, a pesquisa buscava um olhar do coletivo das crianças em relação ao espaço 

educacional. Nesse momento, refletimos sobre o caminho da pesquisa em si. Poderíamos ter 

escutado individualmente as 240 crianças matriculadas na escola sobre as fotografias que elas 

realizaram, no entanto esse caminho não foi o escolhido, tanto pela centralidade na busca do 

olhar do coletivo quanto pelo tempo necessário para a coleta e o tratamento desses dados, que 

inviabilizaria a pesquisa. 

Atentando para a escolha do olhar do coletivo, guiamo-nos na decupagem das imagens 

da Sessão de Exibição Fotográfica. Foi nesse sentido que definimos qual seria o primeiro 

critério: "não exibir as fotografias nas quais as crianças aparecem com seus nomes no quadro 

branco." O segundo critério baseou-se na questão técnica. Optamos por não exibir as imagens 

totalmente escuras e/ou claras, de modo que pudessem prejudicar a identificação. A escolha 

se deu por entendermos que, no contexto de busca do olhar do coletivo, tínhamos que reduzir 

a quantidade de imagens para darmos conta do tempo da sessão. Além disso, não sabíamos se 

aquela imagem totalmente clara ou escura era proposital ou uma falha de execução técnica. 

Tendo em vista o recorte/tempo da pesquisa, escolhemos não trazer essas imagens para o dia 

da Sessão Fotográfica.  

O terceiro critério foi o de "excluir fotos repetidas realizadas pela mesma criança ou 

pelo grupo". Sabendo que o repetido nesse caso é relativo, pois nenhuma fotografia é idêntica 

a outra a partir do fato que são segundos de vida diferentes congelados. Esse critério buscou 

reduzir a quantidade de imagens de uma mesma cena que não agregassem temáticas 

diferentes, fator relacionado ao último critério: "manter uma foto de cada temática explorada 

pela turma”. Observamos também a questão de que aconteceram casos de crianças que a 

professora fez a fotografia de marcação com a criança segurando a placa, mas que a fotografia 

na sequência é de outra criança com a placa na mão. Assumimos que nestes casos, 

possivelmente, a criança apertou o disparador da câmera, mas não o suficiente para registrar a 

fotografia. Houve também os casos das crianças que faltaram na semana fotográfica. Todos 

esses fatores foram levados em consideração no processo de decupagem. Com esses critérios 

conseguimos selecionar as fotos das turmas. Como resultado obtivemos: 

• Turma Verde – total de fotografias produzidas pelas crianças: 214. 
Selecionadas: 51 

• Turma Anil – total de fotografias produzidas pelas crianças: 171. 
Selecionadas: 75  
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• Turma Laranja – total de fotografias produzidas pelas crianças: 195. 
Selecionadas: 83 

• Turma Vermelha – total de fotografias produzidas pelas crianças: 236 
Selecionadas: 96 

• Turma Violeta – total de fotografias produzidas pelas crianças: 219. 
Selecionadas: 100 

• Turma Amarela – total de fotografias produzidas pelas crianças: 201. 
Selecionadas: 40 

• Turma Cinza – total de fotografias produzidas pelas crianças: 168. 
Selecionadas: 75 

• Turma Azul – total de fotografias produzidas pelas crianças: 292. 
Selecionadas: 107 
 

O montante total de imagens produzidas pelas oito turmas foi de 1696 fotografias, 

sendo destas selecionadas 627 para a Exibição Fotográfica. A partir da seleção das 

fotografias, preparamos a Exibição Fotográfica para as crianças. A intenção era conversar 

com a turma sobre as fotografias realizadas por elas, sem identificar qual criança havia feito 

determinada fotografia e observar as narrativas e os fragmentos de impressões que as imagens 

despertavam. Outro objetivo era abrir espaços de fala para as crianças, dando ênfase aos seus 

relatos, com a menor interferência possível. 

 

8.8 FUI EU QUE FIZ! EXIBIÇÃO FOTOGRÁFICA COM RODA DE CONVERSA SOBRE 

AS PRODUÇÕES DAS CRIANÇAS. 

Agendamos, a princípio, o dia 1.º de outubro para que as crianças pudessem ver e falar 

sobre suas produções fotográficas. No referido dia, conseguimos realizar a Exibição com 

Roda de Conversa com seis turmas e retornamos à escola no dia 5 de outubro de 2018 para 

realizar a conversa com mais duas turmas.  

No dia agendado para exibição das fotografias para as crianças e professoras, 

preparamos uma caixa dourada, com envelopes de cartas especiais e folhas de papel em 

branco. Uma sala da unidade, que contava com o Datashow instalado, foi organizada para que 

a Exibição Fotográfica da produção das crianças ocorresse. Organizamos as cadeiras em 

formato de roda, colocando as mesas em um canto. Sentei na roda com as crianças, de cada 

turma que entraram uma por vez,  e perguntei: “Vocês se lembram do dia em que nós fizemos 

as fotografias na escola?” As respostas foram que sim, as crianças lembravam. Posteriormente 

à resposta afirmativa, muitos manifestaram memórias sobre a Semana Fotográfica, 

lembrando, por exemplo, que havíamos realizado as fotografias para mostrar a escola para as 

crianças pequenas que iam estudar lá depois. As crianças também mencionaram que tinham 
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irmãos e irmãs pequenas, além de trazerem outros elementos para a conversa, como memórias 

de quando conheceram a escola pela primeira vez. 

Recordamos, junto às crianças, que iríamos enviar as fotografias para as crianças do 

CEI e perguntamos-lhes se poderiam nos ajudar a escrever uma cartinha contando sobre o que 

queriam falar sobre aquelas fotos para as crianças pequenas que vão estudar lá no próximo 

ano. Mostrei um envelope grande de carta e uma caixa dourada na qual colocaríamos a 

cartinha que iríamos escrever. Expliquei que anotaria tudo que elas falassem, enquanto 

conversavam com a professora, sobre as fotografias que a turma havia realizado na Semana 

Fotográfica. Depois da introdução, posicionei-me próxima ao computador, com uma 

prancheta, papel e lápis na mão. Enquanto eu passava as imagens na projeção, a professora da 

sala ia mediando a conversa com as crianças sobre o que elas queriam dizer às crianças do 

CEI com aquelas fotografias que realizaram e estavam vendo na exibição. A profusão de falas 

das crianças foi registrada na forma como foi exposta. 

Conforme as crianças se expressavam, anotava as falas, que vinham soltas ou mais 

fluidas em meio a uma enxurrada de comentários alegres e cheios de vontade e engajamento. 

A escrita da carta seguiu o fluxo das falas, na forma como elas vieram. Foi um desafio e tanto 

dar conta do rico toró75 de falas, ao mesmo tempo que mediávamos o fluxo da conversa de 

forma a respeitar o tempo das crianças. As falas das crianças na íntegra, que compõem as 

cartinhas resultantes da Exibição Fotográfica com a Roda de Conversa com as crianças, estão 

no Anexo 1 desta pesquisae a análise das falas encontra-se na Unidade 3. 

Continuamos expondo um relato de como ocorreu a exibição com as turmas e 

destacamos algumas questões expostas pelas crianças. As falas das crianças na íntegra 

encontram-se no Anexo 1 desta pesquisa.  

 

8.8.1 Turma Violeta 
Na “Turma Violeta”, ocorreu de a professora do turno da sessão fotográfica estar em 

seu primeiro dia de aula. A professora mencionou que trabalhava em outra área, diferente da 

educação, que havia feito pedagogia, prestado o concurso e que aquele era seu primeiro dia de 

trabalho na área. A professora pediu que mediássemos a atividade por não estar a par do 

projeto de pesquisa e não ter experiência em mediações de conversas como a que estávamos 

realizando. Apesar da nossa tentativa, minha e da professora S., a mediação ficou 

                                                
75  Segundo o Dicionário Tupi “Toró” é jorro de água, é chuva com vento, é tororó, é nascente. Origem: tupi 
tororoma > tororó > toró. Informação disponível em: https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/toro/ 
Acesso em: 22 de Abr. de 2021. 
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comprometida e acabou durando 22 minutos, o que, considerando a situação, foi um tempo 

proveitoso. 

Quando começamos, as crianças foram muito carinhosas, dando-me muitos abraços e 

tecendo elogios. Respondiam positivamente quando perguntadas se lembravam da Semana 

Fotográfica e das fotografias realizadas. Muitas comentaram que era para mostrar a escola 

para as crianças pequenas que estudariam lá, fato que ocorreu nas demais turmas.  

No início da sessão com a Turma Violeta, optei por apresentar, no modo automático, 

todas as fotografias da turma selecionadas para a atividade. Essa foi uma opção metodológica 

alinhada ao meu orientador de mestrado. Tal estratégia foi fundamental para que as crianças 

tivessem a oportunidade de vivenciar a experiência de ver as fotografias realizadas por elas. 

Durante esse período, elas foram comentando sobre o que identificavam nas imagens, 

reconhecendo os locais, as pessoas e os objetos. Saíam e voltavam de suas cadeiras, 

balançavam as pernas, sentavam com as pernas cruzadas, “de índio”, e interagiam com os 

colegas ao lado.  

Muitas falas dizendo “fui eu que tirei essa” foram mencionadas; as crianças buscavam 

identificar quais fotografias fizeram. Um menino que estava sentado no colo da professora 

observando a sessão, sem se expressar oralmente até então, em certo ponto disse: “essa foto 

fui que tirei; é a minha mão”. Registrei o nome da criança que fez essa fala e, quando fui 

conferir, durante a análise do material, descobri que a fotografia da mão era de outro menino, 

diferente do que se posicionou como autor da fotografia. No entanto, essa situação revelou 

dois aspectos importantes para a pesquisa: um referente às diferentes formas que as crianças 

tinham de participar da atividade e o outro à relatividade das interpretações das crianças.  

Algumas crianças, durante o tempo da exibição das fotografias, brincavam com os 

colegas e os elementos da sala, movimentavam-se e, em certo ponto, evidenciavam estar 

atentas à vivência. Outras ficavam quietas e atentas a todos os momentos e movimentos, 

manifestando-se com expressões corporais e faciais significativas, tema que ressalta a 

importância de observarmos as diversas formas de participação e comunicação das crianças 

durante a atividade e do quanto as crianças se expressam como todo o corpo. 

Após dez minutos do início da exibição das imagens da Turma Violeta, a 

movimentação corporal das crianças foi se ampliando. Começaram a brincar de jogar blusas 

para alto e para o centro da sala para buscá-las e jogá-las novamente, e assim iam se 

relacionando com aquele momento.  

Chamou atenção a diferença de comportamento que algumas crianças tiveram em 

relação a permanecer sentado na cadeira. Na Turma Violeta, por exemplo, os meninos se 
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levantavam com frequência e ficavam interagindo uns com os outros enquanto as meninas se 

mantinham sentadas, interagindo, por vezes, com as/os colegas do lado. A sessão ocorreu às 

8h da manhã, e sinais de bocejo ocorreram durante o tempo da exibição das fotografias. 

Após 14 minutos do início da exibição, havíamos terminado de ver as fotografias, e 

sugeri que eles contassem da escola para as crianças que iriam estudar lá. Uma professora 

propôs que uma criança de cada vez falasse. Foi assim que conseguimos captar 8 registros de 

falas. Durante esse tempo, ficou um vazio muito grande para as outras crianças, que o 

preencheram com conversas e interações. O som da turma foi aumentando, e as crianças que 

queriam falar já tinham dificuldade de se fazerem escutar. Optamos por finalizar essa parte 

interna da exibição e abrir espaço para que a professora da turma propusesse outra atividade 

com as crianças.  

A atividade dentro da sala durou 22 minutos. Montamos uma mesa com cadeiras fora 

da sala, liguei o computador e convidamos as crianças que quisessem, e que ainda não haviam 

falado, a se expressar. Como havíamos planejado uma hora de sessão para cada turma, todas 

as intercorrências determinaram uma coleta de dados distinta na Turma Violeta. Pontua-se 

também que a palavra “assinado” ao final das falas que constam nas cartinhas da Turma 

Violeta foi inserida pela pesquisadora. O intuito foi de identificação das falas, situação que se 

repetiu nas duas primeiras turmas e foi modificada nas demais. 

 

8.8.2 Turma Azul 
A segunda turma a entrar na sessão de Exibição Fotográfica foi a Azul, composta por 

crianças entre quatro e cinco anos. Nesta turma tivemos a presença das duas professoras da 

sala, a do período da manhã, momento em que ocorria a exibição, e a da professora da tarde, 

que se voluntariou para acompanhar a pesquisa. A professora que mediou a conversa explicou 

para as crianças que era importante escutar umas às outras e falar uma de cada vez. 

Explicamos que ali estava uma parte das fotografias que as crianças realizaram. 

 Quando as crianças viram a fotografia do tanque de areia, a professora perguntou: 

“Que lugar é esse?” Foi uma agitação: bateram palmas, falaram animados que era o tanque de 

areia. A professora perguntou: “O que tem no tanque de areia?”, e as crianças começaram a 

descrever baldes e a falarem juntas. A professora orientou-as para que falassem uma de cada 

vez e que levantasse a mão quem queria falar. Várias crianças levantaram a mão ao mesmo 

tempo. 
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Para podermos passar por mais espaços e observar a livre manifestação das crianças 

ao verem as fotografias, sugeri que observássemos as imagens selecionadas da turma no modo 

“apresentação” do computador e que depois conversaríamos sobre o olhar das crianças sobre 

as fotografias. Segui anotando algumas reações aqui, no diário de campo. Conforme as 

fotografias iam passando, era interessante notar as reações das crianças, a depender da 

fotografia. Ao verem a foto da diretora, logo falaram o nome dela, e uma criança disse: “Ela 

gosta mais de mim.” Outra criança disse: “até de mim”, seguida por mais duas crianças que 

falaram a mesma frase. 

Na sequência, quando mostrada a fotografia da Minnie Mouse (personagem da 

Disney), foi uma exaltação: as crianças bateram palmas, gritaram de alegria, levantaram a 

mão, falaram que era a Minnie. Durante o processo, as crianças identificaram os nomes dos 

adultos da comunidade da unidade, localizaram os espaços e os objetos presentes nas 

imagens, identificaram os locais e trouxeram referências do que se fazia naqueles espaços. A 

turma estava muito animada em ver as fotos. As fotografias que mais despertaram animação 

foram a casinha, o parque sonoro, o parque, o parque de areia e as fotografias em que 

apareciam as crianças da própria sala, pois elas se divertiam em se reconhecerem e verem os 

colegas. 

A Turma Azul também se manifestou buscando reconhecer os autores das fotografias. 

Falas como “fui eu” e “eu que fiz” eram constantes, e nessa turma as crianças entraram em 

uma “onda” de “fui eu”, que foi até o final da exibição. Já nos dois primeiros minutos de 

exibição fotográfica, foi possível observar os pés mexendo, os corpos das crianças buscando 

movimento. Era natural observar que os corpos estavam sempre em movimento. Como houve 

um direcionamento de movimento reiteradamente pontuado, não era para sair dos lugares, as 

crianças iam buscando meios de se movimentar como podiam. 

Após doze minutos, havíamos terminado a exibição das imagens, e foi quando 

perguntei se as crianças gostariam de me ajudar a escrever uma carta sobre a escola delas para 

as crianças que iriam estudar lá no ano que vem. Perguntei quem gostaria de ajudar, e as 

crianças logo se dispuseram, levantaram a mão e se animaram em contar sobre a escola. 

Durante esse momento, foi possível perceber que as crianças foram sentando na minha frente, 

no chão, esperando para falar, animadas em poder se expressar e contar o que achavam da 

escola para as outras crianças e para a pesquisadora também. Os sons da turma eram baixos e 

calmos neste momento.  

Os registros evidenciam que havia uma parte das crianças sentadas no chão, 

aguardando sua vez para falar, e outra parte da turma sentada nas cadeiras. Em ambos os 
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casos, os corpos estavam em movimento; pernas, troncos, cabeças e braços balançavam. As 

crianças brincavam entre si, criando jogos como de mímicas e teatro mudo. Conforme o 

tempo ia passando, as crianças iam ocupando o chão, criando grupos de brincadeiras, 

cantando e/ou falando baixinho; criavam uma forma de viverem aquele tempo de espera à sua 

própria maneira. 

A Exibição Fotográfica da Turma Azul durou em torno de 50 minutos, e todas as 

crianças foram convidadas a falar. Não houve obrigatoriedade ou controle de quem quis 

escrever seu recado. De uma turma de trinta crianças, vinte e cinco registraram sua fala sobre 

a escola para compor a cartinha para as crianças do CEI. 

Na cartinha, as crianças mencionaram os espaços de brincar da escola e alguns itens 

específicos. Por exemplo, citaram que na escola tem parquinho e algumas crianças 

mencionaram especificidades do parque, como o balanço e o escorredor, como podemos 

observar no comentário: Eu gosto “Do parquinho de areia, do escorregador, da casinha, do 

tanque de areia e da casinha dos brinquedos e do balanço e o outro balanço e da quadra e do 

parquinho e do tanque de areia e do escorregador e eu acho escola legal. Assinado, F. F.” Os 

espaços de brincar, os brinquedos e as áreas externas foram os destaques nas falas das 

crianças, que alternaram com constância entre dizer do que gostavam e o que tinha na escola. 

Duas crianças mencionaram que gostavam das professoras da turma e duas que 

gostam do pai e da mãe. Uma criança falou que gosta “da minha mãe, do meu pai e meu 

irmão que está doente. Da escola, o parque, trem, piscina de bolinha. Assinado, J.”. Chama 

atenção a fala de uma criança que registrou um olhar para o contexto das relações sociais, 

mencionando: “Eu acho minha escola é legal e eu gosto muito dos meus amiguinhos e eu 

também gosto das professoras e eu gosto muito dos meus amiguinhos e de brincar com eles. 

Assinado, A.” 

Um fator notável levantado na cartinha da Turma Azul foi a alta incidência das 

menções “eu gosto da escola” e “minha escola é legal”, situação que observamos estar 

relacionada à pergunta, durante a escrita da carta, sobre o que as crianças achavam da escola. 

Uma criança respondeu: “eu não sei o que acho da escola”. Outro dado da turma são as 

menções das crianças sobre gostar dos bichinhos da escola, especialmente das abelhas sem 

ferrão. Dos temas e objetos que se diferenciavam pela única menção ou baixa incidência, 

destacam-se as referências sobre as salas, as cadeiras, o bebedouro, a comida, o chocolate, a 

biblioteca, “daquele cano que você fala e o amiguinho ouve” (presente no parque sonoro), a 

escola ser barulhenta e o periquito que mora no jardim. 
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Outro dado exposto na carta da Turma Azul relaciona-se à alta incidência da palavra 

“eu”, que aparece 36 vezes e reforça esse olhar de cada criança para a escola. Uma inferência 

possível para essa aferição relaciona-se ao método utilizado para coleta das falas: cada criança 

veio falar sobre sua escola, posicionando suas opiniões pessoais. Com base nessa 

metodologia, uma criança por vez foi convidada a falar sobre sua escola, respondendo às 

seguintes perguntas: “O que você quer contar sobre sua escola para as crianças que vão 

estudar aqui no ano que vem?” e/ou “O que você acha da sua escola?”. 

 

8.8.3 Turma Cinza 
A terceira seção ocorreu com a Turma Cinza, e, a partir desse momento, foi definida 

uma nova estratégia de coleta das falas das crianças. Fomos passando as fotografias que as 

crianças da sala realizaram e anotando suas falas conforme iam vendo as imagens. As falas 

registradas são uma junção das diversas falas que a fotografia provocou. As crianças já 

iniciaram a conversa relatando que lembravam haver realizado as fotografias para mostrar 

para as crianças que iriam estudar lá no ano que vem. A pergunta de base para as crianças 

questionava o que elas queriam mostrar com aquela foto para as crianças do CEI. 

Na Turma Cinza, a conversa ganhou um fluxo de apresentação da escola para as 

crianças pequenas. Também foi possível observar a forma como as crianças viam os espaços, 

se apropriavam deles e interagiam com eles. Por exemplo, na primeira fotografia exibida, a do 

bebedouro, ao perguntarmos o porquê realizaram aquela imagem, as crianças responderam: é 

o “Bebedouro externo, para elas reconhecerem, e saberem como é que é, para beber água e 

lavar a mão.” A fotografia seguinte também gerou falas relacionadas à apresentação da escola 

e agrega o que as crianças novas podem fazer lá: é o “parquinho externo, para elas 

reconhecerem, para elas brincarem, balançarem, pularem e correr, para reconhecerem os 

amiguinhos da nossa escola.” Algumas crianças se manifestaram falando sobre a exibição, 

outras se relacionaram com o colega do lado, algumas se entretinham com suas roupas.  

A fotografia do tanque de areia gerou uma enorme agitação. A maioria das crianças 

levantou a mão querendo falar. As multiplicidades de possibilidades que elas relataram com o 

tanque de areia revelaram que “O tanque de areia era para brincar com areia, se divertir, usar 

potinhos, brincar dentro do trenzinho, sujar a roupa, fazer uma piscina grande de água, [e] 

para pegar areia do tanque de areia.” Nesse momento uma das professoras que 

acompanhavam a turma disse, sobre o comentário de fazer piscina: “O que ele falou é verdade 
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porque a pro faz piscina com eles lá”. Comentário que traz à tona a discussão do quanto há 

resistências em ver nas crianças informantes ativos e válidos das vivências no cotidiano.  

Por vezes, a interpretação das expressões das crianças passa por um filtro de checagem 

dos adultos, a partir de seus referenciais, para determinar se a informação é verídica ou não, 

movimento que pode distanciar o adulto das infâncias e de um olhar atento ao contexto, 

formas e condições de expressões das crianças, colocando em xeque a própria percepção da 

criança enquanto um informante válido sobre suas vivências e experiências sociais. 

Foi perceptível a surpresa das educadoras sobre o quão apuradas e profundas eram as 

observações das crianças em relação aos seus contextos. Orientações pedagógicas, conflitos e 

combinados com as turmas eram expostos pelas crianças com propriedade e revelavam suas 

formas de interpretar e ver questões, por uma perspectiva muitas vezes desconhecida das 

educadoras e do corpo gestor da unidade. Um exemplo é sobre a piscina de bolinhas que as 

crianças mencionaram só poder entrar três por vez. Quando questionei o porquê de três 

crianças por vez, ouvi: “Porque senão vai destruir e quebrar e vai todo mundo ficar triste”. 

A fotografia da casinha amarela de plástico gerou grande agitação. Muitas crianças 

queriam falar sobre ela, e os comentários vieram acompanhados de várias recomendações 

sobre cuidados e o que pode ou não fazer. Na “Casinha de plástico é para brincar, não pode 

empurrar as janelas da casinha, [é] para brincar um de cada vez, não pode subir em cima da 

casinha senão vai quebrar o brinquedo, [é] para fazer uma fila para entrar e não sair pela 

janela senão fica entalado e tem que sair pela porta”.  

As crianças proferiram comentários sobre a organização dos espaços de brincar da 

escola, dos combinados sobre guardar os brinquedos, sobre como realizam as brincadeiras e 

sobre as orientações de cuidados a tomar com brinquedos e lugares. Um exemplo é a menção 

sobre tomar cuidado com o bebedouro, para não colocar a mão para não pegar vermes. Em 

certo ponto, chegou a vez da fotografia da Minnie Mouse (personagem da Disney). O motivo 

relacionado pelas crianças para terem realizado a imagem foi o de mostrar às crianças que vão 

estudar na escola o filme da Minnie. Uma criança acrescentou “e do Mickey”, sendo na 

mesma hora questionada por outra criança: “Você está vendo o Mickey, lá?”. Logo na 

sequência veio o comentário de outra criança dizendo: “Eu vou para a Disney!”, seguida de 

falas de “Eu também” e “Eu também”.  

A fotografia da sequência se refere ao registro do Pumba (personagem da Disney), 

ocorrendo novamente, quando mostrada, uma enorme animação: várias mãos levantadas e 

uma sequência de “eu”, “eu” se seguiram. Em seguida, as crianças passaram a cantar em 

conjunto a música:  “boi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de 
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careta”. Perguntei por que elas começaram a cantar essa música e recebi como retorno: foi 

“porque ele se parece com o boi da cara preta!”, “Mas a verdadeira música dele é Hakuna 

Matata”, disse uma criança, e as crianças começaram a cantar a música Hakuna Matata. 
 

Fotografia  10 – Pumba, boi da cara preta. 

Fonte: Fotografia de Levi, cinco anos, Turma Cinza (2018). 
 

Uma fotografia, de plano fechado, que trouxe uma informação ainda não apontada 

pelas crianças, foi sobre o chão. Quando perguntei sobre a fotografia, as crianças falaram que 

era: “Chão, para não cair, não se machucar, não bater o joelho, não bater a cara, não bater o 

nariz e sangrar, não bater no chão e se machucar.” A fotografia que invocou essas falas está a 

seguir. 
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Fotografia  11 – O Chão para não cair e se machucar 

 
Fonte: Fotografia Luiz Henrique, seis anos, Turma Cinza (2018). 
 

Conforme a sessão foi ocorrendo, as crianças foram demonstrando apropriação dos 

espaços e relatando brincadeiras que realizavam ali, trazendo conhecimentos como a 

necessidade de regar a horta para as plantinhas não morrerem. As crianças mencionaram com 

constância que estavam falando para as crianças do CEI. Com dez minutos, os corpos 

buscavam uma maior movimentação, e as crianças passaram a se balançar e a se levantar com 

maior frequência. A exibição durou 40 minutos, e ao final as crianças bateram palmas 

espontaneamente, vindo, praticamente todas, me dar um abraço. 

 

8.8.4 Turma Amarela 
O quarto grupo de crianças a passar pela Exibição Fotográfica foi a Turma Amarela, 

com crianças de cinco anos. Iniciei a dinâmica me apresentando e explicando que tinha uma 

missão para realizar e precisava da ajuda delas. Uma criança me perguntou: “é bem difícil?” 

Respondi: “sim, para mim estava sendo um grande desafio, mas que com a ajuda de vocês 

ficaria bem mais fácil”. Expliquei que a missão era escrevermos juntas uma carta para as 

crianças menores que iriam estudar lá no ano seguinte, e outra criança perguntou: “Por que?” 

Outras começaram a falar que o irmão iria estudar lá e que tinham irmãos menores, 

mostrando, com gestos, o tamanho dos irmãos. Expliquei sobre a carta e perguntei se elas 

queriam me ajudar a escrever, e todas me responderam com força: “Sim!”. 
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Ao passar a primeira fotografia que elas fizeram, perguntamos o que queriam contar 

com a fotografia e a resposta continuava sendo sobre os irmãos menores das crianças. Neste 

momento a professora começou a mediar a conversa usando um método diferente dos 

observados anteriormente, ficando de pé e chegando perto de cada criança que queria falar, 

dando espaço para quem levantava a mão e revezando as falas para dar oportunidade para um 

grupo maior de crianças se expressarem. A carta da Turma Amarela representa a fala do 

coletivo. Em cada fotografia, diversas crianças se manifestavam. Quando a criança falava 

baixinho, a professora colocava-se bem perto para poder ouvir e replicar a fala. 

Novamente ocorreu de as crianças verem as fotos e dizerem “Eu que fiz”, buscando a 

identificação de autoria das imagens. Várias dessas identificações foram anotadas e conferidas 

posteriormente no arquivo bruto. O dado que levantamos foi de que, em geral, a fotografia 

cuja autoria era requerida tinha sido realizada por outra criança. Isso ocorria pelo fato de 

várias crianças terem feito fotos de um mesmo espaço, confundindo-se em relação à autoria. 

A profusão dos “Eu que fiz” em diversas turmas foi determinante para optarmos por revelar o 

nome das crianças, autoras das fotografias que constam na pesquisa. 

A fotografia da casinha de alvenaria gerou grande animação na turma. Várias crianças 

queriam falar sobre ela. Disseram que tiraram a foto, e o compêndio das falas ficou assim: 

“Casinha de alvenaria é para ver como a casinha é colorida e para falar que não pode subir 

naquele murinho porque senão pode cair e bater a cabeça e nascer um galo, e se tiver molhado 

pode cair e machucar a cabeça, para mostrar para as crianças que elas devem brincar 

sentadinhas, para mostrar para as crianças que precisam brincar e dividir os brinquedos, tem 

que fazer amizade para brincar com as crianças, tomar cuidado para não sentar no muro cair 

de costas e se subir no murinho pode se machucar e cair de joelho.” A seguir podemos 

observar a fotografia de referência. 
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Fotografia  12 – Casinha de alvenaria, por Amanda Ferreira, Turma Amarela 

 
Fonte: Fotografia de Amanda Ferreira, entre cinco e seis anos, Turma Amarela (2018). 
 

Como é possível observar, na resposta das crianças sobre a casinha de alvenaria, 

temos um compêndio de falas de várias crianças, relatos que apontam outra questão pulsante 

na Turma Amarela, o dos cuidados para não se machucar. Em diversas respostas, as crianças 

relacionavam os espaços e os brinquedos aos cuidados que tinham que tomar para não se 

machucarem. Traziam exemplos de movimentos e locais que poderiam machucar e tipos de 

machucados que poderiam ter, como ralar o joelho, bater alguma parte do corpo e sangrar a 

cabeça.    

Outra fotografia que trouxe grande agitação e animação foi a do parque. Muitas 

crianças disseram que fizeram as imagens e que queriam falar. Novamente mencionaram os 

cuidados que as novas crianças teriam que tomar no parque, como segurar muito firme no 

gira-gira para não cair e bater a cabeça, que não se pode jogar areia no olho e correr e nem 

subir muito rápido. Comentários sobre os cuidados com relação a machucados, espaços, 

plantas e objetos foram constantes na Turma Amarela, como é possível observar na íntegra da 

cartinha, presente no anexo 1. 

Tivemos, na Turma Amarela, a troca de professoras entre a turma da manhã e a turma 

da tarde, no meio da Exibição Fotográfica. Nesse momento foi interessante observar que, 

enquanto falava com a professora do período da tarde sobre como estávamos realizando a 

exibição, praticamente todas as crianças se levantaram, brincaram e soltaram seus corpos, os 

quais ficaram soltos dali para frente. Na sequência da exibição, as crianças continuaram a 

falar das fotografias, dos cuidados e medidas de segurança. Conversas e brincadeiras paralelas 
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foram se ampliando. As crianças demonstravam entendimento de que as fotografias eram para 

as crianças que iriam estudar lá. A exibição durou 45 minutos. 

 

8.8.5 Turma Laranja 
O quinto grupo de crianças que chegou à exibição fotográfica foi o da Turma Laranja. 

Iniciamos falando sobre a missão de escrever a carta para as crianças que vão estudar lá, 

contando sobre as fotografias que as crianças tinham realizado. A pergunta e o convite para as 

crianças nos ajudarem a escrever a carta foi realizado e prontamente aceito. A professora que 

mediou a conversa foi muito cuidadosa com as perguntas, evitando a indução. Perguntava 

sempre o que eles estavam vendo, que foto era essa e o que poderíamos falar para quem vai 

chegar à escola sobre aquela fotografia. Os corpos das crianças começaram sentados nas 

cadeiras; elas olhavam as fotografias com balanço suave. 

As crianças falavam uma na sequência da outra, escutavam os colegas. Foi uma 

conversa fluida. Um dado que chamou atenção foi a fotografia, em plano detalhe, de uma 

parte da casinha de alvenaria. As crianças logo reconheceram de onde era aquele fragmento 

dizendo: “É na casinha, é a flor da porta da casinha, é a porta da casinha, que tem brinquedos, 

que tem que cuidar, tem também escorregador e tem outra casinha também.”. A mesma 

situação ocorreu na foto que mostrava um detalhe de um brinquedo do parque, a partir do qual 

as crianças identificaram o espaço e trouxeram novos elementos que tinham ao redor do lugar. 
 

Fotografia  13 – Detalhe da casinha de Alvenaria e da gangorra por Alice   

 
Fonte: Fotografias de Alice, quatro anos. Turma Laranja (2018). 

  

A fotografia de parte da quadra trouxe grande animação, e as crianças trouxeram 

diversos elementos e brincadeiras que poderiam realizar naquele espaço. Outra fotografia de 
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plano fechado que contribuiu para essa percepção de apropriação dos fragmentos da escola foi 

a fotografia 14. A fotografia trouxe o seguinte relato: “Chão, que tem minhoquinha, é para 

sentar, que tem um banco para a gente sentar, é o banco para a gente sentar.”  

Fotografia  14 – É o banco para a gente sentar. 

 
Fonte: Fotografia de Bernardo, quatro anos. Turma Laranja (2018). 
 

As crianças da turma tinham registrado diversas fotografias de planos fechados e de 

planos detalhes. Uma das fotografias que revelou quão aberto é o olhar das crianças e suas 

conexões ao verem uma imagem de plano fechado foi a presente na imagem 15. 

Fotografia  15 - Indo para a porta da Pro! 

 
Fonte: Bruno, quatro anos. Turma Laranja (2018). 
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Uma criança disse: “É meu tênis, que eu tô indo para a porta da minha pro”. Anotei o 

nome da criança que havia identificado a fotografia e, no momento da análise dos dados da 

sessão fotográfica, identifiquei que a fotografia era de outra criança, o Bruno. A interpretação 

das crianças na exibição fotográfica aparentava estar relacionada ao olhar das crianças para a 

escola, para os amigos, para as professoras. 

Fotografia  16 – Onde a gente encosta e senta 

 
Fonte: Fotografias de Gabriela, quatro anos. Turma Laranja (2018). 

 

As fotografias também revelaram as interações que as crianças tinham com os 

espaços, como no caso da imagem 16, na qual as crianças revelaram que “Passarinho, é uma 

parede da casinha de bonecas, é que a gente senta e encosta na parede, é! tem um passarinho, 

eu tô vendo.”, fala que revelou à professora que a fotografia daquele espaço poderia ter sido 

feita porque era um local onde as crianças iam sentar, o que também ocorre na fotografia 17, a 

da casinha, a partir da qual as crianças revelaram quais brincadeiras realizavam ali: “Casa de 

brincar, é uma casinha para brincar de mamãe e filhinha e que tem papai e tem vovô também 

e tem irmão e mamãe, vovó e tio e tia e bebê.” 
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Fotografia  17 – Onde a gente brinca de família 

 
Fonte: Fotografias de Gabriela, quatro anos. Turma Laranja (2018). 

Na “Turma Laranja” teve uma sequência de fotografias da horta que invocou um 

processo de diálogo e hipóteses das crianças que chamou a atenção. Abaixo segue a referida 

sequência, cuja ordem está indicada pela numeração. 

Fotografia  18 – Sequência de fotografias da horta. 

    
Fonte: Fotografias de João Miguel, quatro anos. Turma Laranja (2018). 
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Quando surgiu a fotografia indicada com o número 1, na fotografia 18, houve grande 

agitação da turma; várias crianças se manifestaram querendo falar. Levantaram-se, levantaram 

a mão; foi uma animação. Uma criança muito animada em contar o que era disse: “é cebola! É 

folhinha que faz a cebola”, e sentou na cadeira. Outra criança dizia: “é alface! É alface!” 

enquanto outra criança falava: “É cebola!”, e outra: “É alface! É alface!”, “Não é o alface, o 

alface é o verde pro!”, e uma criança começou a dizer uma frase sem terminar: “A gente 

num...!”, até que outra criança disse: “É uma flor!”, e recebeu a devolutiva do colega: “Não, 

não, eu sei o que é, é uma folhinha. É uma folha que dá para fazer sopa!”. Outra criança disse: 

“Mas a folha é preta!”. A professora perguntou qual o local da fotografia, e as crianças 

responderam: “É a horta.” A fala das crianças apontou um diálogo rico e interessante 

realizado entre as crianças sobre o pé de couve roxa. 

Na sequência foi projetada a fotografia de número 2, da fotografia 18. Uma criança 

disse: “É o Jardim da flores!”. Outra criança levantou a mão, se levantou e disse: “Eu sei o 

que é, eu sei o que é, é tomatinho!”. O comentário foi seguido de uma chuva de falas entre 

quem achava que era tomate e quem achava que era pimenta: “É pimenta!”, “É a pimenta!”, 

“É o tomatinho!”, “Tomate!”, até que uma criança acrescentou: “Tomate que a gente plantô! 

A gente plantô tomatinho!”. Outra criança fez um comentário que demonstrou outra 

perspectiva no debate que estava sendo realizado pelas crianças, ao dizer: “Quando os amigos 

novos vierem aqui, quando eles chegarem, quando eles for na horta comigo, ele vão ver a 

planta”. A professora perguntou à criança: “E que planta é?”, e a criança seguiu: “é o 

tomate!”. No mesmo momento, retornou o “toró” de comentários entre “É a pimenta!”, “É o 

tomate!”, “É o tomatinho!”, “É a pimenta!”, “É a pimenta!”. 

Na Imagem C representada com o número 3, tivemos outro debate interessante entre 

salada e alface. A sequência de falas foi: é “Salada!”, “Salada!”, “É couve!”, “Eu sei o que é, 

é salada!”, “É!”, “É couve, pro!”, “Não! É salada!”, “Não! É alface!”, “É de Hulk! É de Hulk! 

É verde! Parece o verde do Hulk!”. Nota-se aqui que algumas crianças nomeavam a planta 

pelo nome da preparação, no caso a salada, já outras crianças reconheciam o tipo da verdura, 

que era a alface, questão que trouxe fervoroso e saudável debate. Uma criança acrescentou à 

fotografia a imagem de um personagem forte e verde, de desenhos animados, o Hulk, talvez 

pela associação, apresentada à criança anteriormente, entre a cor do personagem, que é verde 

e forte por comer verduras, vegetais e frutas verdes. Na última fotografia apresentada na 

fotografia 18, identificada com o número 4, as crianças disseram: “Eu!”, “Eu!”, “Eu sei o que 

é, é folha!”, “É folha!”,  “É folha!”, “É a folha espinhosa!”, referindo-se ao pé de roseira. 
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Essa sequência sobre a horta traz informações sobre como as crianças perceberam o 

trabalho e as atividades propostas no espaço. Como explicou a professora S.76, que estava 

envolvida com o projeto, desde seu início, o projeto da horta foi uma ação que contou com a 

parceria entre Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e o Banco do Brasil. Após a 

escola ser aprovada em um edital realizado pelo Banco do Brasil, recebeu apoio para reativar 

a horta da escola, que estava inutilizada há alguns anos. Com o recebimento dos maquinários, 

das mudas, das sementes e do apoio de uma engenheira agrônoma, o projeto foi realizado em 

2017, ano anterior à nossa pesquisa. As crianças e as educadoras da escola receberam 

formações e participaram do manejo, do plantio, da colheita e da manutenção da horta. Em 

2018, quando nossa pesquisa foi realizada, a escola manteve o projeto da horta, já com 

autonomia. 

É possível observar, no diálogo gerado pela exibição fotográfica com as crianças da 

Turma Laranja, sobre as fotografias da horta, que as crianças colocavam suas percepções e 

hipóteses sobre as plantas. Divergiam de forma propositiva entre elas, mantendo um diálogo 

respeitoso, e evidenciavam propriedade ao saber muitos nomes de plantas e preparos 

derivados daqueles alimentos, como a alface para a salada e a folha (no caso couve), que vai 

na sopa. A fotografia com a roda de conversa trouxe informações valiosas sobre as 

percepções das crianças com os projetos propostos pela escola. 

As crianças registraram diversos detalhes da escola, dos trabalhos colados nas paredes, 

do chão e de partes de objetos e brinquedos. Demonstravam grande propriedade sobre o que 

tinha na foto. Em uma fotografia de fotos de aves coladas na parede da escola, identificaram 

diversos pássaros ao dizerem: é a “Parede do palco,” “é da parede dos pássaros”, “são os 

passarinhos que estamos aprendendo”, “é mesmo”, “tem o jaburu”, “tem urubu”, “tem apia”, 

“o tucano”, “o papagaio”, “murucututu”, “arara”, “quero-quero.” A apropriação da turma 

chamou atenção. Lembraram, ao verem uma fotografia de uma pintura, que era a pintura do 

artista Gustavo Rosa, e a fotografia de uma pintura que as crianças realizaram com as mãos e 

guaxe lembrou-as de que era sobre a história da Menina Bonita do Laço de Fita. 

A conversa com a Turma Laranja foi fluida. A professora não orientou que as crianças 

levantassem a mão ou falassem uma de cada vez, apesar de que algumas crianças levantaram 

a mão e o corpo todo junto. As crianças iam falando conjuntamente, mas num fluxo em que 

era possível compreender as diversas vozes. As crianças demonstraram um conhecimento 

ampliado dos locais da escola e das brincadeiras e atividades que realizavam em cada espaço. 

                                                
76 Em entrevista concedida em 29 de março de 2021, disponível no Apêndice A, entrevista 2. 
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Lembraram nomes dos pássaros, dos pintores que estavam conhecendo na escola e 

reconheciam as letras. As crianças se levantavam e voltavam para as cadeiras, falavam, 

sentavam e ficavam de pé e estavam atentas às fotografias. Tinham liberdade de movimento. 

Foram se pronunciando como sentiam vontade, escutavam os colegas e seguiram tranquilos 

durante os cinquenta minutos. O que foi uma surpresa. A roda terminou com um “Já acabou?” 

A roda de conversa com a turma Laranja também apontou questões importantes a se 

considerar em rodas de conversas sobre a recepção das crianças durante momentos de 

exibição fotográfica. Algumas crianças, como ocorreu nas outras sessões, buscavam se 

comunicar e falar sobre as fotografias de forma mais intensa que outras. Havia crianças 

também nesta turma interagindo com as cadeiras, com seus corpos ou com os colegas durante 

a exibição, o que não denota sinal de que não estavam integradas à dinâmica, pois diversas 

vezes, a depender do assunto, ou da fotografia, as referidas crianças se manifestavam e 

falavam sobre a fotografia que estava sendo exibida ou interagiam com a fala dos colegas. A 

exibição na Turma Laranja durou 50 minutos, e uma criança dormiu tranquilamente durante a 

exibição. 

A conversa fluiu de forma leve e envolvente na Turma Laranja. Um dos objetivos da 

exibição fotográfica era coletar as falas das crianças, e nesta turma a condução da professora 

contribuiu para que todos pudessem se expressar quando e se quisessem, de forma orgânica, 

sem receberem intervenções constantes durante a fala, nem perguntas indutoras. Outro dado 

da exposição com a turma Laranja foi que a professora que mediou a roda de conversa 

permitiu uma movimentação das crianças, abriu espaços de falas de forma democrática, 

exercitou a escuta ativa, cuidou para realizar perguntas não indutivas, não aferiu juízo de 

valor às falas das crianças, ou corrigiu a interpretação delas, e conduziu a conversa sem exigir 

que as crianças ficassem sentadas em seus lugares ou que falassem uma de cada vez e só 

quem estivesse com a mão levantada. 

 

8.8.6 Turma Anil 
O sexto grupo de crianças a participar da Exibição Fotográfica foi o da Turma Anil. 

Conforme fomos passando pela experiência de exibição fotográfica com roda de conversa 

com as crianças, percebemos que iniciar perguntando se as crianças tinham irmãos e/ou irmãs 

menores e se eles estavam na escola, deixando um tempo maior para que as crianças falassem 

sobre o assunto, contribuía para a mobilização e expressão das crianças durante a sessão.  
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Quando iniciamos com a Turma Anil, as crianças se animaram ao falarem de seus 

irmãos, suas irmãs e crianças menores que conheciam. Seguimos explicando sobre a proposta 

da escrita da cartinha sobre as fotografias para as crianças do CEI e perguntamos se as 

crianças queriam participar e ajudar na escrita da carta contando sobre as fotografias que elas 

realizaram. Elas ouviram com muita atenção e manifestaram animadas seu aceite. 

Logo de início, a fotografia da casinha revelou uma série de brincadeiras que as 

crianças realizam no espaço. Elas disseram: “É a casinha!”, “Casinha tem porta azul e telhado 

vermelho!”, “E amarelo!”, “E vermelho!”, “E azul!”, “E amarelo!”, “E amarelo, vermelho e 

azul!”, “É para as crianças brincarem de mamãe e filhinha!”, “Eu já brinquei com minha irmã 

de mamãe e filha!”, “Eu também já brinquei!”, “Massinha!”, “Escorregador!”, “Também da 

para brincar de bebezinho dormindo”, “O C sobe lá encima na casinha”,  “Restaurante!”  

 

Fotografia  19 – Casinha amarela por Ítalo da Turma Anil. 

 
Fonte: Fotografia de Ítalo, seis anos. Turma Anil (2018). 

 
No início elas pontuaram sobre as cores da casinha, quando perguntamos o que elas 

queriam/poderiam dizer com àquela fotografia para as crianças do CEI elas começaram a falar 

sobre as brincadeiras que poderiam ser feitas lá, como as de mamãe e filhinha, massinha, 

restaurante, escorregador, bebê dormindo e acrescentaram que uma das crianças subia em 

cima da casinha. Os relatos eram repletos de detalhes e traziam, na Turma Anil, uma ênfase 

das brincadeiras que as crianças realizavam no espaço. Quando elas viram a fotografia do 

tanque de areia, por exemplo, contaram sobre as brincadeiras possíveis, adicionando alguns 

cuidados, descobertas e observando detalhes como o prédio ao fundo que a avó mora: 
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“Tanque de areia!”, “Tem o vermelho!”, “Verde!”, “Amarelo!”, “E não pode jogar areia nos 

outros!”, “Não pode subir em cima!”, “E não pode comer areia!”, “E que dá para brincar e 

fazer castelo de areia!”, “Bolo!”, “Da para brincar de sorveteria!”, “Comida!”, “Caça 

tesouro!”, “Caça tesouro!”, “Eu vi o prédio que minha avó mora!”, (o prédio que estava ao 

fundo na foto) “Embaixo da areia tem um cano!”, “Porque a gente cavou!”. Segue a fotografia 

de referência. 
 

Fotografia  20 – Tanque de Areia por Ítalo 

 
Fonte: Fotografia de Ítalo, seis anos. Turma Anil (2018). 
 

A turma Anil trouxe forte o elemento das brincadeiras que as crianças realizavam em 

cada espaço e a identificação das cores e do espaço. Pontuou também sobre cuidados com 

espaços e brincadeiras. Um dado que surgiu durante a exibição foi as crianças identificarem a 

diretora, sem tanta certeza, em uma das fotos. Como a professora estava na sala, ela explicou 

que não era a diretora. Então foi interpelada por uma criança: “Mas porque você não tem 

nenhum aluno e fica só lá na diretoria?” Enquanto a professora pensava em uma resposta, pois 

ela era professora adaptada na escola, outra criança perguntou: “Por que você ajuda a 

diretora?” A professora respondeu que sim, era isso mesmo. Logo outras crianças disseram: 

“E ajuda as plantinhas”, “e ajuda as professoras também” 77 lembrando que a professora 

estava envolvida no projeto da horta da escola. A professora achou interessante a observação 

das crianças e comentou ser curioso o fato de as crianças acharem que a professora é aquela 

que tem alunos. 

                                                
 



220 

 

Na Turma Anil, apareceu com intensidade a questão do que não se pode fazer nos 

brinquedos, nos espaços e com os colegas. Como podemos observar nas falas sobre a piscina 

de bolinhas e a casinha de alvenaria: “Piscina de bolinha.”, “Pode brincar.”, “Não pode jogar 

bolinha para fora.”, “Um de cada vez.”, “Não jogar na quadra, no ralo, no teto.”, “Não pode 

pôr na boca.”, “Não pode jogar na cara do amigo.”, “Não pode entrar na piscina de bolinha de 

tênis.” 

Sobre a casinha de brinquedos as crianças disseram: “Casinha de brinquedos.”, 

“Casinha de bonecas.”, “É para brincar.”, “Não pode entrar pela janela.”, “E não pode subir 

no telhado.”, “Não pode empurrar um amigo.”, “Tem bonecas.”, “Não pode entrar na 

casinha.”, “Não pode jogar o brinquedo no telhado.”, “Não pode chutar a porta.”, “Não pode 

quebrar os brinquedos.”, “Nem jogar nos amigos.”, “Não pode falar palavrão.”, “Não pode 

jogar nos amigos.” 

 

Fotografia  21 – Casinha de bolinhas e casinha de alvenaria por Felipe 

       
Fonte: Fotografia de Felipe, seis anos. Turma Anil (2018). 
 

Outro tema que apareceu na Turma Anil foi o relato das crianças sobre as fotografias 

das professoras e pessoas que trabalhavam na escola. Sobre suas professoras, as crianças 

falaram a respeito das atividades legais que uma das professoras fazia, do que ela deixava 

fazer e dos lugares em que a professora as levava. Outro aspecto que elas apontaram foi que 

as professoras são bonitas, legais e fofas, como podemos observar a seguir: “Professora!” 

(muita animação com a fotografia da professora da turma), “Ela é linda.”, “A gente gosta 

muito dela.”, “Porque ela é linda.”, “Ela faz a atividade dos pássaros com a gente.”, “Ela é 

legal!”, “E faz atividades muito legais.”, “Ela faz diferente.”, “A atividades dos passarinhos.”, 

“Ela deixa brincar de massinha.”, “Ela é muito fofa!”, “Ela é muito fofa e muito linda.”, “Ela 

faz a lista.”, “Ela leva a gente no parquinho e na casinha de boneca.” 
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Sobre a outra professora da turma, que estava no momento da Exibição, as crianças 

falaram: “Professora.”, “Que ela é bonita.”, “Que ela é fofa.”, “Muito linda!”. 

As crianças também falaram sobre outras professoras e profissionais da escola, 

destacando percepções singulares de cada uma delas e apontando indícios do que as chamava 

atenção. 

 

8.8.7 Turma Verde  
A sétima turminha que participou da Exibição Fotográfica foi a Turma Verde, com 

crianças entre cinco e seis anos. Logo no início, na roda de conversa que compunha a exibição 

fotográfica, perguntei às crianças se elas se lembravam do dia em que realizamos as 

fotografias, e elas responderam que sim. Então perguntei se elas lembravam o porquê 

realizamos as fotografias, e elas responderam: “Para mostrar para as crianças”, disse uma 

criança. Na sequência outra criança respondeu: “As crianças pequenininhas que estão na 

creche para voltar aqui”, que foi complementada com a fala de outra criança, que disse: “que 

elas vão vir aqui que a gente vai ajudar, e eu ainda não estou muito pronta para ir que vou 

sentir saudade”. Os relatos das crianças demonstraram que elas se lembravam da proposta da 

Semana Fotográfica, e uma criança a relacionou à chegada das novas crianças, ao momento 

de saída dela da escola rumo à escola nova, de ensino fundamental, dizendo que não estava 

pronta ainda para ir e que sentiria saudade. 

Durante o início da exibição, os corpos estavam calmos, sentados nas cadeiras, alguns 

poucos balanços de pés e troncos eram percebidos. As crianças olhavam atentamente para a 

contextualização da vivência que iríamos realizar e trouxeram comentários sobre o que 

poderiam falar das fotografias e dos espaços para as crianças que iriam estudar lá. Ao passar 

das fotografias, notamos que, em alguns casos, as crianças seguiam comentando sobre 

referências das fotografias anteriores, já observadas, enquanto outras traziam novos elementos 

para a fotografia em exibição. Um exemplo dessa situação se encontra nas falas referentes à 

fotografia na qual aparece a quadra. Uma criança mencionou a palavra “repolho”, relacionada 

à fotografia da horta observada anteriormente. Na sequência temos a menção “Flamingo”, que 

na fotografia da quadra não é possível observar. Outro momento em que é possível ver essa 

relação foi registrado na fotografia a seguir sobre a qual as crianças disseram: “Casinha de 

boneca.”, “Brinquedo.”, “Escorrega.”, “Escorregador.”, “Casinha.”, “Casinha que era nova.”, 

“Carrinho de boneca.”, “Escorregador.”, “Brinquedos.”, “Escorregador.”, “Tem desenhos na 

parede.”, “De hospital.”, “Tem câmera escondida.”, “Tem o banco na parede”. 
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Fotografia  22 – Casinha de alvenaria por Enzo 

 
Fonte: Fotografia de Enzo, seis anos. Turma Verde (2018). 

 
As crianças mencionaram diversas vezes um escorregador que não aparece na 

fotografia em questão, mas que fica no espaço. É possível ver um pequeno fragmento dele na 

parte inferior direita da fotografia, com o finalzinho do escorregador em vermelho. Uma 

criança menciona que ali há uma câmera escondida, e uma criança questiona: “aonde?”. 

Também na Turma Verde ocorreu de as crianças relacionarem a fotografia às brincadeiras 

realizadas no espaço/brinquedo, como podemos observar na fotografia da Casinha Amarela. 

Fotografia  23 – Casinha Amarela por Giulia 

 
Fonte: Fotografia de Giulia, cinco anos. Turma Verde realizada (2018). 
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Quando a fotografia foi exibida, as crianças disseram: “Essa é a casinha que eu falei.”, 

“A casinha amarela.”, “Ela é nova.”, “É uma casinha que pode brincar de mamãe e filhinha.”, 

“É uma casinha que pode brincar de mamãe e filhinha.”, “Pode pegar um brinquedo e entrar 

nela e ficar sentadinho brincando, e deixar as pessoas entrarem né M. E.?”,  “Né B.?”, “Não 

pode fechar a porta, nem a janela.”, “Tem que deixar tudo aberto.”, “E algumas fechadas.”, “E 

não pode correr se não cai.”, “E tem que respeitar as pessoas.”, “Deixar as pessoas brincar.”, 

“E ser amigo.”, “E respeitar os outros.”  

A relação entre as falas e a fotografia acima trouxe vários elementos a serem 

destacados. Aspectos sobre o objeto foram enfatizados, como a cor e o fato de a casinha ser 

nova. Também mencionaram as brincadeiras que realizavam lá e os combinados de 

convivência na casinha, como não fechar a porta e deixar tudo aberto. Inclui-se aqui um 

momento que chamou atenção, no qual uma criança explicou: “Pode pegar um brinquedo e 

entrar nela e ficar sentadinho brincando”, e ao final da frase indagou a colega da turma com 

ênfase: “E deixar as pessoas entrarem, né, M. E.?”. A colega retornou falando: “Né, B.?”, 

direcionando a questão a outra criança da sala. Esse rico diálogo indicia que a fotografia 

provocou a memória de uma vivência entre as crianças, talvez de um conflito, que foi 

colocada na roda de conversa de forma enfática, mas sem exaltação. Após esse diálogo, 

ambas as crianças seguiram conversando sobre a fotografia e inclusive participaram do 

diálogo a seguir, provocado ainda durante a exibição da fotografia da casinha amarela. O 

diálogo ocorreu enquanto estava escrevendo as falas. As crianças me perguntaram:  
Criança 1: ‒ Tia, sabia que eu tinha um irmãozinho que estuda lá na creche?  
Pesquisadora: ‒ A é? E ele vai vir para cá? (a criança acena positivamente 
com a cabeça)  
Pesquisadora:‒ Olha que legal. Ele já vai saber um monte de coisas sobre 
sua escola, que você e seus amigos estão contando, né?  
Criança 2: ‒ Eu também tenho um irmão que estuda lá na creche.  
Criança 3: ‒ Michele, você sabia que eu também tenho um irmão que estuda 
lá na creche? 
Pesquisadora: ‒ Você também tem irmão na creche?  
Criança 4: ‒ Eu também tenho um irmão que estuda nessa escola.  
Criança 5: ‒ Eu também tenho um irmão.  
Criança 6: ‒ Eu também tenho.  
Criança 7: ‒ É menino ou menina?  
Pesquisadora: ‒ Que legal! Teremos um monte de coisas para contar para 
eles, não é?  
(Falas das crianças da Turma Verde, presentes no anexo 1 da pesquisa) 

 

Durante a exibição, é possível observar, nas falas das crianças, uma relação do que 

elas queriam falar sobre o espaço com as brincadeiras lá realizadas e com as orientações 
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recebidas sobre cuidados. Questões sobre as relações com as pessoas, como as professoras da 

sala também foram colocadas. Sobre as docentes, as crianças mencionaram as brincadeiras 

que faziam e o que gostavam e/ou destacavam da convivência com as educadoras. Quando a 

fotografia de uma das professoras da turma, que não estava presente na sala, foi exibida, as 

crianças ficaram exaltadas, começaram a cantar o nome da professora, mandar beijos para a 

foto e dar tchau para a “pro”. Um detalhe é que a fotografia é um contraluz, e a professora 

aparece de perfil e na sombra.  

Ao ver a imagem, as crianças falaram: “A Pro.”, “É o dia do ajudante.”, “A coisa do 

bolo dos aniversariantes.”, “Os pássaros.”, “Ela joga bola com a gente.”, “Ela é juiz.”, “Ela 

cuida da gente.”, “Ela faz manobras com a gente.”, “Ela faz estrelinha.”, “Ela ensina a gente 

fazer estrelinha.”, “Ela é muito legal.”, “Ela faz truque para a gente.”, “Ela ensina a gente a 

fazer estrelinha.”, “Ela faz estrelinha no muro.”, “Ela deixa a gente desenhar do jeito que a 

gente gosta, giz, canetinha, lápis.”, “Ela também cuida da gente.”, “Ela consegue pular o 

muro para pegar a bola que está no jardim das flores.”, “Ela ensina a gente a fazer estrelinha.” 

(comentário do Amigo: “você já falou isso muitas vezes”) “E ela consegue andar de mão.”, 

“Ela deixa a gente ir na piscina de bolinha.”, “Ela é muito legal.”, “Ela faz lição.”, “Ela faz 

muita coisa legal com a gente.”, “Ela deixa algumas pessoas serem ajudante.”, “Ela chama de 

amor.”, “Ela deixa a gente chamar ela de mamãe.”, “E ela chama a gente de filhinha.”, “E ela 

chama de coração.”, “Ela dá um coração para gente.”, “Ela me chama de filha.”, “Eu chamo 

ela de mãe e ela me chama de filha.”, “Chama de mãe? Caraca!” 

Faz-se oportuno destacar dois aspectos observados durante a vivência entre Exibição 

Fotográfica e Roda de Conversa. Quando a professora presente na fotografia não estava na 

sala, as crianças falaram mais sobre ela. O que não é sinônimo de que professoras, como a da 

Turma Verde, inibiriam as crianças em suas falas. Esse é aspecto a pontuar e que carece mais 

investigações. 

  O segundo ponto refere-se à conversa em coletivo, que invoca questões que iam 

sendo ampliadas pela turma e traziam relações entre as falas. Se um apontava uma brincadeira 

que a professora fazia com a turma, por exemplo, os demais seguiam ou repetindo a mesma 

observação ou trazendo brincadeiras ainda não mencionadas. Outra fotografia que trouxe um 

olhar interessante das crianças é a da Fotografia 24, também de contraluz.  
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Fotografia  24 – Muro ou árvore? 

 
Fonte: Fotografia de João Pedro, cinco anos. Turma Verde (2018). 
 

A referida fotografia trouxe o seguinte diálogo: “Árvore.”, “Não dá para ver nada.”, 

“Esse é o muro ou a árvore?”, “Mas que lugar é esse?”, “É a quadra?”, “É o telhado!”, “É o 

telhado.”, “A quadra.”, “Não é a quadra não.”, “É o telhado de alguma coisa.”, “Não é o 

negócio da casinha?”, “Quadra.”, “É o telhado da casinha.”, “Quadra.”, “Não dá para ver 

nada!”, “Esse não é o telhado da casinha.”, “Não dá para ver nada!”, “Quadra!”. 

Pontua-se que as crianças ficaram um longo período tentando descobrir a que se 

referia a imagem daquela fotografia, questionando se era ao telhado da casinha. A conversa 

seguiu com grande interesse das crianças em descobrir o local da imagem. Na opinião de 

algumas crianças, não dava para ver nada na fotografia. As crianças que falaram “quadra” 

justificaram sua opinião com base na presença das árvores que são mostradas na fotografia. 

Para uma próxima oportunidade seria interessante propor às crianças que encontrem o local 

da fotografia. O tempo de duração da exibição foi de 40 minutos. 

 

8.8.8 Turma Vermelha 
A última turminha a passar pela Exibição Fotográfica foi a Turma Vermelha com 

crianças de seis anos. Iniciamos contando sobre a ideia da escrita da carta para as crianças da 

creche a partir das fotografias que a turminha havia realizado, e, logo na sequência, as 

crianças começaram a falar que estudaram lá na creche. A conversa seguiu com animação.  
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Na Turma Vermelha, quando as crianças observaram a Fotografia 25, a profusão de 

falas se fez: “Tanque de areia,” “tem areia”, “tem trenzinhos”, “brinquedos”, “parede”, “giz 

de cera”, “chão”, “balde”, “materiais”, “brincar de pizzaria”, “cabeleireiro” [uma criança 

menciona ‘cabeleireiro é na sala’], “pato”, “trenzinho, pá”. 
 

Fotografia  25 – Brincar de pizzaria – por Nicolas C. 

 
Fonte: Fotografia de Nicolas C., entre 5 e seis anos. Turma Vermelha (2018). 
 

Durante o relato, a Turma Vermelha revelou que brincam de pizzaria com os materiais 

que possuem junto ao tanque de areia e também demonstrou a atenção dos colegas para 

escutar quando uma criança mencionou a palavra “cabeleireiro” e a outra respondeu: 

“cabeleireiro é na sala”. Essa relação entre observar a fotografia e falar sobre as brincadeiras 

realizadas no espaço ou com os objetos ocorre por diversos momentos durante a exibição 

fotográfica. Por exemplo: ao verem o escorregador, mencionaram que é o local por onde 

sobem e descem com o pé; a piscina de bolinhas, chamada por eles de “casinha de bolinha”, é 

o lugar onde fazem bagunça, pulam, giram e brincam de gorila e tubarão. As crianças falaram 

que brincam no corredor com as professoras e que no parque eles brincam de subir na grade, 

porque tem uma professora que os deixa subir. Diante de uma fotografia que tem o bebedouro 

e parte do palco, mencionam que “no palco a gente canta”, “nós brinca”, “canta o hino 

nacional”, “tem o bebedouro”, “são os professores ficam de pé e a gente canta”. A Fotografia 

26 a seguir é a referente a fala das crianças. 
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Fotografia  26 – No palco a gente canta. 

 
Fonte: Fotografia de Nicolas L., entre cinco e seis anos. Turma Vermelha (2018). 
 

É interessante notar que a Turma Vermelha, ao ver a horta, mencionou que tem 

“Alecrim”, “abacaxi”, “árvore”, “a gente planta”, “a árvore dá sombra pra gente”, “para os 

outros aprenderem a grade” (que eles gostam de subir com você que deixa), “alecrim”, 

“alface”, “árvore”, “vira sonho”, “estudando as árvores”, “tem minhoca”, “besouro”, “barata”, 

“e couve”. As crianças apresentam propriedade sobre o projeto da horta, apontando verduras, 

frutas e animais presentes nela. Falaram também que as árvores trazem sombra. 

Fotografia  27 – Para os outros aprenderem a grade 

  
Fonte: Fotografia de Sophia C., entre cinco e seis anos. Turma Vermelha (2018). 
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Sobre a estante do corredor que guarda peças e brinquedos, mencionaram que a 

“pecinha é cara”, trazendo essa questão algumas vezes, o que nos faz questionar de onde vem 

essa relação entre os objetos e sua representação financeira. Outro dado revelado pela 

pesquisa foi sobre as apropriações das crianças em relação aos espaços da escola, como 

podemos observar nas falas das crianças sobre a fotografia a seguir: “o refeitório é para 

comer”, “a gente pode comer, pode lanchar café”, “a tarde almoçar”, “sentar e cantar no 

palco”, “desenhos e plaquinhas no refeitório”.  
 

Fotografia  28 – A gente pode comer, pode lanchar café 

 
Fonte: Fotografia de Nicola L., entre cinco e seis anos. Turma Vermelha (2018). 

 
Noutros comentários, as crianças mencionaram outros detalhes do espaço do refeitório 

dizendo que ali também tem o lugar de brincadeiras e é: “Onde a gente come.”, “Onde tem 

mesas, paredes, portas.”, “Come sobremesa.”, “Tem desenho da Turma da Mônica.” “A 

janela. A R.” (que ajuda no almoço), “ela dá dinheiro”, “uma fichinha”, “uma moeda”, “para 

contar quantas crianças almoçaram”. Uma análise sobre as relações entre as fotografias, as 

falas das crianças e a Exibição Fotográfica consta no capítulo seguinte ao diário de campo. 

 

8.9 PREPARANDO A VISITA DE INTEGRAÇÃO COM O CEI 

Na etapa anterior da pesquisa abordamos as falas das crianças sobre as fotografias que 

elas e sua turma realizaram. Esta etapa, iniciada em 17 de outubro de 2018, traz o relato da 
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preparação para a apresentação das fotografias e a entrega das cartas das crianças da EMEI 

“Jardim da Flores” para as crianças do CEI vizinho.  

O planejamento da visita ocorreu nas reuniões de JEIF, com a participação das 

professoras e da coordenadora pedagógica da EMEI. A reunião abordou os seguintes temas: 

§ Visita das crianças da EMEI ao CEI; 

§ Visita das crianças do CEI à EMEI; 

§ Exposição Fotográfica na Festa Cultural; 

§ Fotografias das educadoras sobre como veem a escola. 

Durante o encontro, ficou acordado que cada professora indicaria duas crianças para a 

visita ao CEI; seriam solicitadas aos pais e às famílias as devidas autorizações para a saída das 

crianças; seria confeccionados convites com fotografias para as crianças do CEI Vizinho irem 

visitar a EMEI; Cada uma das crianças da EMEI que iriam à visita ao CEI escolheriam cinco 

fotografias das realizadas por sua turma para mostrar às crianças do CEI, convidando-as para 

a irem conhecer os lugares onde as fotografias haviam sido realizadas, na escola; foram 

definidas quais professoras iriam acompanhar a visita; ficou combinado que as crianças da 

creche que iriam visitar a EMEI deveriam pertencer aos mini-grupos um e dois, pois estavam 

mais próximas da transição entre as escolas e as etapas da educação básica. 

No dia da visita do CEI, as crianças da EMEI seriam convidadas a mostrarem sua 

escola para as visitas, apresentando os lugares, as pessoas e os objetos presentes nas 

fotografias que elas selecionaram. A escola prepararia um lanche para as crianças da creche, e 

todas as crianças da EMEI participariam, em alguma medida, da integração no dia da visita. 

Ficou definido que caberia a esta pesquisadora organizar a montagem da Exposição 

Fotográfica, a ser realizada no hall de entrada da escola, onde seriam instaladas uma 

fotografia em formato grande e cinco fotos 10 x 15 por turma, totalizando quarenta 

fotografias realizadas pelas crianças. Planejamos organizar convites para a Exibição a serem 

entregues às famílias das crianças do CEI. 

Entreguei para as professoras e para a coordenadora pedagógica uma cópia do material 

fotográfico das crianças, organizado por turma. Havíamos combinado que as educadoras de 

cada turma, em duplas, iriam ver as fotografias que as crianças de sua turma realizaram e 

selecionar cinco para serem expostas na mostra fotográfica. Junto às fotografias, foi 

disponibilizado, para as educadoras, um questionário sobre as motivações para a escolha das 

imagens e sobre suas percepções em relação à pesquisa. 
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Ao final da reunião de organização dos próximos passos da pesquisa, convidei as 

professoras e a coordenadora pedagógica a vivenciarem a experiência da semana fotográfica 

pela qual as crianças haviam passado. 

 

8.10 FOTOGRAFANDO A ESCOLA – CHEGOU A VEZ DAS PROFESSORAS E DA 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

No caso, assim como as crianças, as professoras e a coordenadora pedagógica foram 

convidadas a realizarem cinco fotografias da escola contando como viam esse espaço ou o 

que destacavam dele para mostrar na pesquisa. As mesmas câmeras que disponibilizamos 

para as crianças foram oferecidas aos integrantes do grupo presente na JEIF em 19 de 

setembro de 2018. A coordenadora pedagógica quis participar da experiência, assim como 

onze professoras de turma e duas professoras adaptadas. As fotografias de cada professora 

foram agrupadas em quadros. As imagens dos rostos de crianças e adultos foram desfocadas, 

e o nome da educadora que realizou as imagens, mantido em sigilo. A seguir é possível 

observar o que as professoras e a gestora da EMEI optaram por fotografar e registrar. 

    

Fotografia  29 – Professora A    Fotografia  30 – Professora B 

  
Fonte: Professoras e coordenadora pedagógica da EMEI. Acervo da pesquisa, (2018). 
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Fotografia  31 – Professora C    Fotografia  32 – Professora D 

 
Fonte: Professoras e coordenadora pedagógica da EMEI. Acervo da pesquisa,  (2018). 
 

 

Fotografia  33 – Professora E    Fotografia  34 – Professora F 

 
Fonte: Professoras e coordenadora pedagógica da EMEI. Acervo da pesquisa,  (2018). 
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Fotografia  35 – Professora G    Fotografia  36 – Professora H 

 
Fonte: Professoras e coordenadora pedagógica da EMEI. Acervo da pesquisa,  (2018). 
 
 

Fotografia  37 – Professora I    Fotografia  38 – Professora J 

 
Fonte: Professoras e coordenadora pedagógica da EMEI. Acervo da pesquisa,  (2018). 
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Fotografia  39 – Professora L    Fotografia  40 – Professora M 

 
Fonte: Professoras e coordenadora pedagógica da EMEI . Acervo da pesquisa, (2018). 
 
 

Fotografia  41 – Professora N    Fotografia  42 – Professora O 

 
Fonte: Professoras e coordenadora pedagógica da EMEI. Acervo da pesquisa,  (2018). 
 

Observando as fotografias das professoras e da coordenadora pedagógica sobre a 

escola, é possível apontar algumas constatações. Em três composições das professoras de 

turma, não apareceram crianças. A natureza foi um aspecto ressaltado nas imagens da equipe 
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pedagógica, especialmente as relacionadas ao jardim das flores, ao parque das flores, à horta e 

às árvores da escola. 

As crianças, professoras e profissionais da escola foram igualmente focos das 

imagens. Algumas professoras destacaram as crianças, suas salas, atividades e locais de 

brincadeiras. Outras destacaram suas colegas e a equipe de gestão. Finalmente, um grupo 

destacou crianças, colegas de trabalho e locais de brincadeiras. 

Observam-se mensagens relacionadas ao trabalho realizado pelas professoras, como 

nas fotografias que apresentam as paredes da sala de aula com as atividades e as mesas das 

professoras com diários de classe, cadernos e agendas das crianças. Uma professora 

fotografou a porta do armário de sala dela no qual estão colados desenhos que as crianças 

fizeram para ela, sobre os quais ela relatou serem muito importantes, por isso optou por 

fotografá-los. Também é possível ver uma cafeteira, que a professora relatou ter fotografado 

porque o café é o combustível para dar energia durante a jornada de trabalho. 

Havia sido planejado coletar as intencionalidades presentes nas fotografias produzidas 

pela equipe docente; no entanto, em decorrência do tempo, tal propósito acabou não sendo 

realizado. Não foi igualmente possível captar imagens de todos os adultos que lá trabalhavam, 

como o pessoal do administrativo, da equipe de apoio, da cozinha, da manutenção, da limpeza 

e do transporte, que fazia parte das intenções e proposta da pesquisa-ação. Porém, com o final 

do ano se aproximando, as inúmeras atividades da escola e da pesquisadora, não foi possível 

atingir essa expectativa. 

Apesar destas ausências, vale pontuar o quão significativo foi observar a diversidade 

dos ângulos focados tanto pelas adultas quanto pelas crianças. Nas fotografias da equipe 

pedagógica em relação às crianças, encontramos uma maior quantidade de planos abertos e 

ângulo plongée (que em tradução do francês significa mergulho). São fotografias realizadas 

de um plano mais alto para algo em plano mais baixo, características frequentemente 

observadas em fotografias de adultos sobre crianças. Nas fotografias das crianças em relação 

às adultas, vemos o movimento contrário de contra-plongée, quando a fotografia vem de uma 

perspectiva de baixo para cima. E o ângulo reto das crianças apresentaram fotografias em uma 

perspectiva, em muito, distinta das realizadas pelas adultas. 

Pontua-se a questão dos ângulos das crianças e das adultas em relação entre si com 

intuito de destacar os movimentos que buscaram um ângulo diferente daquele realizado pelo 

movimento natural do corpo, apontando deslocamentos realizados e indícios de intenções.  

Por exemplo, se uma professora, ou um adulto, abaixa-se para realizar uma fotografia 

próxima ao ângulo da criança, essa ação é um dado da imagem e pode ser um indício de 
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intencionalidade do adulto, como o de buscar a perspectiva da criança. Abaixar-se, levantar-

se, mudar a posição, os ângulos, são ações que integram o ato de fotografar e que podem 

revelar indícios que contribuem nas leituras pedagógicas das fotografias. 

Sobre as fotografias das professoras e da coordenadora pedagógica destacamos mais 

um tema: a singularidade das perspectivas de cada autora. Assim como tivemos crianças de 

uma mesma turma com focos completamente únicos em suas produções, o mesmo é possível 

observar em relação às fotografias da equipe pedagógica. 

Ao olhar o conjunto das fotografias, uma questão de proximidade de olhares entre 

pares chamou a atenção. As crianças fotografaram com intensidade outras crianças, seus 

colegas de sala especialmente, assim como as educadoras e a coordenadora pedagógica 

fotografaram seus pares, colegas de trabalho. Três locais/temas que apareceram com 

intensidade nas fotografias das crianças, mas que pouco foram abordados nas perspectivas das 

professoras, foram o parque com chão de areia, a casinha de bolinhas e as fotografias das 

paredes com desenhos animados da Disney. 

 

8.11 MAPEAMENTO DAS TEMÁTICAS ENCONTRADAS NO ACERVO DE 

FOTOGRAFIAS DAS CRIANÇAS 

Na organização da visita das crianças da EMEI ao CEI, optou-se por agregar uma 

metodologia que permitisse identificar os principais temas/espaços da escola escolhidos pelas 

crianças para mostrar para as crianças do CEI. No planejamento da pesquisa, estava previsto 

que as crianças escolheriam algumas das fotografias que elas haviam realizado para levar ao 

CEI como forma de apresentar a escola. Observamos, durante o planejamento da visita ao 

CEI, uma oportunidade de coletar mais dados sobre o que as crianças selecionaram e 

destacaram da escola, buscando responder à pergunta:  - Quais seriam os temas/espaços 

selecionados por esse grupo de dezesseis crianças da EMEI para levar consigo?  

Aplicamos, então, uma coleta de dados a partir de uma composição de metodologias 

que possibilitaria captar novas informações sobre as escolhas e os olhares das crianças. Os 

métodos aplicados foram: 
§ Mapeamento das temáticas encontradas no acervo de fotografias das 

crianças; 
§ Seleção das temáticas mais abordadas no acervo completo de fotografias 

realizadas pelas crianças;  
§ Seleção feita pelas crianças das fotografias a serem apresentadas ao CEI, a 

partir de um compêndio das temáticas mais abordadas; 
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§ Observação das reações e interações das professoras e crianças da EMEI e 
do CEI durante a visita. 

 
Mapeando as 1696 fotografias do acervo, realizadas pelas crianças, identificamos 

quarenta e sete grupos temáticos, quais sejam: 

 

Quadro 6 – Temas encontrados na produção fotográfica das criança 

 
1. Árvores  2. Banheiro  3. Bebedouro/lavatório 
4. Caixa de brinquedos

  
5. Casa de brinquedos de 

alvenaria 
6. Casa de brinquedos de 

alvenaria – plano detalhe 
da porta   

7. Casinha amarela   8. Casinha de bolinhas  9. Chão 
10. Colchonetes  11. Corredores externos  12. Corredores, área das sala

  
13. Cozinheiras/cozinha  14. Crianças nas áreas 

externas  
15. Criança fotografando 

outra criança 
fotografando  

16. Educadoras de Sala  
17. Educadoras readaptadas 18. Educadoras, 

Administração e 
funcionárias da escola
  

19. Escorregador de plástico
  

20. Horta - plano detalhe
  

21. Horta - plano geral  22. Jardim da Flores  

23. Jardim Interno  24. Outros: caixa d’água; 
entrada; tronco; palco; 
armário; lateral de 
portão; janelas das 
salas vistas do lado de 
fora; lata de lixo 

25. Parede com fotografias 
impressas de pássaros 

26. Parede com os vasos de 
flores/violeta  

27. Parede de Pintura 28. Paredes (Desenhos da 
Disney)  

29. Paredes (com imagens 
da obra de Gustavo 
Rosa) 

30. Paredes com desenhos 
de: pizzaria; padaria; 
pássaros voando; porta 
da sala; trabalhos dos 
estudantes; desenhos 
deles; vacinação; 
saquinho "a escola vai 
ao museu"; avisos; 
cardápio; mapa-mundi; 
quadro.   

31. Paredes sem desenhos
  

32. Parque  
33. Parque sonoro 

34. Plano detalhe mão 
35. Portões   

36. Quadra plano detalhe 
amarelinha  

37. Quadra com crianças 38. Quadra vazia  39. Refeitório 
40. Sala das crianças – 

paredes e prateleiras  
41. Sala das crianças – 

plano detalhe da porta  
42. Sala das crianças – vazia 
43. Selfie 

44. Salas das crianças – com 
crianças 

45. Sala das crianças – 
plano detalhe da baú 

46. Teto e céu 
47. Tanque de areia 

Fonte: A autora, 2018. 
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Como critério para a seleção das fotografias, optamos por buscar os grupos temáticos 

que tivessem ao menos oito fotografias. A escolha se deu dessa forma, pois assim seria 

possível disponibilizar um grupo de fotografias com as mesmas temáticas para que cada dupla 

de crianças representantes de sala pudesse proceder à seleção das cinco fotos favoritas. Foram 

disponibilizadas uma média de 35 fotografias, com os mesmos temas, para cada turminha.  

Durante a sistematização das temáticas/dos locais encontrados nas fotografias, 

deparamo-nos com alguns achados. Fotografias da turma, dos colegas da turma ou de espaços 

com crianças eram constantes em praticamente todas as turmas. As fotografias no 

enquadramento retrato de crianças, realizadas por seus colegas de turma foi um dos temas 

mais registrados. Na sequência, outro tema que apareceu com constância foi o de fotografias 

das educadoras e da equipe da escola. Como foi possível observar na Exibição Fotográfica a 

partir do registro das falas das crianças, as áreas de brincar na área externa foram outro 

destaque, compondo a maior parte dos temas fotografados pelas crianças. Os espaços mais 

fotografados foram as áreas de brincar, como o parque de areia, o parque onde estava a 

casinha amarela, o tanque de areia, a horta, a quadra, a casinha de alvenaria, o Jardim das 

Flores, o Parque das Flores e a casinha de bolinhas. O refeitório também pontuou como um 

dos espaços mais fotografados. O tema que ganhou maior destaque nas fotografias realizadas 

pelas crianças foi o referente às pinturas de desenhos animados nas paredes, especialmente as 

da Disney. A seguir, algumas dessas referências imagéticas: 

Fotografia  43 – Desenhos animados pintados nas paredes da escola. 

 

 
Fonte: Fotografia | Crianças da EMEI “Jardim das Flores”, 2018. 
 



238 

 238 

Havia registros de outras pinturas de desenhos animados, como os da Bela e da Fera e 

da Turma da Mônica, além da pintura de outros personagens dos desenhos apresentados 

acima, como os do Rei Leão, da Bela Adormecida, do Bambi e dos Sete Anões.  

Outro tema que apareceu na análise do acervo completo das fotografias das crianças 

foi “grades”. Diversas fotografias apareciam com grades em primeiro plano, trazendo a 

perspectiva das crianças ao observarem determinados espaços, como o parque de areia, o 

tanque, a horta e o parque das flores. Como os acessos a tais espaços permaneciam sempre 

abertos, ao observador, fica a dúvida sobre o foco da criança: seria o espaço para além da 

grade, ou era a própria grade!?. Um tema que poderia ser aprofundado e investigado com o 

corpo pedagógico da unidade. A seguir, tem-se uma pequena amostra das fotografias das 

crianças em que as grades aparecem.  

Fotografia  44 – Grades 

 

 
Fonte: Fotografia | Crianças da EMEI (2018). 

 

Há muitos temas e questões despertadas a partir da análise do acervo das fotografias 

realizadas pelas crianças que o tempo desta pesquisa não alcança sistematizar. No entanto, 

destaca-se mais um tema que despertou interesse não pela quantidade de imagens realizadas, e 

sim pela singularidade da questão.  

Um menino de 5 anos, o Tiago, deficiente auditivo, que observei enquanto fazia as 

fotografias, realizou uma sequência que foi de um plano aberto para diversos planos detalhes. 

A seguir, podemos observar a exata sequência de fotografias realizadas por ele: 
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Fotografia  45 – Conjunto de fotografias de Tiago, de 5 anos. 

   

 

 

 
Fonte: Fotografia | Crianças da EMEI (2018). 

 

Apenas a última fotografia da sequência, na qual o Tiago aparece fotografando, foi 

realizada pela pesquisadora, todas as demais são de autoria do Tiago. O menino começou suas 

fotografias por um enquadramento de plano aberto do corredor. Depois ele se virou para a 

parede, em que está pintado o desenho do Rei Leão, da Disney, e fez uma fotografia de plano 

médio. Na sequência, ele passa a fotografar cada vez mais perto do desenho e a registrar 

planos detalhes da pintura. Como estava acompanhando o momento, pude observar que cada 

fotografia foi intencional e que a criança ali ficou nesse processo, focada, por alguns minutos. 

Ao total, ele realizou 11 fotografias. Temos, no acervo, fotografias realizadas por outras 

crianças sobre o chão, sobre detalhes de brinquedos, entre outras temáticas.  
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Na análise do acervo completo, foi observado que muitas das fotografias revelavam 

espontaneidade no momento de captura, quando adultos e crianças aparentam não perceber 

que estavam sendo fotografados. A quantidade de crianças circulando com a câmera e a 

manutenção de parte significativa da rotina das crianças contribuíram para que o ambiente 

fosse captado por diferentes crianças, ângulos e diferentes momentos do dia. Com exceção do 

estacionamento, do banheiro da secretaria e da área que dá acesso ao portão de saída, todos os 

demais ambientes da escola foram fotografados. Também as adultas que trabalham na escola 

foram fotografadas, das educadoras de sala às auxiliares da limpeza e manutenção, com 

registros trazendo ricos fragmentos sobre o ambiente e a ação, enriquecendo a pesquisa.  

 

8.12 SELEÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA LEVAR AO CEI 

Junto com as professoras e a coordenadora pedagógica, combinamos que cada 

professora indicaria duas crianças de sua turma para serem representantes na visita ao CEI. 

Como eram oito salas, tínhamos um grupo de dezesseis crianças. Após o recebimento da 

autorização das famílias das crianças para que estas fossem visitar o CEI, marcamos a visita 

aos vizinhos para o dia 21 de novembro de 2018. 

As crianças foram chegando em duplas, na sala. Sobre a mesa estavam as fotografias 

com as trinta seis temáticas selecionadas.  
 

Fotografia  46 – Crianças selecionando as fotografias para levar ao CEI 

 
Fonte: A autora (2018) 
 

Com a professora S. D., fomos organizando o material, recebendo as crianças e 

separando as fotografias para que cada dupla pudesse escolher as imagens que queria levar 

para mostrar às crianças estudantes da creche do CEI Vizinho, escolhendo 5 fotografias cada 

uma. Houve momentos nos quais algumas duplas negociaram, entre si, com quais fotografias, 
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cada uma ficaria quando as duas crianças escolheram a mesma fotografia. A seguir, expomos 

as fotografias escolhidas pelas crianças. 

Fotografia  47 – Conjunto de fotografia do momento de escolha das fotografias para levar ao CEI 
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Fonte: A autora (2018). 
 

Dos trinta e seis temas mais fotografados pelas crianças de toda a escola, os escolhidos 

para serem levados ao CEI pelos representantes de suas turmas foram:  
1. Árvores (1 fotografia); 
2. Caixa de brinquedos (1 fotografia); 
3. Casa de bolinhas (5 fotografias); 
4. Casa de brinquedos de alvenaria – plano detalhe da porta/janela (4 

fotografias); 
5. Casa de brinquedos de alvenaria – plano geral (3 fotografias); 
6. Casinha amarela (4 fotografias); 
7. Corredores sala (1 fotografia); 
8. Cozinheiras/cozinha ( 2 fotografias); 
9. Educadoras de Sala (6 fotografias); 
10. Educadoras readaptadas (1 fotografias); 
11. Escorregador de plástico amarelo (4 fotografias); 
12. Horta – plano detalhe (2 fotografias); 
13. Horta – plano geral (4 fotografias); 
14. Jardim Interno/ Jardim das flores (2 fotografias); 
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15. Parede com brinquedos (1 fotografias); 
16. Parede de Pintura (1 fotografia); 
17. Parede pássaros (3 fotografias); 
18. Paredes com pinturas da Disney (1 fotografia); 
19. Parque (5 fotografias); 
20. Quadra com crianças (3 fotografias); 
21. Refeitório (4 fotografias); 
22. Sala das crianças – parede e prateleiras (3 fotografias); 
23. Sala das crianças – vazia (2 fotografias); 
24. Salas das crianças – com crianças (3 fotografias); 
25. Tanque de areia (4 fotografias); 

 
 

As fotografias sobre os temas mais escolhidos para serem apresentados às crianças do 

CEI foram: as educadoras, a casa de brinquedos de alvenaria, a casa de bolinhas, a casinha 

amarela, o escorregador de plástico, o parque, a horta, o tanque de areia e o refeitório. 

As fotografias que registraram as escolhas das crianças ofereceram uma visão ampla 

da escola. Das oito representações de turmas, seis escolheram fotografar professoras. O 

parquinho foi outro destaque, sendo selecionado por sete representações de turma. A horta foi 

escolhida por cinco representantes de turmas. Na verdade, as crianças privilegiaram os 

espaços de brincar, especialmente da área externa.  

Das áreas internas da escola, as crianças escolheram fotografias das salas de aula com 

e sem imagens das crianças da turma, dos brinquedos nas prateleiras e das atividades da sala, 

como a dos pássaros e a do mapa mundi. Também foram escolhidas fotografias das 

profissionais da escola, como professoras adaptadas e cozinheiras. Da área de refeições, 

foram escolhidas fotografias do cardápio, que ficava exposto na parede, das crianças no 

momento da refeição, das cozinheiras na cozinha e do refeitório. Tivemos ainda a escolha da 

fotografia da flor, de um plano detalhe da casinha de alvenaria e da Minnie Mouse, 

personagem da Disney, que estava pintada em uma parede. 

Durante o processo de escolha, as crianças observavam com atenção as fotografias e 

negociaram entre as duplas, de forma tranquila, quais fotografias e pedacinhos da escola 

levariam consigo. Esse foi um processo de negociação e acordos que ocorreu na maioria das 

duplas. Apenas duas crianças não passaram por esse momento de negociação, pois seus pares 

faltaram no dia. 
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Fotografia  48 – Conjunto de fotografias da composição do convite e das cartinhas 

  
Fonte: A autora (2018). 
 

8.13 VISITANDO OS VIZINHOS 

Depois que todos escolheram suas fotografias, reunimo-nos no pátio. Entregamos as 

cartinhas escritas com as falas das crianças, sobre as fotografias que cada turma realizou, para 

seus respectivos representantes. As professoras que se voluntariaram e se organizaram para 

acompanhar a visita falaram sobre como seria a caminhada pela rua até chegar ao CEI e 

explicaram sobre nossa visita: estávamos indo falar da escola para as crianças do CEI, 

mostrar-lhes as fotografias que as crianças da escola fizeram, entregar-lhes as cartinhas, 

convidá-las para visitarem a EMEI e conhecer um pouco da escola vizinha. Durante a 

explicação do que iríamos fazer, duas meninas, da Turma Vermelha, quiseram levar as 

plaquinhas com os combinados da turma delas e foram correndo até a sala buscá-las para 

levar para as crianças do CEI. Com bastante animação saímos em comitiva para a visita ao 

CEI Vizinho. 
 
Fotografia  49 – Crianças da EMEI aguardando a chegada de todas as crianças para a ida ao CEI  

 
Fonte: A autora (2018). 
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Fotografia  50 – Caminhada para ir visitar o CEI Vizinho 

 
Fonte: A autora (2018). 
 

Na caminhada, a fala de uma das crianças chamou atenção. Ela disse animada para sua 

colega ao lado: “Agora vamos sair da escola, vamos na rua!”. Durante o trajeto, outra criança 

me explicou que íamos perto do lugar onde se tomava a vacina, que tinha que virar logo alí e 

andar mais um pouco, e tinha uma portinha e aí chegávamos. Quando chegamos ao CEI, 

ficamos aguardando abrirem a porta, e, quando a porta se abriu, as crianças foram correndo 

alegres e pulando para dentro do CEI.  

As professoras e gestoras haviam preparado uma sala com as crianças dos mini grupos 

1 e 2, algo em torno de 70 crianças entre 2 e 3 anos, que seriam as que futuramente iriam para 

a EMEI. No caminho para a sala, algumas crianças da EMEI, que estudaram naquele CEI em 

anos anteriores, foram reconhecidas pelas pessoas que trabalham lá, que as chamavam pelo 

nome e comentaram o quanto elas tinham crescido e o quanto estavam alegres em vê-las. 

As crianças do CEI estavam sentadas em tapetes, em uma sala bem ampla. As crianças 

da EMEI foram convidadas a sentarem em frente às crianças do CEI. A professora do CEI 

explicou que as crianças que estavam ali estudavam na escola ao lado, pertinho, e uma das 

crianças da EMEI falou: “é do 5A”, referindo-se ao nome da turma dela. 
 

Fotografia  51 – Crianças da EMEI aguardando para apresentar as fotografias às crianças do CEI 

 
Fonte: A autora (2018). 
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Fotografia  52 – Crianças do CEI observando as fotografias das crianças da EMEI 

 
Fonte: A autora (2018). 
 

 As crianças da EMEI foram chamadas a falar da escola e convidar as crianças do CEI 

a irem visitá-las. Uma professora da EMEI chamou um dos meninos para apresentar o cartaz e 

fazer o referido convite. O I78. ficou feliz e falou empolgado: “Bom dia, crianças! Aqui é 

nossa escola! Vem conhecer nossa escola, é muito legal lá; elas são bacana!” (Informação 

verbal)79. 

Na sequência uma criança foi mostrar as fotografias que fez. Ela naturalmente se 

aproximou das crianças, abaixou-se e foi falando perto e entregando-lhes a fotografia, 

enquanto as adultas recomendaram que as crianças da EMEI fossem ao meio e falassem de pé 

para que todas as 70 crianças sentadas escutassem. A terceira criança que estava na sequência 

de realização da atividade fez o mesmo movimento, de ir até a um grupo de crianças, abaixar-

se, mostrar-lhe e entregar-lhe as fotografias.  

As crianças da EMEI agiram em outro fluxo: chegavam perto de algumas crianças e 

iam lhes mostrando as fotografias. Essa situação destacou o quanto as crianças, que optaram 

por essa forma de aproximação, buscaram uma perspectiva que as aproximasse das crianças 

menores, abaixando-se e chegando perto para falar com elas. Houve ainda a tentativa das 

adultas de “organizar” o momento pedindo que as crianças falassem posicionadas no centro 

para que todas as crianças do CEI escutassem. A quarta criança da EMEI foi então convidada 

pela professora a falar. A professora disse: “Vem você, S., que você não tem vergonha de 

falar”. A criança foi ao centro e, balançando o corpo de um lado para o outro, disse: “a escola 

é muito legal; todo mundo faz muita atividade. Vocês vão gostar.” Uma professora perguntou: 

“O quê que tem lá, S.?”, e a S. respondeu: “Tem tanque de areia, parque, jardim das flores, 

                                                
78 Os nomes das crianças citadas no trabalho são colocados com a letra inicial do nome em maiúscula, no corpo 
do texto, e com o primeiro nome completo na menção de autoria da fotografia. Opção realizada para manter o 
sigilo sobre o envolvimento das crianças nas ações por um lado e por preservar a autoria das imagens, por outro. 
79 Fala do I., 5 anos, durante visita ao CEI. 
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quadra”. A S. continuou se balançando, e dissemos: “Pode entregar as fotografias” 

(Informação verbal)80. 

A quinta criança da EMEI a vir se apresentar foi olhando as fotografias e falando o 

que tinha na escola. Na sequência, mais duas crianças da EMEI, de uma mesma sala, falaram. 

Uma delas, a B., disse: “Aqui na nossa escola é muito especial; todo mundo se diverti”. A B. 

continuou falando, mas não dava para escutar, em parte porque as crianças do CEI e da EMEI 

estavam empolgadas vendo as fotografias e falando sobre elas (Informação verbal)81. 

Algumas crianças não queriam falar, e foi reforçado que tudo bem, que era um convite 

e que quem não quisesse não precisaria falar. As meninas da Turma Vermelha, que levaram 

as plaquinhas, voluntariaram-se para falar e apresentaram os combinados e a escola com 

empolgação. Elas foram passando as plaquinhas que tinham desenhos colados em um papel-

cartão e disseram: “Não pode bagunçar a mesa, tem que arrumar! Não pode empurrar, pode 

abraçar! Não pode jogar lixo no chão, tem que jogar no lixo! Não pode rasgar o livro, é para 

ler! Não pode arrancar as flores, tem que cuidar! Não pode sair da fila, tem que ficar junto! 

Não pode subir em cima da mesa, tem que ficar sentadinho! Não é para rabiscar o desenho do 

amigo, é para fazer o seu! Não pode gritar com o amigo, tem que conversar!” As duas 

meninas foram se ajudando para falar dos combinados e, quando uma esqueceu uma parte, a 

outra complementou, e as duas riram juntas da situação (Informação verbal)82. 

Foi tocante para muitas professoras ver as crianças falando com propriedade sobre 

como era a escola e quais os combinados que tinha na sala delas, especialmente porque partiu 

delas a iniciativa de levar as plaquinhas e de começar a falar. As crianças do CEI escutavam 

com atenção, e as meninas seguiram contando, da forma que quiseram, sobre a escola e os 

combinados da turma, que foram inclusive, segundo a educadora, elaborados pelas crianças 

da própria turminha. A professora delas ficou encantada e emocionada ao ver as crianças se 

apresentando e demonstrando tanta propriedade. Algumas crianças da EMEI não quiseram se 

manifestar, e foi respeitada a posição das crianças, que participaram acompanhando toda a 

ação, observando e conversando com as crianças ao redor.  

A voz das crianças da EMEI não se amplificou o suficiente de modo que as crianças 

do CEI não conseguiam ouvir com clareza as crianças da EMEI devido ao tamanho da sala, 

que era muito grande. Percebendo que o método da dinâmica trazia algumas dificuldades para 

que a comunicação fluísse e que algumas crianças da EMEI não estavam confortáveis em 

                                                
80 Fala das crianças e das professoras da EMEI durante visita ao CEI vizinho. 
81 Fala das crianças da EMEI durante visita ao CEI vizinho. 
82 Fala de duas meninas da Turma Vermelha, entre 5 e 6 anos, durante visita ao CEI vizinho. 
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falar em público, sugerimos que as crianças da EMEI entregassem as fotografias às crianças 

do CEI. Nesse momento a comunicação começou a fluir de forma mais amplificada. O 

espaço, que estava, de certa maneira, silencioso, passou a ganhar volume, e as vozes das 

crianças se amplificaram. 

As crianças da EMEI foram entregando as fotografias, e algumas naturalmente 

começaram a falar sobre o que tinha na fotografia. As crianças do CEI ficaram curiosas, e 

todas queriam ver e pegar nas fotografias. Em questão de pouco tempo, já era possível ver as 

fotografias circulando, as crianças conversando e inclusive as crianças da EMEI se 

misturando com a turma do CEI. 
 

Fotografia  53 – Conjunto de fotografia das crianças do CEI observando as fotografias das crianças da EMEI 

 
Fonte: A autora. (2018).       
 

A fotografia acabou sendo um meio para que a comunicação fluísse entre as crianças 

da EMEI e do CEI. Neste momento de integração entre as crianças, foram entregues as 

cartinhas com as falas dos estudantes da EMEI, sobre as fotografias que elas fizeram, para as 

professoras do CEI e o cartaz de convite para que as crianças do CEI fossem visitar as 

crianças da EMEI no dia seguinte e fossem à festa cultural, lá na EMEI. Ao final, as crianças 

estavam brincando, pulando, dando risadas e confortáveis com a interação com as do CEI. 

Antes de ir embora, as crianças da EMEI foram conhecer um pouco do CEI e ficaram muito 

felizes em poder brincar nos brinquedos, que, inclusive, não tinham na EMEI, como a cama 

elástica e a pista de carrinhos. Uma das crianças da EMEI disse: “De igual só tem aquela 

casinha” (Informação Verbal)83. 
 

                                                
83 As falas das crianças foram anotadas no diário de campo.  
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Fotografia  54 – Crianças da EMEI brincando no parque do CEI vizinho 

 
Fonte: A autora (2018).    
  

Após a visita, retornamos à EMEI. Foi interessante observar comentários das 

professoras sobre o espaço e a acolhida do CEI. Mencionaram que o local era maior do que 

imaginavam e que as crianças da EMEI foram muito participativas. As crianças da EMEI 

voltaram animadas comentando sobre os brinquedos, a visita, que já tinham estudado lá, 

dizendo frases como: “Nossa! Lá foi maior legal!” (Informação verbal). 

Um dado a se registrar é que as fotografias voltaram sem rasgos ou amassados, apesar 

de não termos orientado para que as crianças tivessem algum tipo de cuidado com esse 

material. Visto que diversas crianças manusearam as fotografias impressas, o cuidado e o tipo 

de manuseio que aquelas entre 3 e 6 anos tiveram, mantendo as fotografias sem amassados ou 

rasgos, chamou atenção. Trouxemos as fotografias de volta porque fazia parte do 

planejamento que as crianças da EMEI, no dia da visita das crianças do CEI, apresentassem 

os referentes contidos nas fotografias para os visitantes. 

 

8.14 RECEBENDO A VISITA DAS CRIANÇAS DO CEI VIZINHO 

No dia seguinte, 22 de novembro de 2018, as crianças da EMEI receberam a visita de 

92 crianças e 6 professoras do CEI Vizinho. Chamamos as crianças que foram representantes 

de suas turmas na visita ao CEI e também outras das turminhas para que mais crianças 

tivessem a oportunidade de participar da integração com as crianças do CEI. Entregamos-lhes 

as fotografias por elas feitas para mostrar às crianças pequenas. Explicamos-lhes que as 

crianças do CEI iriam visitar a EMEI e que seria uma oportunidade de mostrar a escola e os 

lugares das fotografias aos visitantes, como havíamos combinado.  

Nas ações que realizamos com as crianças, buscamos deixar aberto o convite, e as 

crianças participavam se quisessem e como se sentissem mais à vontade. Quando 

perguntamos o que iríamos fazer hoje, uma das crianças da EMEI falou: “nós vamos mostrar 

o lugar das fotos para as crianças, né?” (Informação verbal). 
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Fotografia  55 – Dia de receber visita 

 
Fonte: A autora (2018).     
 

Quando as crianças do CEI chegaram vestidas com camisetas amarelas e foram 

recebidas pelas crianças e pela equipe da EMEI. Uma das crianças da EMEI disse “minha 

irmãzinha tá ali” apontando para as crianças do CEI. Depois de uma breve conversa e das 

boas-vindas, às crianças da creche tomaram um lanche, oferecido pela EMEI. As crianças da 

EMEI estavam com as fotografias que levaram às crianças do CEI Vizinho, aguardando que 

elas tomassem o lanche para mostrar a escola para elas. Durante esse tempo ficaram olhando 

as fotografias umas das outras e esperando com expectativa que as crianças terminassem o 

lanche. 
 

Fotografia  56 – As visitas chegaram! 

 
Fonte: A autora (2018).    

 
Assim que acabou o momento do lanche as crianças da EMEI começaram a mostrar os 

locais das fotografias para as visitas. A alegria das crianças e professoras era visível nos 

sorrisos presentes durante a visita. Com suas professoras e colegas as crianças conheceram as 

salas, o refeitório, as salas da administração e dos professores e os espaços de convivência e 

de brincar das crianças. As crianças do CEI vieram todas com uma camiseta amarela e as 

professoras do CEI com camisetas brancas, questão que contribui para identificá-las nas 

fotografias. Seguem algumas fotografias de registro desse momento. 
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Fotografia  57 – Apresentando a EMEI “Jardim das Flores” 

         
Fonte: A autora (2018).    
  

 Com curiosidade, as crianças da creche foram caminhando e conhecendo a escola. Em 

pouco tempo, já estavam brincando e se divertindo nos espaços da EMEI. Ouviam-se 

comentários das professoras da creche de que a EMEI era grande e tinha natureza abundante. 

Uma das professoras do CEI comentou que não havia parquinho de areia na creche e que 

sentia falta disso, pois as crianças amam. Como é possível ver na sequência de imagens 

abaixo, as crianças da creche ficaram entusiasmadas com a escola, com os espaços de brincar 

e com os brinquedos. 

 

Fotografia  58 – Vamos brincas juntos   

      
Fonte: A autora (2018).                
 

As crianças de camisetas brancas são as da EMEI e as de camiseta amarela são as do 

CEI. A Imagem 58 é um registro do momento em que as crianças da creche, levadas por uma 

das crianças da EMEI, conheceram a casinha de alvenaria. Foram tantas crianças entrando 

que, quando vimos, a casinha estava cheia de visitantes, toda amarela, situação que ocorreu 

em diversos momentos. As professoras do CEI falavam às crianças: “Guardem os brinquedos 

no lugar depois que terminar de brincar”.  

A fotografia a direita da Imagem 58 registra um momento em que uma criança da 

EMEI foi mostrar a casinha de bolinhas que estava na fotografia para uma criança da creche, 

e as duas crianças entraram para brincar juntas. Da piscina de bolinhas, a menina da EMEI 

convidou a menina do CEI para conhecer a casinha de alvenaria. Caminharam uma parte de 
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mãos dadas, outra a passos rápidos até a casinha. Lá a menina da EMEI mostrou vários 

brinquedos e em especial o preferido dela, que era uma câmera fotográfica de brinquedo, que 

podia apertar um botão que fazia foto. Dalí ela foi apresentar o banheiro para a visita, que 

estava com vontade de fazer xixi. 

Outras crianças da EMEI também se mostraram cuidadosas e responsáveis com as 

crianças da creche. Observei diversos momentos nos quais as crianças da EMEI amarravam 

os cadarços das crianças do CEI, deram as mãos ou colocaram as mãos nos ombros das 

crianças do CEI para mostrar lugares, ajudarem-nas nos brinquedos e nas brincadeiras. Ao 

mesmo tempo em que cuidavam dos visitantes, o apresentar a escola incluía brincar juntas 

também, algo observado com constância nas interações entre as crianças. A fotografia a 

seguir registra um fragmento desses momentos. 
 

Fotografia  59 – Vem comigo 

 
Fonte: A autora (2018). 
 
 Na Imagem 59, é possível perceber ao fundo as crianças da EMEI observando as 

fotografias junto de uma criança do CEI. Um dado observado durante a visita foi o quanto as 

crianças da EMEI que representaram suas turmas durante a visita das crianças da creche se 

importaram com a proposta de mostrar os locais das fotografias para as crianças da creche. 
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Fotografia  60 – Visitando o parque de areia da EMEI “Jardim das Flores” 

 
Fonte: A autora (2018).    
 

Podemos observar as crianças com as fotografias nas mãos durante a integração, como 

na fotografia 60, na qual a criança ao centro, que é da EMEI, segura as fotografias enquanto 

roda o gira-gira para as crianças da creche, dando-se, nesse instante, a relação observada entre 

o apresentar os locais da fotografia e o brincar e cuidar das crianças da creche. A seguir 

podemos ver mais registros dessa relação entre observar as fotografias e buscar os lugares 

onde elas foram realizadas. 

 
Fotografia  61 – Essa é a horta, na foto. Me mostra? 

 
Fonte: A autora (2018).    

 

Acompanhei um momento que evidenciou indícios de que a fotografia foi um meio de 

comunicação significativo entre as crianças do CEI e da EMEI. Uma das crianças da EMEI, 

depois de um tempo do início da visita das crianças da creche, sentou sozinha em um banco 

com mesa, que fica na área externa da EMEI. Estava sentada com as fotografias na mão.  

Aproximei-me e sentei ao seu lado. A criança, uma menina de cinco anos, começou a 

me falar que tinha umas crianças pequenas da creche que não escutavam o que as crianças 

grandes falavam, que ela tinha falado para tomarem cuidado e que teve uma criança que 

escutou, mas uma outra não, e que ela caiu e bateu a cabeça no parque. Enquanto ela me 

contava a história, chegaram duas crianças da creche. Elas se aproximaram juntando as 

florezinhas, caídas de uma árvore, que estavam sobre a mesa. Fiquei observando como se 



254 

 254 

daria a comunicação entre as crianças. A fotografia a seguir é um registro desse momento. 

Detalhe: todas as três crianças estavam com fotografias nas mãos. 
 

Fotografia  62 – Onde fica esse lugar? 

 
Fonte: A autora (2018).         
 

As crianças do CEI ficaram um bom tempo mexendo nas florezinhas e, virava e 

mexia, davam uma olhada na menina da EMEI. Depois de um tempinho de silêncio, uma das 

meninas perguntou para a menina da EMEI, onde era aquele lugar, apontando para uma das 

fotografias. A menina da EMEI de pronto respondeu: “É o Jardim das Flores. Quer que eu te 

mostre?” Recebeu, como resposta, duas cabeças balançando positivamente. Em seguida, 

pegou a mão das duas meninas e foi mostrar-lhes o Jardim das Flores. Quando elas estavam 

chegando ao local, a menina da EMEI explicou que só era permitido ficar olhando ou sentada; 

que não pode entrar no Jardim das Flores. Depois levou as crianças para conhecer a sala de 

aula dela. Os amiguinhos começaram a abraçar as meninas da creche, fazer carinho no cabelo 

e convidá-las para conhecer a sala e a professora. 
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Fotografia  63 – Quer que eu te mostre? Sim! 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Depois de conhecerem a sala e verem o que as crianças que estudam na escola faziam, 

as crianças do CEI saíram escutando frases como “Voltem sempre!” das crianças da turminha 

e saíram acompanhadas por mais um grupo da turma que quis ir junto mostrar a EMEI para as 

crianças da creche. Na sequência foi mostrado o lugar de cada uma das fotografias que a 

menina da EMEI tinha em suas mãos, e, durante o percurso, ela perguntou se as meninas do 

CEI queriam beber água. Os amigos da turma se juntaram na apresentação explicando vários 

detalhes da escola para as crianças: a régua de medir altura, detalhes do refeitório, entre outras 

coisas.  

Durante o dia de receber as visitas, foi possível observar como a fotografia se tornou 

um meio de comunicação que contribuiu, naquele momento, para uma forma de aproximação 

e interação entre as crianças. Ao final do encontro, a coordenadora pedagógica compartilhou 

o comentário de uma criança da EMEI, que lhe disse que aquele era um dia muito importante 

para as crianças pequenas. A criança explicou para a coordenadora que ela se lembrava de 

quando apresentaram para ela a escola e que isso foi muito importante, e ela nunca esqueceu. 

O fato das crianças apresentarem a escola para as crianças que poderiam vir a estudar lá 

futuramente foi uma ação que mobilizou e deixou mais à vontade as crianças, as visitas e as 

anfitriãs, que brincaram juntas, socializaram e criaram memórias que marcaram essas 

infâncias.  

Após as ações de integração e interação entre as crianças do CEI e da EMEI, 

começamos a organizar a exposição das fotografias das crianças na Mostra Fotográfica. 
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8.15 A ESCOLHA DAS FOTOGRAFIAS PARA A MOSTRA FOTOGRÁFICA 

 Já estávamos no final de novembro, e a festa cultural organizada pela escola estava 

chegando. Todos trabalhavam a todo vapor para o dia tão esperado, montando e organizando 

seus trabalhos. Crianças, professoras e toda a equipe da escola se preparavam para a festa de 

encerramento do ano, que ocorria com a Festa Cultural. 

Havia deixado todas as fotografias que cada turminha havia realizado com suas 

professoras e pedido para que, com sua parceira de sala, escolhessem cinco fotografias que 

representassem a turminha para a exposição fotográfica. Essa seria também uma forma de 

indício do olhar das educadoras para com as suas turminhas. Junto ao arquivo, com todas as 

fotografias, deixei um questionário para que as professoras falassem de suas escolhas e 

também um pouco sobre a recepção delas em relação à pesquisa. Das oito turmas, as 

professoras de cinco turmas responderam ao questionário. O questionário trazia as seguintes 

perguntas abertas: 
1. Das fotos realizadas pelas crianças que fazem parte da sua turma, como foi 

realizado o processo de seleção das cinco imagens? Quem realizou a seleção 
e quais foram os critérios utilizados para selecionar as fotografias? 

2. Por que essas cinco imagens foram selecionadas? O que, nessas cinco 
imagens, demonstrou o olhar das crianças em relação à escola, na sua visão? 

3. Qual sua opinião sobre a pesquisa que realizamos? Fale, por favor, como foi 
o processo para você, sobre o que te marcou, quais os principais pontos a 
destacar. 

4. O que a pesquisa trouxe? 
 

Foi entregue um questionário para cada professora, um convite a quem quisesse 

respondê-lo. Não havia indicação para identificação das respostas. As fotografias selecionadas 

e as respostas aos questionários estão a seguir: 
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Fotografia  64 – Turma Amarela – Fotografias (realizadas pelas crianças) selecionadas pelas professoras 

      

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Amarela, selecionadas por suas professoras (2018). 
 

Uma professora da turma amarela respondeu ao questionário relatando que:  

O processo de seleção foi feito por mim, professora [...], e selecionei 
pensando no que as crianças mais gostam na escola, pois a maioria tirou 
fotos de ambientes que mais gostam de estar. Selecionei essas fotos por 
perceber que várias crianças tiraram fotos dos mesmos ambientes, 
demonstrando para mim, que elas registraram aquilo que é mais querido para 
cada uma delas. [Sobre a pesquisa a professora relatou que:] Achei 
importante a percepção que tivemos de que apesar da máquina fotográfica 
não ser um instrumento muito utilizado nos últimos tempos pelas famílias, 
usando mais o celular para fotografar, todos sabiam usar a máquina, tirar 
boas fotos, claro que algumas saíram tremidas, mas em geral ficaram muito 
boas. O que mais me marcou foi perceber o entusiasmo de todos eles em 
mostrar os ambientes da escola que mais chamaram a atenção deles no 
decorrer do ano, chegaram na sala comentando o quanto gostaram de 
manusear o equipamento. (Professora da turma Amarela em resposta ao 
questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, Nov.  2018) 

 
 Nota-se, na resposta da professora, a busca por escolher as fotografias das crianças 

que representassem o que as crianças mais fotografaram e o entendimento de que esses locais 

fotografados eram os que as crianças mais gostavam. Outro destaque na fala da professora é a 

questão da habilidade das crianças no manuseio das câmeras fotográficas e o quanto as 

crianças lhe relataram o entusiasmo em manusear a câmera. 
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Fotografia  65 – Turma Violeta – Fotografias (realizadas pelas crianças) selecionadas pelas professoras 

        

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Violeta, selecionadas por suas professoras (2018). 
 

As cinco fotografias selecionadas pelas professoras da turma Violeta se encontram na 

Imagem 65. As duas professoras de sala responderam à pesquisa e relataram que os critérios 

de seleção das imagens foram elaborados por uma das professoras que os fizeram buscando 

“fotos de diferentes espaços da escola, fotos nítidas, fotos de diferentes alunos (não repetir)”. 

O motivo apresentado pela professora para a utilização desses critérios foi: “As fotos mostram 

ambientes que são significativos para as crianças, que gostam de ir. E o jardim teve um 

significado importante, pois devido os projetos de aves, pássaros e frutas, as crianças 

observam muito esse espaço.”84 Quando perguntamos sobre a pesquisa, as duas professoras 

responderam. Uma delas disse: 

Foi muito interessante, porém muito rápido. Acredito que se tivéssemos mais 
tempo para conversar com os alunos sobre a fotografia, se eles tivessem 
mais tempo para explorar o espaço e tirar mais fotos, eles teriam "degustado" 
mais dessa atividade tão prazerosa e enriquecedora. (Resposta das 
professoras da turma Violeta à pesquisa enviada às professoras da EMEI em 
Nov. de 2018) 

 
A outra professora da turma comentou: 

 
Foi interessante. O processo incluiu as crianças sem interferência do 
professor, isso mostrou a escola na visão da criança, e eles se sentiram 
importantes. (Resposta das professoras da turma Violeta à pesquisa enviada 
às professoras da EMEI em Nov. de 2018) 

 

                                                
84 Resposta de uma das professoras da turma Violeta à pesquisa enviada às professoras da EMEI em novembro 
de 2018 . 



259 

 259 

As professoras da turma Violeta disseram que a pesquisa trouxe “a oportunidade do 

diálogo através da fotografia.”; “Uma forma de se comunicar com o outro, transmitir seu 

olhar, suas emoções e sentimentos” e também que “A pesquisa trouxe olhares diferentes e 

espaços para discussão com as crianças sobre a escola e valorização da produção das 

crianças.”85 Na turma Violeta, observamos que as escolhas de cinco imagens da produção 

fotográfica das crianças, por suas professoras, teve como critério trazer fotos nítidas de 

diferentes espaços da escola. As duas professoras responderam sobre o que acharam da 

pesquisa. Uma abordou a questão do tempo que, em sua opinião, foi curto, pois com mais 

tempo eles teriam conversado mais sobre as fotografias realizadas, e as crianças poderiam 

“degustar mais dessa atividade tão prazerosa”. O enfoque da outra professora da turma foi 

sobre o processo ter “incluído as crianças sem interferência das professoras, mostrando a 

escola na visão das crianças, o que os fez [se] sentirem importantes.”86 

Fotografia  66 – Turma Anil – Fotografias (realizadas pelas crianças) selecionadas pelas professoras 

       

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Anil, selecionadas por suas professoras (2018) 
 

A seleção das fotografias das professoras da turma Anil foi realizada por uma das 

docentes. O principal critério adotado foi primeiro ver todas as fotografias para então 

“escolher fotos de diferentes ambientes e que o ângulo captasse a perspectiva da criança, o 

modo como ela vê o ambiente, que muitas vezes é de baixo para cima”. Os ambientes 

selecionados pela professora buscaram mostrar:  

                                                
85 Resposta de uma das professoras da turma Violeta à pesquisa enviada às professoras da EMEI em novembro 
de 2018. 
86 Resposta de uma das professoras da turma Violeta à pesquisa enviada às professoras da EMEI em novembro 
de 2018. 
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[...] o lugar que elas mais gostam, parque a quadra, e a casinha de 
brinquedos. Além disso, as outras duas são lugares pelos quais elas vivem 
circulando, que é o jardim central, local onde elas passam para ir ao 
refeitório e também é onde fazemos uma brincadeira cantando a música 
Jacaré Boio (Respostas de uma das professoras da turma Anil à pesquisa 
enviada. EMEI Nov. de 2018) 

 
Sobre a pergunta a respeito da percepção das professoras em relação à pesquisa, as 

duas professoras responderam-na, sendo que aquela que selecionou as fotografias disse:  

Eu gostei muito da pesquisa, achei que o resultado foi melhor do que o 
esperado. Na primeira conversa com a Michele confesso que fiquei muito 
apreensiva de como seria o contato dos alunos com a máquina fotográfica. 
Eu venho de uma EMEI na qual as crianças manuseavam livremente esse 
tipo de material, mas a minha turma é bem "agitada". Entretanto as crianças 
me surpreenderam! Foram muito cuidadosas e viraram verdadeiros 
fotógrafos. O que mais me marcou foi na visita ao CEI em que a B. foi capaz 
de explicar direitinho nossa escola. 

 
Também respondeu a colega professora da turma Anil que disse: 

Em relação a pesquisa eu achei muito gratificante, as crianças ficaram muito 
entusiasmadas e felizes. Ao fazer roda de conversa com a sala de aula eles 
comentaram sobre os lugares que escolheram para fotografar, pois era os 
lugares que mais gostavam. O que mais me marcou foi a foto da J. ser 
escolhida como uma das mais bonitas e por eles terem escolhido a minha 
foto. (Respostas das professoras da turma Anil à pesquisa enviada. Nov. de 
2018) 
 

Sobre o que a pesquisa trouxe, as professoras relataram:  
Eu achei que essa pesquisa trouxe à tona o PROTAGONISMO INFANTIL, 
eles foram responsáveis por tirar as fotos, eles explicaram o que foi feito e 
eles recepcionaram as crianças. Esse projeto permitiu que eles se sentissem 
responsáveis de uma tarefa difícil, apresentar a escola para as crianças. [E 
também:] “a pesquisa foi muito gratificante para a aprendizagem e alegria 
das crianças.”87 
 

  

                                                
87 Resposta de uma das professoras da turma Violeta à pesquisa enviada às professoras da EMEI em novembro 
de 2018. Ênfase com caixa alta no termo Protagonismo Infantil realizado pela professora. 
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Fotografia  67 – Turma Azul – Fotografias (realizadas pelas crianças) selecionadas pelas professoras 

 

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Azul, selecionadas por suas professoras (2018) (2018) 
 

Na turma Azul, as duas professoras de sala responderam à pesquisa. Uma delas 

informou que a colega, por gostar muito de fotografia, ficou à frente do acompanhamento e 

do trabalho com a pesquisa. A professora relatou: “Como somos em dupla resolvemos dividir 

os projetos e a prof. [...] teve grande empatia por gostar muito de fotos. Ela teve total 

desempenho na realização do projeto.88” Sua colega de sala, que ficou à frente do trabalho 

com a pesquisa, relatou que das fotografias realizadas pelas crianças, cinco foram escolhidas 

conforme o seguinte processo:  
 

Na minha sala passamos no telão as fotos, fizemos uma roda de conversa. Só 
que eles gostariam de ter aparecido nas fotos. Muitas crianças gostariam de 
usar celulares e tirar selfies. Depois do telão e da roda de conversa, a turma 
escolheu 5 fotos. Foi muito difícil a escolha, porque todos queriam suas 
fotos. Levantamos 20 fotos. Eu professora [...] escolhi 5 fotos. Foram 
escolhidas 2 crianças representantes da turma: K. Ap. e A. para apresentar 
para o CEI Vizinho. Estes alunos foram escolhendo 5 fotos cada para 
apresentar e falar no CEI. Observei que as crianças foram mais criteriosas na 
hora de tirar as fotos, procurando espaços que gostam, pessoas que gostam e 
brinquedos. Na escolha da K. Ap. ela foi falar no meu ouvido que havia 
escolhido as fotos que ela mesmo tirou e o A. falou que escolheu as que 
sobraram. Espero que este projeto continue nos próximos anos. Eu fiquei 
animada e ansiosa. Adorei o trabalho. (Professora da turma Azul em resposta 
ao questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, Nov. 2018) 

 

                                                
88 Resposta de uma das professoras de sala da turma Azul à pesquisa enviada às professoras da EMEI em 
novembro de 2018. 
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A professora, ao responder sobre o processo de escolha das fotografias, falou sobre o 

processo da pesquisa, descrevendo as várias fases desenvolvidas. Quanto à escolha dessas 

cinco imagens, a resposta foi: 
 

São fotos significativas para eles, demonstrando alegria para a apropriação 
de seus espaços. Adoram suas professoras. Todas as crianças adoram a 
EMEI. Ficou bem nítido nos critérios que usaram a alegria de participar 
deste projeto, conhecendo a máquina fotográfica. No ano que vem, mesmo 
que a parceria acabe, a escola poderia providenciar máquinas fotográficas 
para continuação desse projeto maravilhoso. (Professora da turma Azul em 
resposta ao questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, Nov. 
2018) 

 
Sobre a pergunta relacionada à pesquisa, a professora da turma Azul escreveu: “As 

mães responderam e observamos com mais clareza essa pesquisa de campo.89” Sobre as 

respostas das duas professoras da turma Azul, é possível observar que, entre as educadoras, 

houve um combinado de que a professora que tinha “grande empatia por gostar muito de 

fotos” foi a que ficou à frente do acompanhamento da pesquisa. A professora que 

acompanhou a pesquisa se identificou na resposta e relatou que optou pelo método 

demonstrar as fotografias no telão e escolher, junto às crianças, as cinco que iriam representar 

a turma ao serem expostas na Mostra Fotográfica. 

O método escolhido, segundo a professora da turma Azul, trouxe algumas 

complexidades, pois as crianças queriam escolher as próprias fotos. Ao final, sem trazer mais 

detalhes de como ocorreu o processo, foram selecionadas vinte fotografias e a professora 

escolheu cinco destas. Os critérios utilizados para a seleção das cinco fotografias foram 

escolher as que eram mais significativas para as crianças, na concepção da professora, e as 

que demonstravam alegria e apropriação dos espaços. Em relação à pesquisa, a professora da 

turma Azul apontou que ficou animada, ansiosa, adorou o trabalho e que espera que, 

independentemente da parceria com a pesquisadora, a escola continue com o projeto e que 

adquira câmeras fotográficas para a continuação da ação. 

                                                
89 Professora da turma Azul em resposta ao questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, novembro de 
2018. 
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Fotografia  68 – Turma Laranja – Fotografias (realizadas pelas crianças) selecionadas pelas professoras 

       

 
Fonte: Fotografia realizadas pelas crianças da Turma Laranja, selecionadas por suas professoras (2018) (2018) 

 

As duas professoras da Turma Laranja responderam à pesquisa. As fotografias por 

elas escolhidas estão representadas na Imagem 68. Sobre a primeira pergunta, relacionada aos 

critérios de seleção das cinco fotografias, uma professora disse que “Foram selecionadas pelas 

próprias professoras da turma, dando preferência as fotos mais diferentes (paisagens e 

figuras)”, e a segunda professora disse: “o processo de seleção foi feito por mim, professora 

[...] e pela minha colega de sala professora [...]. Observei que as crianças tiraram muitas fotos 

do mesmo local, logo deduzi que aquele era o ambiente que a turma mais gosta.”90 

Sobre os motivos para a seleção das cinco imagens, as professoras disseram que “As 

imagens foram selecionadas pelo grupo, por gostarem desses espaços e momentos perigosos 

que esses espaços transmitem às crianças.” A segunda professora respondeu: “Selecionamos 

essas 5 imagens, pois elas demonstram gostar do local, é onde eles correm, brincam, 

observam as plantas na horta crescerem, se sentem felizes nesses locais.” Quanto à terceira 

pergunta, sobre suas opiniões em relação à pesquisa, uma professora respondeu: 
Foi além das minhas expectativas, me preparei para incentivar, dar 
confiança, motivar para que as crianças tirassem algumas fotos, mas tudo 
aconteceu com naturalidade. O ponto que gostaria de destacar, nesse 
processo, seria importante que o próprio professor da turma acompanhasse 
tendo assim um acompanhamento de todo o processo, inclusive do porquê 
das fotos.  

                                                
90 Professoras da turma Laranja em resposta ao questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, 
novembro de2018 
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[A professor colega de sala respondeu:] A minha opinião foi que houve um 
crescimento para a criança, no momento em que ela teve que parar, pensar 
qual local que ela queria mostrar da escola. O processo foi tranquilo pois na 
roda de conversa foi explicado para a criança, então, quando a criança saiu, 
ela já tinha o saber e isso foi muito bom, poder observar essa evolução. 
Descobrimos que tudo o que foi ensinado para eles, foi absorvido e isso é 
muito gratificante. (Professoras da turma Laranja em resposta ao 
questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI Nov. 2018) 

 
Sobre a quarta pergunta realizada, referente ao que a pesquisa trouxe, a primeira 

professora respondeu que possibilitou “Um novo trabalho, um novo olhar, uma nova 

concepção de criança”91 e a segunda professora disse que “A pesquisa trouxe conhecimento, 

inovação, mudança e descobrimento de novos horizontes e de novos olhares e mudança de 

novas culturas”92.  

As professoras da Turma Laranja trabalharam em conjunto na seleção das fotografias 

e relataram que escolheram fotografias de espaços diferentes e dos locais mais fotografados 

pelas crianças, que as professoras deduziram serem os ambientes que a turma mais gosta. 

Sobre a pesquisa, as professoras relataram que foi além das expectativas delas, que esperavam 

que teriam que motivar e incentivar as crianças para que fotografassem, mas não foi preciso, 

pois tudo ocorreu com naturalidade. Apontaram que houve um crescimento para as crianças 

por terem que parar, pensar e escolher o que queriam fotografar da escola para mostrar aos 

colegas da creche e que perceberam que as crianças entenderam e se apropriaram da 

experiência. 

Uma das docentes apontou como sugestão que as professoras da sala acompanhassem 

todo o processo, apontamento importante, que demonstra o interesse e a percepção das 

possibilidades de aprofundamentos das relações e das práticas pedagógicas a partir da 

pesquisa com fotografia. Como a pesquisa ocorria durante a rotina, buscando espaços no 

planejamento das atividades da unidade escolar, aconteceu de professoras da manhã 

acompanharem determinado processo e as da tarde, outros processos. 

A professora da Turma Laranja que trouxe a sugestão de elas acompanharem todo o 

processo disse que a pesquisa trouxe “Um novo trabalho, um novo olhar, uma nova 

concepção de criança”, questão que aponta para a possibilidade da pesquisa que realizamos 

trazer inspirações para investigações nas unidades educacionais sobre como crianças, 

estudantes, corpo docente e equipe observam, registram, destacam e relatam o ambiente 

                                                
91 Professora da turma Laranja em resposta ao questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, novembro 
de 2018. 
92 Professora da turma Laranja em resposta ao questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, novembro 
de 2018. 
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educacional que compartilham, ponto que pode colaborar na amplificação da comunicação 

nos ecossistemas educacionais, na participação ativa das crianças, na reflexão sobre os 

processos e na transformação social da comunidade envolvida. 

As professoras das turmas Vermelha, Verde e Cinza selecionaram as fotografias, mas 

não responderam à pesquisa. Portanto, seguem as fotografias feitas pelas crianças que foram 

selecionadas por suas professoras para serem expostas na Mostra Fotográfica: 

Fotografia  69 – Turma Vermelha – Fotografias (realizadas pelas crianças) selecionadas pelas professoras 

 

 

 
Fonte: Fotografia realizadas pelas crianças da Turma Vermelha, selecionadas por suas professoras (2018) (2018) 
 

Fotografia  70 – Turma Verde – Fotografias (realizadas pelas crianças) selecionadas pelas professoras 
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Fonte: Fotografia realizadas pelas crianças da Turma Verde, selecionadas por suas professoras (2018) (2018) 
 

Fotografia  71 – Turma Cinza – Fotografias (realizadas pelas crianças) selecionadas pelas professoras 

     

 
Fonte: Fotografia realizadas pelas crianças da Turma Cinza, selecionadas por suas professoras (2018) (2018) 
 

8.16 ALGUMAS PERCEPÇÕES SOBRE AS ESCOLHAS DAS PROFESSORAS 

Ter o relato das professoras, com indícios de suas intencionalidades e seus processos 

de escolha, traz amplitude para a observação sobre motivações e critérios que as professoras 

utilizaram para selecionar as cinco fotografias do acervo, de quase 200 imagens, que as 

crianças de sua turma haviam realizado. 

Deixamos na EMEI, no computador que fica na sala das professoras, os arquivos 

completos das fotografias realizadas pelas crianças das turmas. Foi proposto que as 

educadoras das turmas escolhessem, cada uma, cinco fotografias que representassem sua 

turma para serem impressas e expostas na Mostra Fotográfica que iria acontecer junto com a 

Festa Cultural da escola. As professoras escolheram as fotografias e me entregaram. Na 

sequência enviei uma pesquisa qualitativa para sondar as intencionalidades e os métodos 

utilizados nas escolhas das fotografias. O formulário continha quatro perguntas abertas. O 

questionário foi apresentado em forma de convite, deixando livre para quem quisesse 

responder. Não houve cobrança para a entrega da pesquisa. 

Das oito turmas da escola, cinco responderam à pesquisa. Em três turmas, as duas 

professoras responderam-na mais amplamente. Em uma turma, as duas professoras 

responderam-na, porém uma das professoras sinalizou que sua colega que ficou mais à frente 
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das ações da pesquisa responderia com mais detalhes. Em uma turma, uma das professoras 

respondeu à pesquisa. Esses dados demonstraram que houve duas duplas que trabalharam em 

coletivo na seleção das imagens e que, em três turmas, esse processo aconteceu por uma das 

professoras da turma. Pontua-se que a pesquisa aconteceu no final do ano, em um momento 

onde muitas atividades eram realizadas na escola, especialmente por decorrência da 

organização da festa cultural e por conta dos fechamentos que ocorrem no final do ano, 

questão que também pode ter afetado a quantidade de resposta à pesquisa com as professoras. 

Na escolha das fotografias, é possível observar que grande parte das escolhas referia-

se a fotografias dos locais ou brinquedos que, na concepção das professoras, eram os que as 

crianças mais brincavam ou pelos quais tinham preferência. A seguir expomos os locais/temas 

presentes nas fotografias escolhidas pelas professoras: 
Turma Amarela: quadra, parque de areia, horta, jardim das flores e o pátio 
entre o refeitório e o parque; 
Turma Violeta: casinha de alvenaria e uma flor na porta da casinha, quadra, 
parque e jardim das flores; 
Turma Anil: parque de areia, casinha do parque, casinha de alvenaria e 
jardim das flores. 
Turma Azul: casinha de bolinha, brinquedos de cozinha, sala na aula, 
casinha de alvenaria, as professoras e as cozinheiras na cozinha; 
Turma Laranja: pé de couve na horta, parque com brinquedos de plástico, 
parque das flores, parque de areia e quadra; 
Turma Vermelha: três fotografias do jardim das flores, uma de uma planta 
da horta, parque de areia, casinha de bolinhas e o parque com brinquedos de 
plástico; 
Turma Verde: horta, tanque de areia, crianças da sala, casinha amarela e 
jardim das flores; 
Turma Cinza: casinha de bolinhas, amarelinha da quadra, árvores, mapa-
mundi e o parque com brinquedos de plástico.  

 
É possível observar, na escolha e no relato, que houve uma busca por fotografias que 

representassem os locais e brinquedos que as crianças preferiam e que as professoras 

consideraram significativas para as crianças, locais e temas que mudavam de acordo com a 

turma. Foi enfatizado, nas respostas das professoras, que observar todas as fotografias que as 

crianças realizaram permitiu ver quais lugares e temas foram mais fotografados, observação 

que trouxe o entendimento, para algumas, de que esse era um indício dos lugares preferidos 

das crianças. Outra observação é que não foram escolhidas fotografias sem foco, borradas ou 

com pessoas e objetos com enquadramentos cortados. 

Um local escolhido que chama atenção é o Jardim das Flores, que fica entre a sala das 

professoras e as salas das crianças. Um espaço para olhar e não entrar, segundo uma das 

crianças da EMEI durante a visita das crianças do CEI, informação que observei ocorrer em 

diversos momentos, orientando para que as crianças não entrassem lá. Uma professora expôs 
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que escolheu uma fotografia deste local por ser um espaço onde as crianças vivem circulando 

para ir ao refeitório ou fazer atividades de observação de pássaros. 

Sobre a pesquisa, as professoras pontuaram a surpresa que tiveram em relação à forma 

natural e empolgada com a qual as crianças participaram. Mencionaram que estavam receosas 

com as crianças manuseando as câmeras fotográficas e que se impressionaram com as 

habilidades e facilidades dos estudantes com um equipamento cuja existência não é tão 

comum nas famílias, que fotografam cada vez mais com celulares. As crianças inclusive 

fizeram selfies com as câmeras fotográficas, o que exigia o movimento complexo de virar a 

câmera, posicioná-la na direção do rosto e clicar no disparador para realizar a foto, sem se ver 

o que se estava fotografando. 

Uma das professoras da Turma Azul relatou usar como método a escolha das 

fotografias com a participação das crianças. A professora exibiu o material completo das 

fotografias que as crianças realizaram, via data-show, e buscou com elas selecionar cinco 

fotografias de um acervo de 292 fotografias. A professora relatou a dificuldade do processo, 

especialmente porque as crianças querem escolher suas fotografias. Essa questão é importante 

ressaltar porque, quando fizemos a exibição fotográfica para as crianças, optamos 

metodologicamente por fazer um recorte sobre como as crianças viam sua escola, e nesse 

processo não foram exibidas as fotografias com as crianças da turma. A experiência da 

professora trouxe fragmentos de outra abordagem metodológica de exibição da produção das 

crianças para elas mesmas. 

As professoras apontaram que as crianças voltavam da experiência animadas e 

contando o que tinham fotografado. Uma professora disse que o movimento de pensar o que 

se queria fotografar para mostrar para as crianças do CEI trouxe um crescimento para as 

crianças. Algumas professoras falaram sobre a apropriação da pesquisa pelas crianças que no 

processo foram incluídas e se sentiram importantes; tiveram liberdade para escolher e 

manusear o equipamento e trazer seus olhares sobre a escola, sem interferências do professor. 

Uma professora disse que a pesquisa “trouxe à tona o PROTAGONISMO INFANTIL, eles 

foram responsáveis por tirar as fotos, eles explicaram o que foi feito e eles recepcionaram as 

crianças. Esse projeto permitiu que eles se sentissem responsáveis por uma tarefa difícil, 

apresentar a escola para as crianças.”93 Uma professora pontuou que “A pesquisa trouxe 

                                                
93 Professora de sala da turma Anil, em resposta ao questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, 
novembro de 2018 (Texto em caixa alta escrito pela professora). 
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oportunidade do diálogo através da fotografia. Uma forma de se comunicar com o outro, 

transmitir seu olhar, suas emoções e sentimentos.”94 

A relação com o diálogo e com a possibilidade de reflexão com as crianças a partir da 

fotografia foi um dos temas apontados como algo que a pesquisa trouxe para as professoras e 

para a unidade educacional. Uma reflexão trazida por uma professora pontuou o fato de a 

pesquisa ter ido além das expectativas dela e que as crianças participaram com naturalidade 

de todo o processo, destacando o seguinte ponto: “[...] seria importante que o próprio 

professor da turma acompanhasse tendo assim um acompanhamento de todo o processo, 

inclusive do porque das fotos.”95 Uma professora da Turma Azul sugeriu que o projeto 

continuasse nos anos seguintes, e uma professora da Turma Violeta acrescentou que seria 

interessante se houvesse mais tempo para: “[...] conversar com os alunos sobre a fotografia, se 

eles tivessem mais tempo para explorar o espaço e tirar mais fotos eles teriam "degustado" 

mais, dessa atividade tão prazerosa e enriquecedora.”96 

 

8.17 A ELEIÇÃO, PELAS CRIANÇAS, DE SUAS FOTOGRAFIAS PREFERIDAS 

Durante a experiência com as professoras, na qual elas selecionaram cinco fotografias 

que as crianças de sua turma realizaram para serem exibidas na Mostra Fotográfica, veio a 

dúvida de como seria essa escolha caso ela fosse realizada pelas próprias crianças. Pensando 

na importância de ter a participação infantil e processos democráticos na pesquisa, consultei a 

professora S. D. sobre o que achava de promovermos uma eleição democrática, por parte das 

crianças, das fotografias que seriam expostas na Mostra Fotográfica. 

A ideia era imprimir as fotografias de cada uma das turmas, expostas na Exibição 

Fotográfica, numera-las no verso e misturá-las na mesa da sala das professoras. Cada criança 

da turma seria chamada, uma por vez, para ir à sala das professoras e escolher suas cinco 

fotografias preferidas. Explicaríamos às crianças que a fotografia mais escolhida seria 

impressa em um tamanho grande e exibida na festa cultural para todos verem: os amigos, as 

professoras, a família e as crianças do CEI. As outras cinco fotografias que recebessem mais 

votos também seriam expostas na Mostra Fotográfica. A professora S. D. abraçou a ideia na 

                                                
94 Professora de sala da turma Violeta, em resposta ao questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, 
novembro de 2018. 
95 Professora de sala da turma Laranja, em resposta ao questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, 
novembro de 2018. 
96 Professora de sala da turma Violeta, em resposta ao questionário realizado na pesquisa de campo da EMEI, 
novembro de 2018. 
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mesma hora, enfatizando a questão da formação política e democrática que a experiência 

traria para as crianças. Outro ponto observado era que essa ação fortaleceria o movimento 

buscado na pesquisa, a participação das crianças e a busca por suas perspectivas e impressões. 

A professora S. D. levou a ideia para a coordenadora pedagógica A. D., que prontamente 

acolheu a proposta. 

Com a parceria da escola, começamos a organizar o dia. A coordenadora organizou a 

linha do tempo para que pudéssemos utilizar a sala das professoras para a eleição e imprimiu 

a lista de presença de todas as turmas. Imprimi e numerei as fotografias que as crianças da 

EMEI realizaram, no entanto houve um imprevisto na impressão das fotografias. Mandei para 

impressão as fotografias separadas em pastas, por turma, para o laboratório, mas o laboratório 

enviou as fotografias de todas as turmas misturadas, e tive o trabalho de encontrar fotografia 

por fotografia de cada turma em um acervo de milhares de fotografias. Foram 3 dias inteiros 

de trabalho só para separar as fotografias que cada turma realizou. Um verdadeiro quebra 

cabeça. Na sequência temos o registro do processo em uma das 8 turmas. 
 

Fotografia  72 – Identificação, separação e numeração das fotografias realizadas pelas crianças de cada turma 
para a eleição 

 
Fonte: A autora (2018) 
 

Depois das fotografias identificadas e separadas por turma, começamos o dia de 

eleição. Junto à professora S. D., pegamos as que cada turma havia realizado, que haviam sido 

exibidas na roda de conversa com as crianças, e espalhamo-las na mesa. Uma criança por vez 

de cada turma vinha e escolhia suas cinco fotografias preferidas, das que sua turminha havia 

realizado. A escolha era registrada na lista de chamada. A numeração de cada fotografia, que 

estava no verso, era anotada ao lado do nome da criança. Após o registro do voto, a criança 

voltava para sua turma. Embaralhávamos todas as fotografias e chamávamos a próxima 

criança da turma. A seguir algumas imagens do processo: 
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Fotografia  73 – Eleição das crianças de cinco fotografias preferidas das realizadas por sua turma 

      
 

 
 
Fonte: A autora (2018) 
 

Nas anotações de campo, relatamos o quanto as crianças ficaram animadas com a 

eleição, e as professoras comentavam que as crianças chegavam na sala já querendo contar 

em quais fotografias votaram. Computamos os votos de cada turminha e imprimimos, em 

formato 30 cm por 45 cm, as fotografias mais votadas. As outras cinco fotografias mais 

votadas também foram expostas na Mostra Fotográfica. A seguir o resultado da eleição. 
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Fotografia  74 – Turma Vermelha. Fotografia eleita pelas crianças 

 
Fotografia | Carina, 6 anos. Turma Vermelha. (2018) 
 
 
Fotografia  75 – Turma Cinza. Fotografia eleita pelas crianças 

 
Fotografia | Yago, 5 anos. Turma Cinza. (2018) 
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Fotografia  76 – Turma Laranja. Fotografia eleita pelas crianças 

 
Fotografia | Gabriela, 4 anos. Turma Laranja. (2018)  
 

Fotografia  77 – Turma Azul. Fotografia eleita pelas crianças 

 
Fotografia | Gustavo, 5 anos. Turma Azul. (2018) 
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Fotografia  78 – Turma Verde. Fotografia eleita pelas crianças 

 
Fotografia | Karl, 5 anos. Turma Verde. (2018) 
 
 
Fotografia  79 – Turma Amarela. Fotografia eleita pelas crianças 

 
Fotografia | Eloá, 4 anos. Turma Amarela. (2018) 
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Fotografia  80 – Turma Violeta. Fotografia eleita pelas crianças. 

 
Fotografia | Guilherme, 5 anos. Turma Violeta. (2018) 
 
 

Fotografia  81 – Turma Anil. Fotografia eleita pelas crianças. 

 
Fotografia | Valentina, 5 anos. Turma Anil. (2018) 
 

Das fotografias eleitas pelas crianças, destacaram-se a “casinha amarela”, que ganhou 

em duas turmas, na Vermelha e na Laranja, e faz parte da moldura que a envolve o desenho 
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da palavra “padaria” na parede, eleita pela Turma Anil. Outro espaço de brincar, eleito pela 

Turma Azul, foi o parque de areia. A Turma Violeta e a Turma Verde tiveram suas 

professoras de sala como a fotografia mais votada pelas crianças, e a fotografia eleita pela 

Turma Amarela teve como representação 3 crianças da turma, sendo que uma delas, ao centro 

da fotografia, está montando blocos de madeira. 

A Turma Cinza elegeu a fotografia de uma caixa de vacina. Observa-se que a 

fotografia está desfocada e que mais duas fotografias desfocadas foram eleitas como as mais 

escolhidas por suas turmas. Como as crianças não foram introduzidas às técnicas e aos 

manuseios da câmera fotográfica, é possível apontar a probabilidade de que a fotografia saiu 

desfocada ocasionalmente. As câmeras foram entregues para as crianças na configuração de 

modo automático. Uma hipótese a ser aferida, que se levanta com essa informação, é a de que, 

na hora da escolha, para as crianças, em primeiro plano estão outras questões, que não a 

clareza ou o foco da imagem; questões como as relações pessoais e sociais com o signo que a 

fotografia invoca poderiam ter mais significado para elas do que a sua nitidez, quando em 

situações como as propostas pela pesquisa aqui realizada, tema possível de ser aprofundado 

em pesquisas futuras. Pontua-se que, na escolha das professoras, adultas, não foram 

selecionadas fotografias desfocadas.  

O critério de nitidez poderia estar implícito nas escolhas das professoras, por questões 

sociais das composições imagéticas que circundam o nosso cotidiano e que não promovem, 

com tanta ênfase, imagens desfocadas, como promovem as focadas. Outra possibilidade é a da 

escolha pela nitidez de forma explícita, como é possível observar na resposta de uma 

professora da Turma Violeta ao relatar que utilizou o critério nitidez para a escolha das cinco 

fotografias da produção de sua turma. No caso das crianças, foram escolhidas fotografias 

desfocadas como as suas preferidas. A relação da escolha das fotografias pelas crianças 

indicavam conectarem-se com questões sócio-emocionais com os referentes, os espaços e as 

pessoas nelas presentes; não apresentando passar por filtros de conceitos sociais sobre 

determinada estética, em certa forma pasteurizada. Foi o caso de três turmas: a Turma 

Violeta, que escolheu a fotografia de sua professora de sala, a Turma Amarela, que escolheu a 

fotografia das crianças da turma97 e a Turma Cinza, com a escolha da fotografia da caixa de 

vacinação, todas desfocadas.  

                                                
97As fotografias da professora da turma violeta e das crianças da turma cinza já estavam desfocadas e nós 
acentuamos o desfoque das faces. 
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Na exibição fotográfica, as crianças da Turma Cinza disseram que a fotografia “É do 

negócio para nós tomar vacina.”98 Durante o período de Eleição das Fotografias, percebendo a 

constância na escolha dessa fotografia, da vacinação, perguntei a três crianças o porquê de 

escolherem a referida fotografia. Algumas disseram que gostavam das cores, dos personagens 

e da Xuxa. 

As fotografias mais votadas compuseram um quadro pedagógico das fotografias 

eleitas como preferidas de cada turma, que foi exibido na Mostra Fotográfica. A seguir 

expomos os quadros em sua composição de exibição, conforme as fotografias foram exibidas: 

 

Fotografia  82 – Turma Amarela. Resultado da eleição. 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Amarela (2018) 
 

                                                
98 Fala das crianças da Turma Cinza presente no tópico da pesquisa – Cartinha das crianças da EMEIpara as 
crianças do CEI. 
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Fotografia  83 – Turma Azul. Resultado da eleição. 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Azul (2018) 
 
Fotografia  84 – Turma Laranja. Resultado da eleição. 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Laranja (2018) 
 



279 

 279 

Fotografia  85 – Turma Violeta. Resultado da eleição. 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Violeta (2018) 
 
 

Fotografia  86 – Turma vermelha. Resultado da eleição. 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Vermelha (2018)  
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Fotografia  87 – Turma Verde. Resultado da eleição. 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Verde (2018) 
 
 
Fotografia  88 – Turma Cinza. Resultado da eleição. 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Cinza (2018) 
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Fotografia  89 – Turma Anil. Resultado da Eleição. 

 Fonte: 
Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Anil (2018) 
 

8.18 AS FOTOGRAFIAS ELEITAS PELAS CRIANÇAS E PROFESSORAS 

Ao observarmos os quadros com os resultados das fotografias mais escolhidas pelas 

crianças e o quadro das fotografias escolhidas pelas professoras para representar suas turmas, 

ficam nítidas as diferenças de perspectivas, subjetividades dos olhares e intencionalidades nas 

escolhas. A seguir são expostos os grupos de fotografias referentes às escolhas das 

professoras em relação ao acervo das fotografias das crianças de sua turma ao lado daquelas 

resultantes da eleição realizada com as crianças das turmas. Nas fotografias das crianças, 

temos uma em tamanho maior, que representa a mais votada, e as coladas no quadro, que 

representam as que ficaram em 2.º, 3.º, 4.º e 5.º lugar. 
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Fotografia  90 – Escolha da(s)professora(s) da Turma Amarela 

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Amarela e selecionadas pelas professoras (2018) 
 

Fotografia  91 – Escolha crianças da Turma Amarela 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Amarela (2018) 
 

Na Turma Amarela, encontramos duas fotografias que foram eleitas tanto pelas 

professoras quanto pelas crianças: as que registram o parque das flores e a horta.  

 
Fotografia  92 – Escolha da(s) professora(s)da Turma Azul 

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Azul e selecionadas por suas professoras (2018) 
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Fotografia  93 – Escolha das crianças da Turma Azul 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Azul (2018) 
 

Na turma Azul, apenas duas fotografias representam, em parte, similaridade entre a 

escolha das professoras e das crianças: a fotografia com a imagem de uma das educadoras da 

turma, escolhida pelas crianças, e a fotografia das duas professoras da turma, escolhida pelas 

professoras.  

 
Fotografia  94 – Escolha da(s) professora(s) da Turma Laranja 

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Laranja e selecionadas por suas professoras (2018) 
 

Fotografia  95 – Escolha das crianças da Turma Laranja 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Laranja (2018) 

Na turma Laranja, as similaridades de lugares escolhidos estão no parque da casinha 

amarela e no parque de areia. A horta, a quadra e o parque das flores, escolhidos pelas 
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professoras, não foram escolhidos pelas crianças, que optaram pela casinha de alvenaria, pela 

piscina de bolinhas, pela fotografia de sua sala com seus colegas e pelo pássaro que era tema 

do projeto trabalhado em sala. 

Fotografia  96 – Escolha da(s) professora(s) da Turma Violeta 

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Violeta e selecionadas por suas professoras (2018) 
 
 

Fotografia  97 – Escolha das crianças da Turma Violeta 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Violeta (2018) 

 

Na turma Violeta, o foco da escolha das crianças ficou na fotografia de uma das 

educadoras e do parque de areia. As professoras tinham escolhido outros lugares além do 

parque de areia, como a casinha de alvenaria, a quadra e o jardim das flores. 
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Fotografia  98 – Escolha da(s) professora(s) da Turma Vermelha 

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Vermelha e selecionadas por suas professoras (2018) 
 

Fotografia  99 –  Escolha das crianças da Turma Vermelha 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Vermelha (2018) 

 

Na turma Vermelha, houve similaridade entre os locais selecionados pelas professoras 

e os selecionados pelas crianças no que tange ao parque, que tem a casinha amarela, o parque 

de areia e a casinha de bolinhas. As crianças escolheram as paredes pintadas com desenhos da 

Disney, da Minnie Mouse, do Pato Donald com seus sobrinhos e de uma das árvores da 

escola. 
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Fotografia  100 – Escolha da(s) professora(s) da Turma Verde 

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Verde e selecionadas por suas professoras (2018) 
 

Fotografia  101 – Escolha das crianças da Turma Verde 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Verde (2018) 
 

Na turma Verde, encontramos, até então, o primeiro caso em que as professoras 

escolheram a mesma fotografia que as crianças: a fotografia dos três meninos juntos. Dos 

locais de brincar, houve similaridade na escolha das fotografias da casinha amarela, por parte 

das professoras e das crianças. Apesar de serem fotografias diferentes, as das professoras 

estavam mais próximas, com foco na casinha amarela, e a das crianças era um plano aberto 

que incluía uma imagem ampliada do parque onde se localizava a casinha amarela. As 

crianças da Turma Verde enfatizaram a fotografia da professora, mencionando na carta ao 

CEI, seguidas vezes, o quanto gostavam dela, que ela ensinava a fazer estrela, deixava 

escalar, dava carinho, dentre outros atributos relatados pelas crianças. Outra ênfase das 

crianças foi na escolha da casinha de bolinhas, que não fez parte da escolha das professoras. 
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Fotografia  102 – Escolha da(s) professora(s) da Turma Cinza 

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Cinza e selecionadas por suas professoras (2018) 
 

Fotografia  103 – Escolha das crianças da Turma Cinza 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Cinza (2018) 
 

Na Turma Cinza, chama atenção a escolha da fotografia da caixa de vacinação, por 

parte das crianças, como a mais votada. Outra questão que também despertou a atenção foi a 

escolha da fotografia com a professora da Turma Verde, que não é a professora de sala das 

crianças. Aqui encontramos a segunda fotografia que foi escolhida por ambos os grupos, 

professoras e crianças: a fotografia da casinha de bolinhas com os tatames na frente. Perguntei 

na escola, durante o tempo da pesquisa, o porquê dos tatames na porta da casinha de bolinhas, 

e me foi informado que era por conta de deixar a “porta fechada”, para que as crianças 

acessassem quando estivesse liberado. Um dos motivos era a chuva, que molhava a casinha e 

exigia da equipe de manutenção constante cuidado para secar o piso e as bolinhas, para que as 

crianças pudessem utilizá-los, e outra questão era relacionada à linha do tempo. Essa casinha 

ficava anteriormente dentro de uma sala e havia sido mudada recentemente para aquele 

espaço, que era um gazebo em meio a uma área aberta. As crianças da Turma Cinza deram 

grande ênfase na escolha da casinha amarela e do parque na qual ela está, seleção que foi 

também representada pelas professoras. 
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Fotografia  104 – Escolha da(s) professora(s)da Turma Anil 

 
Fonte: Fotografias realizadas pelas crianças da Turma Anil e selecionadas por suas professoras (2018) 
 

Fotografia  105 – Escolha das crianças da Turma Anil 

 
Fonte: Fotografias realizadas e selecionadas pelas crianças da Turma Anil (2018) 
 
 Na Turma Anil, as escolhas das professoras e das crianças foram bem distintas. O 

único ponto de encontro foi a escolha da fotografia que tinha a casinha de alvenaria. Além da 

referida casinha, as crianças escolheram fotografias do parque com a casinha amarela, da 

casinha de bolinhas, de uma das professoras da turma e de uma das crianças. As professoras 

escolheram o jardim das flores e o parque de areia, além da casinha de alvenaria. Depois que 

as fotografias preferidas foram eleitas pelas crianças e a apuração dos votos foi feita, iniciou-

se a organização da montagem da Mostra Fotográfica.  

 

8.19 MOSTRA FOTOGRÁFICA 

 

 Após a apuração dos votos das crianças, providenciamos as impressões das 

fotografias que iriam ser expostas na Mostra Fotográfica. Como combinado com as crianças, 
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imprimimos a fotografia mais votada em tamanho grande, 30cm por 45cm. As fotografias que 

ficaram entre as mais votadas, por volta de 5 a 6 por turma, compuseram um quadro que 

também foi exposto na Mostra. O objetivo era ampliar o espectro sobre as fotografias mais 

votadas pelas crianças, permitindo às famílias e à equipe pedagógica da escola que 

observassem o que as crianças mais destacaram na eleição. O número de fotografias expostas 

de cada turma teve variação, a depender dos empates nas posições mais votadas. Por exemplo: 

houve turmas cujas fotografias expostas alcançaram até o limite do 3.º lugar, porque houve 

empate na 2.ª e/ou 3.ª posição, e houve turmas cujas fotografias expostas chegaram até a 5.ª 

posição porque não houve empates. O local de exposição foi o hall de entrada da escola. Essa 

sessão de fotografias foi intitulada Fotografias Eleitas. 

Criamos, ademais, uma sessão de exposição chamada Arte em Foco, com fotografias 

selecionadas por mim e realizadas pelas crianças para expor à comunidade uma pequena parte 

de outras composições artísticas das crianças. Organizamos também uma instalação com as 

fotografias selecionadas pelas professoras, das crianças de sua turma, e algumas das 

fotografias que as docentes produziram. Essas imagens foram impressas em tamanho 10 cm 

por 15 cm, e a sessão foi intitulada Teia Multicultural. 

Todas as fotografias foram fixadas em uma base de papel paraná natural 1125 gr, com 

outra camada de papel cartão fosco 240gr para dar estrutura e emoldurar as fotografias. 

Buscamos expor as fotografias das crianças inspiradas em exposições fotográficas de galerias, 

de forma a enaltecer o trabalho realizado por elas e trazer a experiência de expor e estar em 

uma galeria de arte.  

Procuramos elementos que dialogassem com a infância na criação da exposição. O 

primeiro método escolhido foi expor a maior parte das fotografias na altura dos olhos das 

crianças. Colocamos as fotografias entre barbantes de oito fios, 100% algodão, na cor 

vermelha. Anexamos ao teto os cordões em fios quádruplos, com nós para encaixar as 

fotografias, e bexigas vermelhas com água, encostadas no chão e amarradas aos barbantes, 

para manter a instalação mais estável. Criamos uma teia, onde estavam expostas as fotografias 

que as professoras escolheram de suas turmas e também as que as professoras produziram. 

Essa teia de barbante tinha uma base no teto e dela desciam fios que ao final continham as 

fotografias. Os fios ficaram livres e as fotografias na altura das crianças.  

Adicionamos uma cadeira, usada pelas crianças, em frente às fotografias que estavam 

mais baixas e colocamos um cartaz com uma frase convidando as famílias a observarem as 

fotografias a partir da perspectiva das crianças. Os cartazes de explicação sobre a Mostra 

Fotográfica e de convite para sentar e observar as fotografias na altura das crianças foram 
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elaborados pela equipe pedagógica da escola. Conforme fora possível, algumas professoras da 

unidade vinham contribuir na montagem da exposição. A seguir, podemos observar um pouco 

do registro do processo e da interação das crianças e das famílias com a exposição. 
 

Fotografia  106 – Montagem da exposição 

 
Fonte: A autora (2018) 
 

Fotografia  107 – Exposição Fotográfica: Sente-se e experimente o olhar da criança 

 
Fonte: A autora (2018) 
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Fotografia  108 – Montagem da exposição: A escola como Teia Multicultural 

 
Fonte: Fotografia de Carlos Henrique Pereira (2018) 
 

As crianças iam mostrando para suas famílias as fotografias e dizendo: “eu fiz essa, 

essa, essa” ao mesmo tempo que iam lhes mostrando os lugares e as pessoas que estavam no 

registro. (Informação verbal captada durante a Mostra Fotográfica e registrada no diário de 

campo).  

Outras crianças tocavam as fotografias na instalação Teia Cultural, olhavam-nas e 

depois ficavam girando e girando, entrelaçando-se entre os fios e as fotografias em uma 

interação corporal com a instalação. Havia fotografias em diversas alturas, para contemplar as 

várias fases da pequena infância  

As bexigas de água, que davam estabilidade para as instalações, na seção Fotografia 

Eleita e Arte em Foco, foram uma atração à parte. As crianças sentavam no chão e 

manuseavam aquelas bexigas com interesse.  

Registrei a fala de uma adulta que acompanhava uma das crianças, estudante da 

escola, que disse: "Ai, que lindo! Ele tem muita criatividade, né? Se na minha época eu 

tivesse uma escola assim, eu ia adorar”. Outra adulta que acompanhava a criança perguntou: 

“Foi essa que você escolheu?”, referindo-se ao dia de eleição das crianças. As crianças iam 

apresentando as fotografias às famílias, e alguns pais e algumas mães comentaram comigo 

que estavam impressionados com as fotografias que as crianças fizeram e que elas falavam 

empolgadas, em casa, da experiência (Informação verbal)99. 

 

                                                
99Informação verbal de uma adulta que acompanhava uma criança, captada durante a Mostra Fotográfica e 
registrada no diário de campo. 
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Fotografia  109 – Interação das crianças e dos adultos com a Exposição Fotográfica 

 
Fonte: A autora (2018) 
 

Fotografia  110 – Interação das crianças com a Exposição Fotográfica 

 
Fonte: A autora (2018) 
 

A Mostra Fotográfica foi uma pequena parte da grande festa que ocorria naquele dia, 

compondo a Festa Cultural. A escola estava repleta de alegria e belezas. Nas salas das 

crianças, era possível observar uma multiplicidade de exposições: de trabalhos com os 

animais, com a floresta, com a cultura popular brasileira, com fotografia, com os pássaros. 

Havia exposições de diversas temáticas e produções realizadas pelas crianças ao longo do 

ano. Tinha exposições com exibições no telão, nas paredes, no teto, no chão, em cada canto 

da sala das turminhas. 
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Além das exposições, houve um momento no qual as crianças se apresentaram para as 

famílias, cantando em libras. A escola estava viva e pulsante com as famílias, crianças, 

professoras e com toda a equipe da escola interagindo e compartilhando as diversas produções 

e criações realizadas com as crianças. Uma verdadeira festa. 

Antes de as crianças se apresentarem, a coordenadora pedagógica A. D. P., me 

apresentou às famílias e falei rapidamente sobre o projeto de pesquisa, da participação das 

crianças, da construção coletiva com todas as professoras e a equipe da EMEI, informando-

lhes que a exposição na entrada da escola era referente às fotografias realizadas pelas crianças 

no decorrer da pesquisa. Para as famílias que quisessem saber mais sobre a pesquisa, 

coloquei-me à disposição para conversar com elas no local onde estava a Mostra Fotográfica. 

 

8.20 PESQUISA DE RECEPÇÃO COM AS FAMÍLIAS 

Durante a organização da Mostra Fotográfica, deixamos com as professoras das 

turmas um questionário que convidava as famílias a contarem sobre suas percepções em 

relação à pesquisa e às atividades que realizamos com as crianças. O objetivo do questionário 

era coletar dados sobre o que as famílias ficaram sabendo e/ou observaram referente à 

pesquisa junto às crianças. O questionário foi enviado em forma de convite, tanto para as 

professoras que quisessem entregar, quanto às famílias que quisessem responder.  

A escola imprimiu um recadinho, que foi grampeado junto ao questionário, 

informando que as perguntas eram referentes ao projeto Educom com fotografias, realizado 

na escola, e pedindo, com gentileza, que as famílias o preenchessem e entregassem até 

04/12/2018. O bilhete agradecia a colaboração e assinava: equipe da EMEI. 

Após a Festa Cultural, que contou com a Mostra Fotográfica, foi realizada a reunião 

de pais de encerramento do ano letivo. Algumas professoras entregaram a pesquisa neste dia 

às famílias e outras haviam enviado na mochila das crianças. As professoras da Turma 

Laranja se organizaram para a reunião de pais de tal maneira que uma delas se colocou como 

responsável para passar a pesquisa e recolher as respostas durante a reunião de pais. 

Recebemos nove respostas das famílias da Turma Laranja e mais dezesseis respostas das 

famílias das outras turmas da EMEI. Ao todo recebemos vinte cinco respostas das famílias, 

que representam dez por cento do total de crianças matriculadas na EMEI em 2018. 
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Dezenove respostas foram dadas pelas mães das crianças e seis colocaram o nome da 

criança no local do nome de quem respondia ao questionário. Realizamos três perguntas 

abertas, que foram: 
1. Por favor, conte quais atividades seu (sua) filho(a) realizou com fotografia 

na EMEI neste ano de 2018; 
2. O que você achou das atividades com fotografia realizadas por seu (sua) 

filho(a) na escola esse ano?; 
3. O que seu (sua) filho(a) comentou sobre as atividades com fotografia?. 

 
As perguntas tiveram um carácter mais amplo para buscar captar os trabalhos com 

fotografia realizados na EMEI e, dentre as respostas, perceber quais se relacionavam, de 

forma direta, com a pesquisa. 

Sobre quais atividades as crianças realizaram com fotografia, uma parte das mães e 

famílias respondeu citando diversas atividades ocorridas na EMEI ao longo do ano, como: 

festa junina; atividades com brincadeiras no pátio; teatro feitos pela polícia militar; atividade 

da horta; dia da família; sala de aula; recreio; livraria; criança africana; museu da imigração; 

atividades de pinturas, dança, teatro e música; lanche; amiguinhos; e uma mãe relatou que a 

filha falou que tirou foto do macaco, do elefante e da girafa. Possivelmente a mãe, que 

mencionou sobre a filha fotografando animais, estava se referindo à visita ao zoológico, 

realizada pela EMEI com as crianças, sobre a qual soubemos que uma professora havia 

disponibilizado uma câmera para as crianças. Uma mãe registrou que mandou uma foto da 

família para a escola e outra mãe disse que todos os momentos da rotina escolar são 

registrados por meio de fotografias, seguindo o calendário e os projetos desenvolvidos pela 

EMEI.  

Outra parte das mães trouxe respostas relativas à pesquisa com fotografia. Em seus 

relatos, houve menção de que o filho tirou foto dos lugares que mais gostava na escola; que a 

filha fotografou cenas do cotidiano da escola; que a filha tirou fotos, com a câmera cedida 

pela professora, do parquinho que tem balanço; que o filho fotografou a quadra, o bebedouro, 

a plantação, e que ele selecionou as fotos que mais gostou. Uma mãe mencionou sobre fotos 

no CEI. Houve mãe que relatou que as crianças fizeram fotos da área externa da escola e que 

fotografam como veem o mundo, e a mãe de uma menina de 4 anos relatou que sua filha 

“usou uma máquina fotográfica cedida pela escola e tirou várias fotos dos amiguinhos [e] das 

coisas que ela observava”100. 

                                                
100 Resposta da mãe de um menino de 5 anos, estudante da EMEI, constante no questionário enviado às famílias 
em Dez. de 2018 
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Chama atenção a resposta da mãe que relatou quais exatas fotografias a criança 

realizou, dizendo que seu filho, um menino de cinco anos, “Tirou 5 fotos: 1.da parede branca 

com nome rosa; 2. do almoço dos colegas; 3. do chão do pátio; 4. do jardim que fica em frente 

da sala; 5. Dos banheiros.” Como no questionário perguntamos o nome da criança, foi 

possível verificar se a resposta correspondia às fotografias realizadas. Ao buscar no acervo da 

pesquisa as fotografias que a criança havia feito, foi uma enorme surpresa descobrir que a 

mãe relatou três imagens, das cinco que seu filho tinha realizado. Não estavam nas fotografias 

realizadas pela criança citada, a parede branca com o nome rosa e a fotografia do banheiro. É 

possível que isso tenha ocorrido por conta de a criança ter apertado o disparador, mas não a 

ponto de realizar a foto, pois essa situação ocorreu com muitas crianças. Aventamos essa 

possibilidade por conta de a criança ter conseguido relatar outras três fotografias que havia 

realizado.  

A surpresa com o relato da mãe é decorrente do fato de que os pais não viram, 

exatamente, as fotografias que seus filhos fizeram. As famílias viram uma seleção de 

fotografias eleitas especialmente pelas crianças, mas que não expunham suas autorias, 

situação que nos leva à hipótese de que a criança tenha contando exatamente para a mãe quais 

fotografias havia realizado. Talvez a criança até estivesse junto da mãe no momento do 

preenchimento do questionário.  

De toda forma, esse fato chamou a atenção e expôs a possibilidade de que, para 

algumas crianças, a experiência tenha ficado marcada na memória. Essa mesma mãe disse que 

o motivo de a criança ter escolhido fazer as fotografias foi que: “o banheiro é importante para 

fazer xixi, cocô, lavar as mãos e secar, que o almoço é no refeitório, lugar de comer e não 

brincar, que adora a escola e gostou de tirar as fotos”, resposta que se assemelha às que 

recebemos no dia da escrita da cartinha com as crianças.101 

Assim como ocorreu na primeira pergunta, a segunda pergunta, relativa à opinião das 

famílias em relação às atividades com fotografias realizadas por seus (suas) filhos(as) na 

escola, recebeu respostas mais amplas, que se direcionaram a todas as atividades com 

fotografia realizadas na escola, e mais específicas, sobre a pesquisa. Em relação às respostas 

mais amplas, as famílias mencionaram que: acham interessantes; bem proveitoso; divertido; 

contribui para o desenvolvimento das crianças; é muito legal; estimula; desenvolve a 

criatividade; o trabalho com fotografia é muito importante nessa fase, visto que a criança 

aprimora seu conhecimento visual; foi muito legal acompanhar vários passos e a evolução 

                                                
101 Resposta da mãe de um menino de 5 anos estudante da EMEI, ao questionário sobre a pesquisa com 
fotografias em Dez. de 2018 
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dele na escola; as fotos a que teve acesso foram de atividades normais e registro de eventos da 

escola. Algumas mães relataram desconhecer sobre o assunto na escola, mas que em casa a 

filha fotografa todos os dias. 

Das famílias que responderam e que conseguimos identificar correlação das respostas 

à pesquisa que realizamos, obtivemos relatos como: acharam uma ótima ideia, pois pareceu 

que as crianças ficaram empolgadas; é muito legal e um aprendizado a mais no currículo; foi 

bom para o aprendizado porque o filho tem bastante interesse em animais e plantas; foi legal, 

bonito e criativo, pois deixou nossos filhos tirarem fotos do que quisessem; “foi um trabalho 

onde pudemos conhecer as habilidades e o olhar dele diante do objetivo proposto”; “eu achei 

esse trabalho maravilhoso, fez ela prestar mais atenção e ficar mais comunicativa. Foi um 

trabalho excelente”; “Que foi muito bacana, pois além de eles se expressarem através das 

fotos pudemos ver(enxergar) o modo como eles veem as coisas, o que chama a atenção deles 

e a habilidade de focar as imagens”; “Adorei, pois ele está aprendendo a ver as coisas de uma 

outra forma, está mais atento a tudo, pergunta, quer saber e isso é bom, no fundo está 

aprimorando o conhecimento dele cada vez mais e isso é ótimo.”102 

Na terceira e última questão realizada às famílias, sobre o que as crianças comentaram 

das atividades com fotografias realizadas na escola, recebemos como respostas tanto menções 

ao trabalho específico de fotografias fomentado pela pesquisa quanto visões mais ampliadas 

de todas as atividades realizadas na escola. 

Os pais que falaram sobre as atividades com fotografia realizadas na escola ao longo 

do ano responderam que as crianças comentaram que foi muito bom; que a criança gostou 

muito; que o filho adora brincar com os amiguinhos; que a filha gostou e chegou feliz da 

escola, pois tirou fotos dos bichinhos e que a melhor foi a da cobra (falando da visita ao 

zoológico); que a criança quer que a mãe guarde as fotografias; que gostou bastante e que 

ficou muito entusiasmado; que o filho adora tirar fotos e que sempre relata quando a “pro” tira 

fotos; que o filho gostou muito de participar das atividades; que o filho adora tudo, até o que 

ele come e as brincadeiras com os coleguinhas; que a criança se divertiu em pegar amora; que 

gostaram de tirar foto no zoológico; e que o filho nunca comentou sobre atividades com fotos 

realizadas na escola, mas que comenta sobre outras atividades. 

É possível observar nos relatos menções amplas sobre o trabalho na escola, como as 

expostas há pouco, que as crianças gostam disso e se entusiasmam com as atividades 

propostas. Há também menções específicas sobre a presença da fotografia no cotidiano, como 

                                                
102 Respostas das famílias das crianças estudantes da EMEI ao questionário enviado em dezembro de 2018. 
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quando as crianças dizem às suas famílias que a professora fotografou e que elas fotografaram 

diversos momentos durante a visita ao Zoológico. Houve uma mãe que expôs que seu filho 

não comentou sobre atividades com fotografia, mas que comenta sobre outras atividades. 

Identificamos quatorze respostas à terceira pergunta que se referiram diretamente à 

pesquisa. Cinco mães responderam que as crianças acharam muito legal, divertido e que 

adoraram a experiência. Algumas mães relataram o que a criança disse ter fotografado. Uma 

mãe relatou que seu filho, de cinco anos, fotografou o parque de areia, a quadra, o bebedouro, 

a amarelinha e a casinha de brinquedo. A mãe de uma menina de cinco anos disse que sua 

filha fotografou a casa de brinquedo, informática, higiene, lanche, bate-papo e saída; disse 

que sua filha mencionou isso em frente à lousa. A mãe de um menino de quatro anos relatou 

que o filho contou sobre a foto com peruca e que tirou fotos dos amiguinhos. Outras famílias 

relataram que: a filha não parava de falar como era legal e divertido tirar foto; o filho gostou 

de segurar a câmera; a filha ficou feliz ao tirar fotos das coisas de que ela gostava; o filho 

adorou a atividade e que adora tirar fotos. 

A partir do questionário respondido pelas famílias das crianças, foi possível aferir que 

mais da metade, 56% das famílias tiveram, em algum grau, conhecimento sobre as ações com 

fotografia realizadas pelas crianças, decorrentes da pesquisa. 24% dessas famílias 

mencionaram os locais ou temas que as crianças relataram ter fotografado. Uma parte das 

famílias, 16%, mencionou a relação das crianças fotografando com os passeios ao museu da 

imigração e ao zoológico. Uma das professoras havia comentado comigo que, nas duas 

visitas, especialmente na do zoológico, algumas crianças fotografaram o passeio a partir de 

câmera fotográfica disponibilizada pela professora. Tivemos também famílias que trouxeram 

respostas nas quais não foi possível aferir relação direta com atividades com fotografia, 

respostas que representam 28% das obtidas com o questionário. 

 

8.21 ENTREVISTA COM A PROFESSORA S. D. (2021) 

Após a reunião de pais e a coleta do questionário às famílias, retornei à EMEI duas 

vezes. Uma, ainda em 2018, na ocasião do almoço de encerramento do ano letivo, para a qual 

fui convidada. O almoço ocorreu na escola, na última semana letiva antes do recesso em 

dezembro de 2018, e contou com a presença de grande parte da equipe que trabalhou na 

escola durante o ano. Senti-me lisonjeada com o convite e por celebrar com um grupo que foi 
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tão acolhedor, parceiro de pesquisa, participativo e com o qual aprendi e continuo aprendendo 

até hoje. 

O segundo retorno à EMEI se deu em 23 de março de 2021, ao final da escrita desta 

dissertação, em decorrência de uma entrevista agendada com a coordenadora pedagógica A. 

D. P., que retornou em 2020 à escola após ter ficado o ano de 2019 como supervisora na rede. 

Com o cenário de pandemia em virtude da SARS-CoV-2, que arrebatou o mundo com a 

doença Covid-19, o retorno à escola, previsto pela pesquisa para 2020, foi postergado para 

2021 e realizado seguindo os protocolos de segurança. Tanto a escola ficou fechada para aulas 

presenciais quanto a defesa da dissertação foi prorrogada para finalização em 2021. 

Considerando a importância da participação da coordenadora pedagógica A. D. P., e 

da professora S. D., que foram as responsáveis na unidade pela interface e coordenação do 

projeto, agendamos uma entrevista para aferir a recepção de ambas em relação à pesquisa. Já 

havíamos realizado em 2018, por meio de questionários, uma pesquisa de recepção com as 

professoras e as famílias. A entrevista com a professora S. D. ocorreu via áudio, de forma 

remota, e a entrevista com a coordenadora pedagógica foi realizada presencialmente na EMEI 

“Jardim das Flores”. Pedimos que a professora S. D. fizesse um relato sobre sua participação 

e percepção em relação à pesquisa que realizamos em conjunto na EMEI. O relato da 

professora expôs o seguinte: 
Como eu disse para você, eu sou do tempo do educom. Lá de quando tinha 
aquelas máquinas de som para fazer os trabalhos com rádio. Então, em 
todas as escolas que eu trabalhei, eu tentei trazer a educomunicação para 
dentro da escola. E vocês têm uma formação que amplia muito o horizonte 
da escola. Então, você chegando com o projeto de fotografia só ampliou a 
magnitude do que a escola pode fazer para as crianças e para a 
comunidade. Então, esse diálogo que teve com o CEI, Centro de Educação 
Infantil, e no entorno da escola, ampliou muito o que cada professora e a 
própria direção vinha fazendo [...] Então, as fotos que as crianças tiraram e 
que apresentaram na escola foram surpreendentes. Às vezes a gente pensa 
que uma foto vai ser toda arrumadinha, toda perfeitinha, e a criança tira 
uma que não tem esse viés e fica maravilhosa. Então, esse ponto da 
fotografia eu amei. Minha percepção é só de coisas positivas. (Informação 
verbal, Apêndice A, entrevista 2)  

 
A professora D. (2021) seguiu relatando que sua percepção com o projeto de pesquisa 

foi tão positiva que buscou realizá-la na escola para a qual foi em 2019, ano seguinte à 

pesquisa de campo na EMEI, junto a outro educomunicador. No entanto, segundo o relato da 

professora, a experiência não teve o mesmo sucesso. D. (2021) segue seu relato expondo que 

a pesquisa permitiu à escola, por meio da fotografia, que se percebesse, se reconhecesse e 
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principalmente reconhecesse o entorno do território ao qual está inserida. Sobre as crianças a 

professora expôs: 
E as crianças se sentiram muito pertencentes. Isso foi muito bacana. Elas 
foram, como a gente diz, protagonistas de sua própria história, porque elas 
mostraram para a outra escola o que elas gostavam da nossa escola, da 
escola em que elas estudam. E eu tenho certeza que isso vai ficar para 
sempre na memória delas. Então, a horta foi um disparo de como, através 
desse projeto, elas poderiam se reconhecer como crianças pertencentes à 
unidade da [EMEI]. Então, Michele, essa parte da fotografia e da exposição 
que foi feita, e foi feita com muito carinho, deu muito certo. E eu faria esse 
projeto em todas as escolas nas quais eu tivesse que passar, se eu não fosse 
me aposentar. (Informação verbal, Apêndice A, entrevista 2) 

 
A entrevista com a professora S. D. traz a questão do reconhecimento que de que as 

práticas educomunicativas contribuíram em sua jornada pedagógica ao ponto de ela buscar 

trabalhar com a educomunicação em todos os lugares por onde passa. Foi por meio dessa 

busca e da abertura aos projetos educomunicativos que o professor Carlos Lima e eu 

chegamos à escola, visita que culminou na pesquisa de campo aqui presente. Desde o início, o 

projeto de pesquisa foi acompanhado e teve a parceria da professora S. D., que trabalhou na 

organização de todas as etapas de preparação e execução, sem deixar de estar junto nem uma 

vez sequer. A professora D. era a principal interface da pesquisadora com a escola, 

intermediando todas as datas de encontros, agendamentos e intercorrências, sendo essencial 

para a efetiva realização da pesquisa. Pontua-se que toda a equipe, crianças e comunidade da 

EMEI, do ano de 2018, foram fundamentais para a realização da pesquisa, como mencionado 

nos tópicos anteriores e nos a seguir. 

 

8.22 ENTREVISTA COM A COORDENADORA PEDAGÓGICA A. D. P. (2021) 

  Quando retornei à EMEI “Jardim das Flores”, em 23 de março de 2021, fui 

surpreendida com uma série de mudanças e reformas que ocorreram desde minha última 

estada, em dezembro de 2018. Algumas das professoras que participaram da pesquisa estão 

em outras unidades educacionais da rede, e a diretora havia se aposentado. A professora S. D. 

está entre as professoras que foram para outra unidade da rede. A escola estava passando por 

uma grande reforma. Toda a escola estava sendo pintada. Paredes foram quebradas para 

ampliar a circulação e as áreas de convivência das crianças e de toda a equipe de profissionais 

que trabalham na escola. A coordenadora pedagógica (CP), A. D. P. recebeu-me com alegria 

e iniciou nossa conversa com uma volta pela escola. 
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Áreas como o Parque/Jardim das Flores que as crianças tanto haviam fotografado, 

estavam em plena reforma. O ambiente que era destinado à entrada de vans escolares para 

deixar e buscar as crianças no período de aulas estava sendo reformado para se tornar um 

espaço de convivência e brincadeiras das crianças. O chão cimentado estava sendo quebrado, 

dando espaço a um contato direto com a terra e a natureza. Elementos como pneus reciclados 

estavam sendo instalados para as crianças interagirem com eles. O objetivo dessa mudança, 

segundo a coordenadora, era de que o espaço fosse mais ocupado pelas crianças, oferecendo 

mais contato com a natureza.  

A área de entrada das crianças, onde foi realizada a Exposição Fotográfica, também 

estava em reforma; a parede que a separava do Parque das Flores foi derrubada, ampliando a 

integração entre os espaços. Outra parede derrubada foi a que separava as salas da 

coordenação pedagógica e diretoria, que agora estavam integradas. A cozinha onde a equipe 

almoça foi completamente pintada e renovada, ganhando pinturas de artistas da escola, como 

as da professora Daniela. 

Conforme íamos seguindo na visita aos espaços da escola, deparei-me com as paredes 

dos corredores, entre as salas, todas pintadas de branco, paredes que antes eram repletas de 

pinturas de desenhos animados da Disney. É possível observar a mudança na pintura das 

paredes nas figuras a seguir: 

 
Fotografia  111 – Pintura das paredes da EMEI em 2018 (à esquerda) Pintura das paredes da EMEI em 2021 

      
Fonte: Fotografia de Kaique, 6 anos (2018).     Fotografia à direita, da autora em visita à EMEI (2021) 
 
 

Ao perguntar sobre a mudança, a coordenadora pedagógica comentou: “você sabe que 

isso também é reflexo do trabalho com você, né?” A. D. P. Lembrou que esse era um tema 

que a incomodava desde que chegou à escola e que, durante a pesquisa, ficou evidente o 

quanto para as crianças aquelas pinturas eram prazerosas, situação que reforçou o 

entendimento da importância das paredes enquanto espaço pedagógico, que em sua opinião 
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deveriam ser telas em branco para a exposição dos trabalhos e das produções das crianças. 

(Informação verbal, Apêndice A, entrevista 1) 

A. D. P. disse também que a proposta de colocar as produções das crianças expostas 

nas paredes da escola chocava-se com o fato de intervir na produção artística de quem pintou 

as paredes e que, independentemente de ela não gostar das pinturas, não lhe parecia correto 

expor o trabalho das crianças em cima da obra de outro artista. Os motivos que A. D. P.  

apresentou para não gostar das obras que representavam desenhos animados da Disney, no 

contexto da escola, foi o fato de não conversarem com suas concepções de infância, de 

educação infantil e com a realidade das crianças, especialmente por apresentarem personagens 

sempre brancas, magras, loiras e histórias com finais felizes. Deu um exemplo dos problemas 

que vivenciou com essa exposição cultural apresentada em desenhos, como os da Disney, ao 

contar que uma criança preta disse para sua mãe, ao ver a pintura de uma sereia preta exposta 

na escola, que achava feio, porque a sereia não era loira do olho claro, situação que chocou A. 

D. P. e a mãe da criança. Esse foi um dos exemplos, dentre outros, que A. D. P. citou sobre a 

questão de os desenhos da Disney, pintados na parede da escola, não representarem a 

realidade das crianças que estudam lá. 

Durante a entrevista,  a coordenadora pedagógica mencionou que a revelação de que 

aqueles desenhos eram prazerosos para as crianças, em sua leitura, também apontava o quanto 

as crianças gostam de histórias e também que são possíveis influências daquilo que as 

crianças assistem em casa e fora da escola. A. D. P. seguiu dizendo que a revelação do quanto 

aquelas imagens eram significativas para as crianças – por meio da quantidade de fotografias 

realizadas por elas dos desenhos animados expostos nas paredes – poderia gerar a pergunta: 

por quê mesmo assim a gente resolveu pintar? A resposta da coordenadora foi de que o tema 

poderia ser trazido de outras formas e que não achava ético colocar as produções das crianças 

em cima da obra de outro artista e principalmente porque “[...] não conversava com o que a 

gente acredita de educação infantil, e as marcas infantis são muito mais importantes, por isso 

que as paredes não têm que ter pintura de nada; elas têm que ser brancas para serem 

preenchidas pelas obras das crianças. Esse é o espaço de educação infantil.” (Informação 

verbal, Apêndice A entrevista 1) 

Também perguntei para a A. D. P.  sobre a questão das grades, observadas na análise 

do acervo de fotografias das crianças. Perguntei o porquê da existência delas, e A. D. P. 

mencionou que, sobre o Jardim das Flores, que durante a pesquisa chamamos de Parque das 

Flores, uma gestora anterior cimentou a área, que antes era o parque das crianças, para que 

vans escolares adentrassem na escola. A gestão atual, apontada pela coordenadora pedagógica 
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como fortemente democrática, está revendo os espaços e decidiu devolver o parque das flores 

para as crianças, e os portões e as grades desse espaço não vão mais existir.  

Sobre as grades do parque, do tanque de areia e da horta, A. D. P disse: “Vou te ser 

bem honesta: eu nunca parei para pensar nisso. [...] quando eu entrei, já era assim, e para mim 

eu nunca tive esse olhar de que isso as incomodava e, a partir desse olhar, eu acho bastante 

importante sentar com a equipe”. Uma das possibilidades para essa questão exposta por A. D. 

P. foi a possibilidade de as grades terem a função de dividir os espaços, especialmente por 

conta da linha do tempo (Informação verbal, Apêndice A entrevista 1). 

A linha do tempo é a organização dos espaços para privilegiar que as crianças estejam 

o máximo possível nos espaços externos da escola e revezar entre as turmas a presença nesses 

espaços. Sobre a razão de separar uma sala da outra durante a rotina do dia, a coordenadora 

disse que eles podem brincar juntos, e que isso ocorre com frequência, algo que pude 

testemunhar durante a pesquisa. A coordenadora pedagógica seguiu relatando que, inclusive, 

incentiva constantemente essa integração entre as salas e que esse tema das grades nos 

espaços de brincar, levado para ela durante a entrevista, irá fazê-la refletir e levar à equipe 

gestora a temática para discussão. A. D. P. disse que nunca havia parado para pensar que 

talvez essa questão das grades poderia ser removida: “Eu achei fantástico esse seu olhar. Eu 

estou há 10 anos aqui e não tive esse olhar, e as crianças tiveram e nos deram a oportunidade 

de repensar esse espaço e eu agradeço. Com certeza irei refletir sobre isso e trarei uma 

devolutiva para você.”  (Informação verbal, Apêndice A entrevista 1) 

Outro tema que trouxe para a entrevista com A. D. P. foi a forte incidência de 

fotografias relacionadas à casinha amarela e ao escorregador de plástico, casinha amarela 

cujas fotografias, inclusive, foram as mais votadas pelas crianças em três turmas e estiveram 

entre as mais votadas em outras três turmas. Apenas duas turmas, a Turma Azul e a Turma 

Violeta, não contaram com a casinha amarela entre as mais votadas. Perguntei, na opinião da 

coordenadora pedagógica, porque as crianças fotografaram tanto essa casinha. A. disse que 

esse é um brinquedo coletivo de que elas gostam muito103 e que, imagina, as casinhas dão 

espaço para a fantasia, a criatividade, a imaginação e os jogos de faz de conta, além de 

possibilitar que eles criem e explorem esses brinquedos de diversas formas, como subir em 

cima dela. 

                                                
103 Casinhas que se encontram interditadas, assim como todos os outros brinquedos coletivos na unidade, por 
conta das medidas de segurança relativas à Covid-19. 
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Quando surgiu o tema da criança poder subir na casinha, recordei-me das falas das 

crianças, que constam na cartinha da Turma Amarela104, ressaltando os cuidados necessários 

com os espaços e brinquedos; cuidados para não cair, não desobedecer, não subir na casinha, 

não escorregar, dentre outros cuidados, relacionando-os ao fato de evitarem machucados que 

poderiam até sangrar, tema que foi socializado na época com a coordenadora pedagógica, 

sobre o qual lhe pedi para falar novamente para mantermos registrado na pesquisa. A. D. P.  

trouxe vários exemplos de situações com diversos profissionais na unidade em que o tema dos 

receios e cuidados era ressaltado. Expôs que ela incentiva que as crianças explorem a escola e 

os espaços, se desafiando. Mencionou que nas cartas era possível reconhecer as professoras 

pelo discurso das crianças, por conta do perfil, das ações e das orientações pedagógicas das 

professoras presentes nas falas das crianças. 

Durante a entrevista com a coordenadora pedagógica, relatei uma situação ocorrida na 

ida das crianças da EMEI ao CEI Vizinho: parte do grupo de crianças da EMEI, quando 

foram convidados a apresentarem para as crianças do CEI a escola, ficou envergonhada e/ou 

não quiz falar. Contei que, junto às professoras, ficou definido que as crianças mais 

comunicativas da turma seriam as escolhidas para a visita. Diante disso, perguntei o que a 

coordenadora pedagógica tinha como hipótese para esse momento de retração de algumas 

crianças. 

Em resposta a Coordenadora Pedagógica expôs que o fato de as professoras 

escolherem as crianças já dificultou o processo, que deveríamos ter levado o tema para que as 

crianças conversassem e definissem quem gostaria de ir, ou quem elas indicavam para 

representar a turma. Juntas refletimos sobre a questão e pontuamos que essa foi uma das 

oportunidades perdidas de abrir espaço para a participação das crianças de forma mais ativa 

na pesquisa. 

Outro dado novo que A. D. P. trouxe à pesquisa foi relativo à visita das crianças do 

CEI à EMEI. Ela relatou que, no dia da visita, chamou sua atenção às crianças da EMEI irem 

apresentar a escola para as crianças do CEI ao mesmo tempo em que marcavam território. 

Como exemplo lembrou-se de uma criança que foi apresentar o parque e disse para a criança 

do CEI: “esse é o balanço”, e logo sentou no balanço enquanto a criança do CEI ficou 

olhando. No relato, A. D. P. expôs ter observado uma demarcação inicial de território por 

parte de algumas crianças da EMEI, que estavam felizes em receber as crianças do CEI, ao 

mesmo tempo em que demarcavam aquele espaço como delas. Ao longo da visita, as crianças 

                                                
104Presente no tópico da pesquisa – Cartinha das crianças da EMEI para as crianças do CEI 



304 

 304 

foram se integrando e brincando juntas, partilhando esse território, o que foi positivo na 

opinião de A. D. P. 

Outro tema pontuado na entrevista foi os corredores e locais de passagem, muito 

fotografados pelas crianças, que são locais de encontros e acesso aos espaços que as crianças 

gostam, como os parques, por exemplo. Enquanto refletíamos sobre as singularidades das 

imagens e sobre não ser possível saber, apenas olhando as fotografias, o que se passava na 

cabeça da criança no momento do disparo da fotografia, A. D. P. recordou as fotografias de 

banheiros realizadas pelas crianças. Pontuou que muitas crianças que estudavam na escola 

não tinham banheiro em casa, e, inclusive, algumas dependiam de tomar banho na escola, 

dados que traziam outros elementos para compor a importância de todos os espaços da escola 

e da relação única de cada criança com estes. Ainda sobre os banheiros A. D. P. relatou que lá 

acaba sendo muitas vezes também uma válvula de escape para quando as crianças estão 

entediadas ou cansadas. Mencionou que se até para nós adultos o banheiro é um escape de 

momentos chatos e entediantes, imagina para as crianças. 

Quando perguntei sobre a percepção de A. D. P. sobre a pesquisa que realizamos na 

EMEI, a resposta foi que, desde o primeiro dia que estive na unidade, acompanhada de Carlos 

Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação da SME/SP, a coordenadora achou 

fantástico o projeto e se apaixonou pela ideia. A sequência da resposta da coordenadora 

pedagógica A. D. P., é valiosa para a compreensão da pesquisa realizada, disponível na 

íntegra no Anexo II da pesquisa.  

De acordo com A. D. P., a maneira de abrir espaço para as vozes das crianças por 

meio da fotografia foi algo muito natural e muito mais interessante que perguntar-lhes de que 

espaços elas gostam mais, pois essa questão pode influenciá-las, por exemplo, repetindo a 

resposta do amiguinho ao lado. A fotografia permitiu às crianças ter um momento seu, 

escolher o que era significativo para elas, ou mesmo opinar sobre os espaços que as 

incomodavam. Para A. D. P. o projeto trouxe muitas questões que elas não enxergavam, 

trazendo à tona o olhar das crianças. 

Um dado novo trazido à pesquisa pela coordenadora pedagógica foi sobre o incômodo 

que trouxeram para algumas professoras das turmas as cartinhas resultantes das falas das 

crianças, durante a Exibição Fotográfica bem como na escrita das cartinhas às crianças do 

CEI. Assim comentou A. D. P.: 
 

Eu percebi que também algumas professoras ficaram muito incomodadas 
com alguns relatos, como se pisasse naquela ferida, tá metendo “pitaco” no 
meu trabalho, quer dizer, está criticando o que eu estou fazendo, o que para 
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mim foi muito valioso, porque começou a quebrar alguns melindres e ver 
que não era pessoal, mas para rever a postura do trabalho daquelas 
profissionais. Então é assim: é sentar no momento coletivo, analisar esses 
relatos [se referindo as cartinhas com os relatos das crianças de cada 
turminha sobre as fotografias que realizaram] que elas me trouxeram e 
apontaram que: “olha A. você precisa falar com ela, porque assim ela está 
criticando o nosso trabalho”, e eu disse: “não! Quem está criticando são as 
crianças. Isso é um relato delas. A gente precisa enxergar o nosso papel, e 
eu me coloco no meio disso, porque se eu sou coordenadora pedagógica e 
estou junto com esse grupo; eu também preciso rever a minha postura 
perante algumas coisas, né?” Então algumas coisas que incomodaram 
muito para mim foram muito ricas, porque trouxeram à tona a reflexão 
desse grupo, que começaram a enxergar e falar: “caramba eu não tinha 
pensado nisso, eu preciso mudar”. Então, eu acho que foi riquíssimo! Talvez 
essa informação você não tinha, né? [respondi confirmando que eu não 
tinha essa informação]. Mas foi, quando elas leram esse material que você 
me trouxe hoje105 [sobre as cartinhas das crianças com os relatos de cada 
turminha sobre as fotografias que realizaram], elas me apresentaram e já 
assim: “você leu?”, “você teve acesso”, “mas porque você não recebeu 
uma cópia?”, e você me respondeu que foi porque não tivemos tempo de nos 
encontrar, “tá escrito isso”, “A., você precisa falar com ela, isso daqui vem 
contra nosso trabalho” e eu disse: “não, isso daqui é um relato das 
crianças; a Michele só colocou no papel. Ela registrou, só. Então prestem 
atenção nessas coisas.” Para mim foi muito rico, nesse sentido, além de 
trazer esse olhar maravilhoso, e é o que você falou, são as ideias deles, e eu 
quero ler com muito carinho [...] ( Informação verbal, Apêndice A entrevista 
1) 

 
A questão do incômodo gerado nas professoras em decorrência das falas das crianças 

em relação às fotografias realizadas por elas e registradas nas cartinhas foi um dado novo e 

relevante que a entrevista com a coordenadora pedagógica trouxe para a pesquisa, assim como 

o fato de A. D. P. considerar positivas as reflexões trazidas por esses relatos e orientar a 

equipe a se debruçar sobre o material para refletir sobre as questões levantadas e os temas que 

podem ser revisitados na prática pedagógica. 

A coordenadora pedagógica seguiu a entrevista respondendo que o relato disposto nas 

cartinhas pelas crianças será lido com atenção e que irá aproveitar que tem um prestador de 

serviço reformando a escola para considerar a opinião delas nas adequações das questões 

estruturais que estão sendo realizadas. Apontou também que as modificações estruturais que 

estavam sendo realizadas no momento, como a pintura das paredes e a retirada do cimento no 

Parque das Flores, já vinham de um movimento interno de busca por mudanças nessas áreas e 

                                                
105 Cada professora recebeu uma cópia da cartinha de sua turma, com os relatos das crianças sobre as fotografias 
que elas realizaram. Eu havia levado uma cópia na íntegra das cartinhas de todas as turminhas para a 
coordenadora pedagógica A. D. P., no final do ano da pesquisa, 2018, mas ela não estava no dia da entrega e fui 
informada naquele dia que, no ano seguinte, ela não estaria mais lá, pois iria para a supervisão. Portanto, guardei 
as cartinhas para o dia da entrevista que planejava realizar com ela, que ocorreu em março de 2021, quando as 
cópias foram entregues. 
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que foram impulsionadas pela pesquisa realizada. Sobre as paredes pintadas, já foi 

mencionado neste capítulo e em relação ao Parque das Flores, A. D. P. expôs: 
 

E muito dessas reformas e desses espaços que a gente está revendo vêm a 
partir disso, dá escuta da criança e de diversas formas, e a fotografia é um 
meio disso, né? Quando você deu a máquina fotográfica nas mãos dessas 
crianças e eles começaram a percorrer os espaços, principalmente aquele 
do jardim/parque das flores, que é um espaço que eles amam, que você viu 
que foi cimentado e que nós estamos devolvendo o jardim que eles merecem, 
também é um mérito seu, é um trabalho seu, porque a gente viu que aquele 
espaço era um espaço de ocupação deles. Que eles queriam aquele espaço 
para eles. Então, a gente quer verde dentro da escola, quer tirar cimento, 
então a gente está retomando um grande jardim que estava perdido, de 
outros tempos, e a fotografia ajudou muito. [...] muito é mérito desse projeto 
que você implementou aqui, que a gente percebeu o quanto as crianças 
precisam desses espaços. O quanto eles gostavam, então, caramba, a gente 
precisa melhorar porque era um espaço pouco usado, pouco explorado 
[...].( Informação verbal, Apêndice A entrevista 1) 

 
As mudanças estruturais ocorridas na EMEI descritas pela coordenadora pedagógica 

A. D. P. e relacionadas, em parte, à pesquisa foi outro novo dado que a entrevista trouxe. A 

pesquisa acabou por revelar questões tanto do espectro das práticas pedagógicas quanto das 

percepções das crianças em relação ao ecossistema escolar, amplificando as comunicações e 

transformando a comunidade. A. D. P., ainda sobre a pesquisa, diz:  
 

Bom, então, na minha visão, foi um projeto, eu falei isso para você na 
época, extremamente rico, e a gente não pode deixar de falar das famílias 
também, né? Quando elas entraram em contato com essas fotografias, o 
deslumbramento que foi e a emoção [...] até a forma de expor em forma de 
móbiles, né? Quando elas chegavam, a gente já via o encantamento nos 
olhos. Então, foi um projeto assim, que a gente não tem nem palavras, só 
tem a agradecer tudo que foi feito e a gente espera ter te dado toda a 
abertura para você fazer do seu jeito, porque foi apaixonante, estar 
envolvida e ter o prazer de receber você aqui foi riquíssimo. Nós ganhamos 
muito (Informação verbal, Apêndice A entrevista 1) 

 
  A. D. P., destacou que de início a equipe ficou assustada ao dar câmeras para todas as 

crianças fotografarem e ao pensar na logística para a pesquisa acontecer, relatando o mutirão 

e o envolvimento de todas foi o que permitiu que desse certo. Afirmou que o mais legal desse 

projeto, em sua opinião, foi ter alcançado todas as crianças, não privilegiando um ou outro. 

Todos tiveram o direito de se manifestar por meio da fotografia, porque, muitas vezes, para as 

crianças que são mais quietas é difícil se expressar por intermédio da fala, e a fotografia 

permite que essa criança se expresse de outras formas, dando voz às crianças (Informação 

verbal, Apêndice A entrevista 1) 
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A. D. P. contou que o projeto começou tímido, mas muito bem estruturado e 

planejado. Se havia qualquer dúvida, organizávamos um encontro nos horários de JEIF. Se 

um lugar estava ocupado, outro era utilizado, dando espaço para que todos os grupos de 

professores em JEIF participassem do planejamento. Também teve escuta dos professores, 

sobre o que eles esperavam, as ideias, sendo um projeto muito bem estruturado, que não foi 

feito do dia para noite e que durou praticamente todo o ano, culminando na nossa festa 

cultural. A. D. P. continuou expondo:  
 

Parece simples, dar as máquinas nas mãos das crianças e eles fotografarem 
e pronto, mas não foi simples. Foi um projeto muito bem estruturado, muito 
bem planejado e que durou um ano inteiro de pesquisa. E foi muito 
trabalhoso, especialmente para você, mas foi riquíssimo. [..] as expectativas 
que nós tínhamos sem dúvida surpreenderam. (Informação verbal, Apêndice 
A entrevista 1) 

 
 

A. D. P. exemplifica o quão além foi a pesquisa, como o caso das fotografias com as 

grades, que ela nunca havia pensado e que agora fará parte do estudo coletivo com a equipe 

para, inclusive, discutir sobre se vale tirá-las ou não. 

A entrevista trouxe várias questões importantes para a pesquisa e se faz relevante 

trazer um adendo, exposto também para a A. D. P., no dia da entrevista, da importância da 

abertura, liberdade e parceria dispostas por todas as profissionais e crianças da escola. 

Ressalto que A. D. P. e S. D. trabalharam intensamente para que a pesquisa fosse possível, 

organizando as agendas e as estruturas necessárias para que a pesquisa ocorresse da forma 

mais íntegra possível e sem cerceamentos. Elas contribuíram junto das professoras com 

ideias, observações e muita mão na massa. 

Todas as professoras foram abertas a experiências, em algum grau, contribuindo com 

ideias, ações, sugestões, participações, fazendo possível a construção e realização da pesquisa, 

disponibilizando a si e às crianças de sua turma para a realização do projeto. Ressaltamos 

ainda que as professoras, inclusive, trabalharam voluntariamente, fora de seus horários de 

trabalho e por iniciativa própria, para a pesquisa. Sem a parceria intensa de todas as 

educadoras da EMEI, esta pesquisa não teria sido possível. Não podemos deixar de ressaltar a 

importância da participação intensa, alegre e aberta das crianças que, notavelmente, em peso 

aceitaram fazer parte da pesquisa, sendo essenciais para que esse trabalho fosse realizado e 

para que parte de seus olhares fosse revelado, assim como foi fundamental a participação dos 

pais na pesquisa ao responderem ao questionário enviado. Todas as educadoras foram 

fundamentais, bem como os profissionais da administração, cozinha, limpeza e manutenção.  
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Segundo A. D. P.: 

É um projeto que deu muito certo porque ele mobilizou a todos, todas as 
educadoras e todas as crianças da escola. E quando a gente fala em 
educadora, a gente está falando da faxineira, da cozinheira, a gente está 
falando de todos de verdade. E foi um projeto que mobilizou todo mundo, 
tanto que a primeira coisa que você falou [quando chegou aqui hoje, foi 
que] você reconheceu o rosto de todas as faxineiras. Isso é um reflexo de 
que de fato todas estavam envolvidas no projeto e que de fato todas as 
pessoas foram importantes. (Informação verbal, Apêndice A, entrevista 1) 

 
 

A. D. P. seguiu a entrevista mencionando o quanto ser democrática e transversal é 

questão de ordem em sua vida pessoal e profissional, citando que já foi criticada por colegas 

de trabalho por ser democrática demais, respondendo que se esse é um defeito ela vai morrer 

com ele, pois não sabe trabalhar sozinha, de forma egoísta e de cima para baixo.  

Meu trabalho é sempre na horizontal. Então, censurar jamais. Não cabe na 
minha postura dizer, ô Michele, você só vai até aqui, a partir daqui não é 
legal, porque pode aparecer coisas; eu jamais faria isso. Ao contrário. As 
coisas que apareceram para mim foram muito ricas, censuras que vieram de 
professores, no mesmo momento eu já pontuei, falando que a Michele não 
tem nada haver com isso, isso é um relato das crianças, é um problema 
nosso. Porque a censura não cabe, né? A gente luta por liberdade de 
expressão, e o fascismo não cabe dentro da educação. Tem gente morrendo 
como nunca por causa do negacionismo, e eu acredito que a Educação pode 
salvar o mundo. É a única saída que a gente tem, a pesquisa e educação. 
Quando a gente fala de pesquisa, eu falo desde a educação infantil. O que 
você fez foi incentivar os alunos pesquisadores. Nós estamos nesse momento 
da fotografia, inserindo a pesquisa, no campo das crianças. Porque quando 
você dá uma máquina e ela vai naquele espaço fotografar a folhinha, ela 
está sendo pesquisadora. Quando ele tira foto para saber o que surge, ele 
está sendo pesquisador. E a educação infantil é lugar de pesquisa sim e 
pesquisa séria, não de brincadeira. E eu acredito muito nisso (Informação 
verbal, Apêndice A, entrevista 1) 

 
 

A abertura oferecida por todos os participantes da pesquisa trouxe a possibilidade de 

revelar e refletir sobre um espectro ampliado de questões. Ao voltar à EMEI e observar tantas 

mudanças estruturais e reflexões geradas pela pesquisa, fiquei surpreendida por um 

sentimento de satisfação pelas vivências e aprendizagens trazidas por essa caminhada 

realizada juntas. Comprometi-me a retornar à escola após a defesa da dissertação para 

socializar os dados levantados e as análises realizadas e para refletirmos juntas, com o corpo 

pedagógico e o gestor da EMEI, sobre os dados e a experiência da pesquisa.  

Chegamos ao final do ano de 2018 concluindo a parte da pesquisa de campo que 

coletou dados qualitativos e quantitativos sobre uma prática educomunicativa com fotografia 

em uma escola de educação infantil do município de São Paulo. Planejamos com a 
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coordenadora pedagógica A. D. P., retornar à EMEI no segundo semestre de 2021, após a 

defesa da dissertação, para socializar e refletir sobre a sistematização de dados obtidos com a 

pesquisa. 

No registro a seguir, encontramos a memória de uma caminhada que trouxe muitas 

alegrias, aprendizados, reflexões, dúvidas e afetos. A pesquisa só foi possível pela construção 

coletiva, intensa participação e parceria de toda a equipe da EMEI, a quem sou imensamente 

grata e pela qual sinto muito carinho. Buscamos fazer ciência juntas e na caminhada nos 

revisitamos, aprendemos e criamos laços. Muito obrigada a todas adultas e crianças. 

 

Fotografia  112 – Equipe da pesquisa: professoras, gestoras, coordenadora pedagógica e pesquisadora 

 
Fonte: Fotografia | Carlos H. Pereira. (2018) 
 

Antes do próximo capítulo, segue a Exposição Fotográfica – Arte em Foco; parte da 

Mostra Fotográfica da produção das crianças na EMEI “Jardim das Flores”.  
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8.23 ARTE EM FOCO – EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DAS OBRAS DAS CRIANÇAS 

Seleção, realizada pela pesquisadora das fotografias das crianças da EMEI, realizadas 

em setembro de 2018, em decorrência desta pesquisa, presentes na Exposição Fotográfica na 

EMEI, em 1.º de dezembro de 2018, com o título Arte em Foco.  
 

Fotografia  113  – Vindo da luz 

 
Fonte: Fotografia | Nour, 6 anos. Turma Vermelha. (2018)  
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Fotografia  114 – O Parque infantil da EMEI 

 
Fotografia | Nour, 6 anos. Turma Violeta. (2018) 
 

Fotografia  115 – Vem 

 
Fonte: Fotografia | Raul, 4 anos. Turma Amarela. (2018) 
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Fotografia  116 – A casinha amarela 

 
Fonte: Fotografia | Eduarda, 6 anos. Turma Cinza. (2018) 
 
 

Fotografia  117 – Vamos jogar? 

 
Fonte: Fotografia | Fernando, 6 anos. Turma Vermelha. (2018) 
  



313 

 313 

Fotografia  118 – Enquadrado 

 
Fonte: Fotografia | Davi L., 6 anos. Turma Vermelha. (2018) 
 
 

Fotografia  119 – Passagem 

 
Fonte: Fotografia | Maria L., 5 anos. Turma Verde. PEREIRA (2018) 
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Fotografia  120 – Impressões 

 
Fonte: Fotografia | Jefferson, 5 anos. Turma Violeta. (2018) 
 

Fotografia  121 – Quadra 

 
Fonte: Fotografia | Murilo, 5 anos. Turma Azul. (2018) 
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Fotografia  122 – Padaria 

 
Fonte: Fotografia | Valentina, 5 anos. Turma Anil. (2018) 
 

Fotografia  123 – Clique duplo 

 
Fonte: Fotografia | Kaue, 6 anos. Turma Verde. (2018) 
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Fotografia  124 – Apresentando o banheiro 

 
Fonte: Fotografia | Mateus, 6 anos. Turma Verde. (2018) 

 

 

Fotografia  125 – O trem 

Fonte: 
Fotografia | Sophia, 5 anos. Turma Laranja. (2018)  
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Fotografia  126 – A linha 

 
Fonte: Fotografia | João M., 4 anos. Turma Laranja. (2018) 
 

 

Fotografia  127 – Não dá para ver nada! São as árvores! 

 
Fonte: Fotografia | Tainá, 6 anos. Turma Cinza. (2018) 
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Fotografia  128 – O encantador 

 
Fonte: Fotografia | Maria L., 4 anos. Turma Violeta. (2018) 
 

Fotografia  129 – Entre luzes e sombras 

 
Fonte: Fotografia | Gabriela, 5 anos. Turma Amarela. (2018) 
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Fotografia  130 – A flor da casinha 

 
Fonte: Fotografia | Maria E., 6 anos. Turma Vermelha. (2018) 
 

Fotografia  131 – O Jardim das Flores 

 
Fonte: Fotografia | Emy L., 6 anos. Turma Verde. (2018) 
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Muitos aprendizados e reflexões vieram à tona ao ponto de, no ano seguinte à pesquisa 

de campo realizada na EMEI (em 2018), perceber a urgência de buscar ampliar as referências 

sobre educação infantil e sociologia da infância, percepção que levou à duas disciplinas na 

Faculdade de Educação da USP com as professoras doutoras Marcia Aparecida Gobbi e 

Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, disciplinas que despertaram o quanto temos para 

aprender com os estudos das infâncias, da educação infantil e da sociologia da infância, busca 

que resultou na reflexão ainda inicial, que segue na Unidade 3. 
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UNIDADE 3 

FOTOGRAFIA, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCOMUNICAÇÃO 
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9 OLHARES E FALAS DE UM COLETIVO DE CRIANÇAS 

No coletivo das falas das crianças sobre suas fotografias, é possível observar 

elementos que transpassam a imagem e revelam questões objetivas e subjetivas de relações e 

experiências que habitam as crianças. 

Com a vivência da exibição na Semana Fotográfica, com a mediação da Roda de 

Conversa, foi possível abrir espaços para a comunicação das crianças pequenas, trazendo 

indícios sobre seus olhares para o ecossistema educacional no qual habitam. Durante esse 

processo, também foi possível observar a participação das crianças no ato de fotografar e falar 

sobre sua obra, sobre sua escola, sobre suas relações socioculturais e sobre as práticas 

pedagógicas, a partir de suas perspectivas. Como expôs A. D. P.  (2021), coordenadora 

pedagógica da EMEI, por meio das cartas das crianças, era possível identificar o trabalho de 

muitas professoras e as fotografias revelaram questões e dispararam reflexões que, por vezes, 

passavam despercebidas para o corpo pedagógico. 

Como aponta Kossoy (2020, p.135), a “[...] fotografia é um meio de dar corpo à 

investigação científica através de um sistema de representação visual”. No caso da pesquisa 

de campo realizada em uma escola de educação infantil, com crianças de entre 4 e 6 anos, a 

representação fotográfica foi um meio de amplificar a expressão comunicativa das crianças e 

um instrumento de investigação sobre o cotidiano escolar. Ver e falar sobre suas fotografias 

foi um movimento essencial para dar corpo à investigação, possibilitando ampliar os 

elementos que compõem as perspectivas das crianças e das infâncias. 

Uma das evidências que o processo de recepção dialógica das imagens apontou foi a 

de que os coletivos das turmas das crianças, ao verem as fotografias que realizaram, 

demonstraram reconhecer e ter propriedade dos espaços, pessoas e direcionamentos 

pedagógicos. Mostraram que fotografias de si e dos colegas geram ânimo, agitação e 

entusiasmo, assim como as dos espaços externos como o parque, as diversas casinhas, o 

parque das flores, a quadra, o tanque de areia e a horta. As crianças viam as fotografias e 

identificavam o que havia na imagem, correlacionando com situações e vivências 

experienciadas. Também se remetiam a locais próximos às fotografias, ainda que estes não 

constassem na imagem.  

As crianças, durante o período de exibição, não estavam apenas como espectadoras, 

pois foram o centro das atenções, convidadas a expressarem seus olhares e vozes sobre as 

fotografias por elas realizadas da escola, trazendo questões disparadas a partir das imagens. 
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Foi um momento de escuta no qual praticamente todo o tempo da sessão de exibição 

fotográfica foi destinado para a fala e registro das vozes das crianças. Tanto as crianças se 

dispuseram a ouvir seus colegas de sala, as professoras e a pesquisadora, assim como as 

adultas ouviram atentamente as falas das crianças. 

As vozes proferidas e as imagens realizadas foram registradas e enviadas em forma de 

cartas e fotografias para as crianças do Centro de Educação Infantil vizinho, para as 

professoras de suas turmas, para a coordenação pedagógica e para esta pesquisa. Ademais, 

tornou-se documento para a reflexão pedagógica que segue contribuindo para as 

transformações do espaço educacional da EMEI. As fotografias também foram expostas para 

as crianças autoras das imagens, para o corpo pedagógico da unidade, seus familiares e 

comunidade escolar. 

As crianças demonstraram serem exímias observadoras ao identificarem e apontarem 

elementos tangíveis e intangíveis presentes nas fotografias, trazendo relações ampliadas com 

o contexto invocado pela imagem, temas correlatos e novas informações.  

Para traçar possíveis relações e buscar alguns dos indícios que a experiência da 

Exibição Fotográfica com Roda de Conversa revelou, foram correlacionadas as fotografias de 

um espaço específico da EMEI - o refeitório - com os relatos das oito turmas. Há que se 

apontar que as possibilidades de aprofundamento da análise dos dados coletados são amplas e 

que o tempo não permite alcançá-las em todas as suas instâncias. Ainda que parcialmente, 

dados reveladores foram captados na leitura atenta das falas das crianças, junto à observação 

das imagens relacionadas a suas falas. 

O material aqui analisado é composto pelo cruzamento da seleção de fotografias 

apresentadas na Exibição Fotográfica106 com o registro das falas das crianças sobre as 

imagens exibidas, que compôs a carta da turma para as crianças do CEI. Foram analisadas 

oito cartas e 696 fotografias, observando um recorte definido. A metodologia de análise 

utilizada para tratar o material foi:  

1. Identificar as falas dos coletivos das turmas sobre o refeitório: Recortou-se 
um dos temas destacados nas falas das crianças, no caso o refeitório, e 
buscou-se quais fotografias cada turma realizou sobre o tema107 e quais 
foram os comentários das crianças sobre aquela fotografia/assunto em cada 
turma. O método permitiu observar nuances, semelhanças e distinções dos 
olhares dos coletivos das turmas da EMEI para um assunto similar; 

2. Identificar os registros singulares: a poltrona borboleta. Para evidenciar outra 
possibilidade para o quadro de análises das fotografias com as falas das 

                                                
106 O método de seleção das fotografias que fariam parte da exibição fotográfica realizada com cada turma foi 
descrito na Unidade 2. 
107 Busca realizada dentro das imagens selecionadas para a Exibição Fotográfica 



324 

 324 

crianças, é exposto um exemplo de fotografia singular, de um tema/assunto 
único que não foi abordado em outras turmas. O objetivo é trazer as 
evidências de que tanto análises macro, quanto micro, dos dados coletados, 
podem trazer informações valiosas para análise e reflexão;  

3. Identificar as falas individuais em contextos coletivos: com as 
intercorrências obtidas na captação das falas das crianças na Turma Violeta e 
na Turma Azul108, que não tiveram esse caráter de falas dos coletivos das 
crianças, optamos por realizar uma breve menção sobre os dados coletados 
nessas duas turmas. 
 

Pontuam-se questões fundamentais para o processo de análise. A primeira é relativa ao 

caráter coletivo da interpretação e recepção das imagens. O registro das falas das crianças se 

relacionava a uma vivência e estava (inter) relacionado às falas dos colegas, à presença das 

professoras e da pesquisadora e ao ambiente único criado em cada turma que viveu a 

experiência da Exibição Fotográfica com Roda de Conversa sobre suas obras. Há também a 

singularidade da interpretação das imagens por cada sujeito criança, que as observa a partir de 

suas experiências e bagagem sociocultural, negociando os significados e interpretações com o 

ambiente e pessoas que as cercam. 

Outra questão a ser destacada é sobre o método de mediação realizado por meio das 

professoras de cada turma e da pesquisadora109, que trouxe questões singulares à captura das 

informações. Aqui foi realizado um recorte de análise, de diversos outros possíveis, dada a 

quantidade de material coletado. Todas as falas das crianças mencionadas neste capítulo 

encontram-se no Anexo I - Carta das crianças da EMEI para as crianças do CEI. 

 

9.1 FALAS INDIVIDUAIS EM CONTEXTOS COLETIVOS 

Nas Turmas Violeta e Azul, as falas das crianças foram capturadas após a visualização 

de todas as fotografias realizadas por sua turma, exibidas no Datashow no modo apresentação 

do computador, e selecionadas para a exibição fotográfica. Após a observação das imagens, a 

captura das falas se deu por criança. Uma de cada vez foi trazendo suas impressões sobre a 

escola para compartilhar com as crianças que viriam a estudar lá no ano seguinte. As falas das 

crianças aconteceram, em sua maioria, na presença das demais crianças da turma, das 

professoras e da pesquisadora. 

Uma característica observada na fala das crianças da Turma Violeta, durante a 

exibição das fotografias por elas realizadas, foram as menções sobre a beleza da escola e do 

                                                
108 Intercorrências detalhadas no diário de campo da pesquisa 
109 No caso da turma em que a professora optou por não mediar a sessão e esta foi mediada pela pesquisadora. 
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quanto gostavam dos espaços e das professoras. Sobre a beleza uma criança mencionou: 

“Tem parque, tanque de areia, muitas flores e a escola é muito bonita. Assinado, L.”. Sobre o 

gostar temos o comentário da criança que diz: “Nessa escola tem um montão de coisas legal, 

tenho professoras legais, não precisa desobedecer e que tenha uma boa escola nessa escola, 

eu acho que a escola é muito legal pela primeira vez que eu vim nessa escola, eu reconheci a 

escola como muito bom gosto. Assinado, B.”. Dos oito relatos das crianças, que foi possível 

captar na Turma Violeta, uma mencionou que “não precisa desobedecer” e outra mencionou 

sobre “obedecer a pro” e que “a professora é muito brava e deixa de castigo.” 

Na Turma Azul, a roda de conversa durante a Exibição Fotográfica despertou uma 

sequência de falas sobre o que as crianças gostavam na escola e os espaços que elas 

destacavam. Uma por uma, as crianças foram falando sobre a escola e as fotografias. As áreas 

externas ganharam destaque e as áreas internas são mencionadas em menor constância, sendo 

a biblioteca e a sala os locais internos que as crianças mencionaram. Uma das crianças 

também citou a professora da turma, que mediava a roda de conversa, dizendo gostar dela. 

 

9.2 FALAS DOS COLETIVOS DAS TURMAS SOBRE O REFEITÓRIO 

A partir dos apontamentos sobre os dados obtidos, nas duas turmas nas quais os 

relatos sobre as fotografias foram individuais, passamos a analisar as demais seis turmas nas 

quais os dados dos relatos sobre as fotografias foram realizados a partir do coletivo da turma. 

As falas foram anotadas conforme as crianças iam falando sobre determinada fotografia. 

Como diversas crianças falavam sobre a mesma fotografia, obtivemos uma conjunção de 

relatos sobre algumas das imagens exibidas. Escolhemos um dos assuntos/espaços para 

analisar a partir da observação da mesma temática nas seis turmas. O espaço analisado foi o 

refeitório. Pontua-se que foram realizadas muitas outras fotografias sobre o refeitório pelas 

crianças da EMEI. No entanto, selecionamos uma ou duas, realizadas por cada turma, para 

serem mostradas no dia Exibição Fotográfica e é sobre essas fotografias exibidas, sobre as 

quais as crianças falaram, que realizamos essa análise. 

As apropriações particulares das crianças sobre os espaços representam um dado 

valioso para a pesquisa. Ao buscar menções sobre fotografias do refeitório nas turmas, 

encontramos relatos como o da Turma Amarela que diz: “Refeitório”; “Fui eu que tirei”; 

“Fui eu”; “Refeitório, as criancinhas não sobem na mesa se não vai cair e machucar e se for 

comer lanche precisa comer direitinho para não cair farelo”; “Elas têm que precisar de 
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ajuda para comer”; “Para eles tomarem cuidado para não bater e machucar”. A foto de 

referência das falas é a que segue abaixo: 

 
Fotografia  132 – O refeitório pela Turma Amarela 

 
Fonte: Fotografia Yasmin, 4 anos, Turma Amarela. Realizada em 5 set. 2018. 

 
Entre as fotografias da Turma Vermelha, tivemos duas sobre o refeitório. Comentando 

a fotografia 133, as crianças abordaram a função do espaço como local de comer, contaram 

quais refeições são feitas, dizendo “Refeitório é para comer”; “A gente pode comer”; “Pode 

lanchar”; “Café à tarde”; “Almoçar”; “Brincar no palco”; “Sentar e cantar no palco.”; 

“Desenhos”; “E plaquinhas no refeitório”. As crianças da Turma Vermelha tiraram uma 

fotografia a mais, na qual o refeitório estava presente (fotografia 133 à direita realizada pelo 

Theo), sobre a qual comentaram: “Refeitório”; “Brincadeiras”; “Onde a gente come”; 

“Onde tem mesas, paredes, portas”; “Come sobremesa”, “Tem desenho da Turma da 

Mônica”; “A janela”; “A Rosinha [que ajuda no almoço]”; “Ela dá dinheiro”; “Uma 

fichinha.”; “Uma moeda para contar quantas crianças almoçaram.” As fotografias de 

referência das falas da Turma Vermelha sobre o refeitório estão reproduzidas a seguir.  

 
Fotografia  133 – O refeitório, Turma Vermelha, por Nicolas (fotografia à esquerda). O refeitório, Turma 
Vermelha, por Theo (fotografia à direita). 
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Fonte: Fotografia da esquerda por Nicolas L., 6 anos. Fotografia da direita Theo L., 6 anos. Turma Vermelha, 
realizadas em set. 2018. 
 

Uma questão que as falas das crianças da Turma Vermelha suscitaram é sobre o palco, 

que aparece apenas na ponta da fotografia do Nicolas, em um plano aberto. O refeitório 

aparece mais de uma vez nesta turma por ser abordado de diferentes formas, do plano aberto 

ao plano médio, até a presença de elementos diferentes, como uma parte do palco e do saguão 

da fotografia do Nicolas, e do detalhe das crianças e dos desenhos pintados nas paredes do 

refeitório na fotografia do Theo. Sobre a fotografia do Nicolas, as crianças falam do palco, 

que aparece na lateral esquerda da imagem. Dizem que o palco é o lugar onde se sentam, 

brincam e cantam. Mencionam, também, um detalhe no último plano da fotografia: as 

plaquinhas no refeitório, que estão pregadas na área azul da parede do lado esquerdo no fundo 

da fotografia 133 e que contém o cardápio da semana. Na fotografia do Theo, elas falam da 

Rosinha, que está no canto direito no último plano da imagem, mencionando detalhes dos 

procedimentos e métodos do momento da refeição e, além disso, os tipos de refeições 

realizadas no espaço. Nota-se que a partir de um mesmo espaço surgiram fotografias muito 

diferentes, e também relatos muito distintos. 

Outras duas turmas falaram sobre fotografias referentes ao refeitório. A turma Cinza 

mencionou a Fotografia 134 a seguir, comentando que é o “Refeitório”; “É para eles 

almoçar”; “E tomar um lanche e outro lanche”. No caso da Turma Cinza, as crianças 

direcionaram os comentários às menções ao local de refeições e quais tipos de refeições 

realizam no espaço.  A Turma Verde, de forma muito similar, disse em referência à fotografia 

134 (à direita), que é o: “Refeitório”; “Restaurante”; “Lanche”; “Refeitório”; “Lugar de 

comer”; “Lugar de a gente lanchar e almoçar” e “Lanchar o lanche da tarde”. 
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Fotografia  134 – O refeitório pela Turma Cinza (fotografia à esquerda). O refeitório pela Turma Verde 
(fotografia à direita). 

       
Fonte: Fotografia da esquerda por Nicolas L., 6 anos, turma Cinza. Fotografia da direita Karl, 6 anos, Turma 
Verde realizada em set. 2018. 

 

 É possível observar que as cinco fotografias apresentadas, de diferentes crianças e 

turmas, evidenciam a multiplicidade de escolhas para os enquadramentos e ângulos. Do Theo 

da Turma Vermelha, que se aproximou das mesas para fazer a fotografia, ao Nicolas da 

Turma Cinza que fez o registro à distância. Outra distinção são fotografias com e sem 

crianças no refeitório. 

Sobre as quatro turmas que não estão aqui representadas na análise das fotografias 

sobre refeitório, uma delas – a Turma Laranja – não selecionou fotos desse espaço. Na turma 

Anil, haviam sido selecionadas fotos do refeitório, porém, o momento de conversa sobre as 

fotografias finalizou antes de chegar a estas, pois notou-se cansaço de algumas crianças. No 

caso das turmas Azul e Violeta, nas quais as crianças viram todas as fotografias da turma 

primeiro, para depois falarem delas, ocorreu que, em suas falas, elas mencionaram 

predominantemente o que tinha na escola e o que gostavam, e nesse movimento não citaram o 

refeitório, o que é um dado relevante.  

A decisão de estratégia, após as tentativas nas salas Azul e Violeta, mostrou a 

possibilidade de que esse procedimento traga o que a criança destaca de forma mais livre, o 

que pode inclusive estar influenciado pela fala do colega ao lado. Nas demais turmas, em que 

fomos falando sobre cada fotografia, o processo despertou observações que talvez não 

viessem se a imagem, o referente, não as estivesse provocando naquele exato momento. 

Na questão do refeitório, foi possível notar a diferença entre os comentários das 

crianças da turma Amarela com as outras três turmas. A questão dos cuidados e orientações 

para que as crianças (referindo-se às crianças da creche que iriam estudar lá no ano seguinte) 

não subissem na mesa, porque poderiam cair e se machucar, é distinta da apresentada pela 

Turma Vermelha, por exemplo, que traz dois relatos sobre o espaço apontando para sua 
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função como local de comer, e quais refeições são feitas no espaço. Também relataram ser um 

lugar de sobremesa, e possuir desenhos da Turma da Mônica, referindo-se à presença dos 

desenhos nas paredes. 

As crianças da Turma Vermelha revelam ainda sobre a rotina da hora do almoço, que 

conta com uma das profissionais da escola entregando uma fichinha para as crianças, 

chamada por algumas de "dinheirinho", entregue no momento em que recebem a refeição. As 

crianças, inclusive, apontam o motivo desse procedimento: contar quantas crianças comeram, 

demonstrando apropriação sobre a rotina da hora do almoço com riqueza de detalhes. Nos 

relatos entre a Turma Amarela e a Turma Vermelha, é possível ver a diferença dos enfoques 

das crianças. O tema dos cuidados foi recorrente na turma Amarela: dos dezessete registros 

realizados, todos contavam com instruções às crianças novas que iriam estudar lá e quinze 

tinham menções sobre cuidados para não se machucar.  

Os cuidados mencionados referiam-se ao teto, para não tomar choque, que “não pode 

correr que pode machucar o joelho”; que “não é para jogar basquete e futebol”;  para não 

subir em determinado muro porque era possível cair e se cortar; que “se olhar no portão 

amarelo algum carro pode pegar”; que não era para mexer nas flores do Jardim das Flores, 

dentre outras menções. Sobre o parque, mencionaram que não era para correr, para não 

machucar o joelho, para não subir na escadinha, para não bater a cabeça e para não subir 

muito rápido. Sobre a horta, falaram que não era para arrancar as folhas da plantação, que 

“não pode pisar nas folhas, se não elas caem e morrem” e que “se pisar na alface, ela vai ficar 

estourada”. Sobre a casinha, comentaram que não era para subir no teto “se não vai cair e 

machucar a cabeça [e] não pode subir na janela [para] não sujar a casinha”.  Também 

apareceram falas como “se pisar no dedo do amigo vai sangrar” e que “não pode jogar a peça 

no amigo se não vai machucar”.  

Em relação à piscina de bolinhas, alertavam que “se cair no ferro elas não conseguem 

subir e se não tiver pano pronto para ela subir, vão cair e machucar”, “pode cair e 

machucar o dedo”, “se não brincar direito vai machucar o amigo”, “se a gente subir na 

piscina de bolinha pode machucar muito”.  Sobre a sala, dizem que é “para o amigo tomar 

cuidado e sentar na sala”. Já sobre o jardim interno, os cuidados eram “para não pisar nas 

folhas”, “para ver que as flores são bonitas”, [e] “se correr na planta e pegar os besouros e 

pegar no pé e no dedo e [vai] sair sangue”, ou “eu tirei foto da Roseira para as crianças 

verem nossa plantação”. Em relação ao escorregador, falaram que os bebês não podem subir 

para não se machucarem. E, por fim, ao falarem da quadra lembraram que “na quadra não 

pode se pendurar todo dia senão bate a cabeça e faz um dodói galo”.  
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A partir desses comentários, nota-se que foram muitos os cuidados mencionados pela 

Turma Amarela ao verem a sessão de fotografias que elas realizaram. As crianças também 

trouxeram em suas falas algumas instruções dadas às crianças que viriam estudar na escola: 

que elas precisam ouvir as professoras quando estas falam, que precisam aprender as cores e 

letras, que, sobre o jogo de montar, as crianças teriam que recolher e que, ao ir ao banheiro, 

deveriam seguir a fila.  

Conversando com a coordenadora pedagógica 110  sobre a questão dos cuidados 

mencionados pela Turma Amarela e sua relação com a postura das professoras da turma, a 

coordenadora mencionou que eram excessivos e que era possível observar referências das 

práticas pedagógicas das professoras a partir das cartas com as falas das crianças, podendo 

inclusive reconhecer a professora da turma, a depender das falas. 

O caso das fotografias do refeitório é um pequeno exemplo da riqueza que o 

cruzamento da análise das imagens dos mesmos espaços realizados pelas crianças de 

diferentes turmas pode provocar. Não alcançamos neste momento seguir analisando os demais 

temas e espaços abordados pelas crianças. Mas, antes de seguirmos para uma análise crítica 

sobre as exibições fotográficas com rodas de conversa, destacamos mais um tema trazido 

aqui, por conta de uma fotografia em específico. 

 

9.3 REGISTROS SINGULARES – A POLTRONA BORBOLETA 

As fotografias também remetem a questões que apontam indícios a serem refletidos 

pelo corpo pedagógico para aferir dados complementares aos que as crianças trouxeram. 

Observamos essa questão no caso da fotografia das poltronas, sobre a qual as crianças da 

Turma Vermelha dizem: “Cadeira”, “sofá”, “o sol”, “a mesa”, “perna da cadeira”, 

“parede”, “é o lugar de sentar de castigo, I. e a T. estavam aí”, “é a poltrona borboleta”. 

As profusões de falas que esta fotografia 135 das poltronas representam revelam o quão 

singular é o olhar de cada sujeito criança para com o objeto representado. 

                                                
110 Durante a entrevista concedida, disponível no Apêndice A, entrevista 1 da pesquisa 
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Fotografia  135 – A poltrona Borboleta segundo a Turma Vermelha 

 
Fonte: Fotografia de Miguel, 6 anos, Turma Vermelha, realizada em 6 de set. 2018. 

 

Houve menções a detalhes que quase não aparecem, como é o caso da fala “perna da 

cadeira”. Do todo da imagem, a criança escolheu falar sobre as pernas, que mal aparecem na 

fotografia, o que invoca diversas questões como: por que a opção por essa parte da cadeira? 

Será porque a criança se remete a uma brincadeira de passar por baixo, entre as pernas da 

cadeira? A resposta, ao certo, não é possível saber. Cabe ressaltar quão ricos são os 

comentários das crianças, que vão muito além da imagem em si, despertando memórias e 

pensamentos e trazendo comentários sobre detalhes que evocam outras memórias ou temas 

correlatos, pouco ou não aparentes na fotografia. As crianças se demonstraram, por diversas 

vezes, desprendidas ao campo do visível, permitindo-se viajar pelas questões intangíveis que 

as fotografias despertavam.  

Ainda sobre o comentário relacionado às cadeiras, observa-se a menção a um nome 

dado à poltrona, chamada de “Borboleta” e a relação com um lugar de castigo. Sobre o nome 

borboleta, conseguimos buscar no acervo das imagens das crianças uma fotografia que trazia 

um plano aberto, evidenciando as pinturas na parede onde as cadeiras estavam próximas, e 

nelas havia algumas borboletas voando. As borboletas são um detalhe de uma pintura maior 

que conta com os personagens da Disney: Pato Donald, Margarida e seus sobrinhos. Não 
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sabemos se há correlação entre as borboletas pintadas na parede e o nome dado às cadeiras 

pela criança da turma, mas observamos que esse seria um vestígio a ser investigado. 

 

Fotografia  136 – A poltrona Borboleta em plano ampliado 

 
Fonte: Fotografia de Kemilly, 6 anos, Turma Vermelha, realizada em 4 de set. 2018. 

 

Na sequência do comentário sobre o “lugar de sentar de castigo”, vem a menção das 

crianças sobre dois colegas que estavam na poltrona “de castigo”. Sem uma investigação mais 

detalhada do tema em específico, não é possível aferir se realmente essas poltronas, em algum 

momento, com alguma das profissionais da unidade e crianças, foram utilizadas como “lugar 

de castigo”, ou como local ao qual as crianças eram encaminhadas para aguardarem e 

correlacionavam com uma forma de castigo. Uma possibilidade seria que a criança tenha 

criado, a partir de outras experiências, ou de suas interpretações sobre situações vividas, essa 

relação da poltrona com o castigo, fazendo que a fala não esteja conectada com algo que 

ocorreu efetivamente na unidade educacional. Essa menção, no entanto, traz indícios que 

poderiam ser investigados e refletidos em momentos de estudo, por exemplo, entre o corpo 

pedagógico. O exemplo evidencia o quão rico, revelador e esclarecedor pode ser esse 

exercício de buscar o olhar das crianças para com a unidade educacional por meio da 

fotografia. 
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Muitas são as questões para aprofundar nessa relação entre produção criativa das 

imagens realizadas pelas crianças e seus relatos. Como expõe Demartini (2002, p.14), um 

ponto de interrogação para muitos pesquisadores é como tratar o material dos relatos das 

crianças. “Como entender o que as crianças falam, com seu mundo de fantasias, com suas 

construções próprias e entendê-las a partir de nossa visão, de quem não é mais criança?”. Esta 

mesma dúvida atravessou muitos momentos da pesquisa. 

 

9.4 IMPRESSÕES DE UMA EXIBIÇÃO FOTOGRÁFICA COM RODA DE CONVERSA 

COM CRIANÇAS PEQUENAS 

Com as fotografias, falas e escolhas das crianças, exposta no tópico anterior  “Fui eu 

que fiz! Exibição Fotográfica com Roda de Conversa sobre as produções das crianças111”, 

observamos que, no campo descritivo visual, muitas crianças revelaram conhecer amplamente 

a escola, locais, pessoas, objetos, brinquedos, dentre outros detalhes que eram reconhecidos 

pelas crianças. Reconheceram, inclusive, fotografias de fragmentos de brinquedos e partes da 

escola. No campo das relações sociais, elas relataram, a partir das fotografias, questões de 

convívio com outras crianças nas salas, mencionando combinados para mediar as relações e 

usos dos espaços e brinquedos. Também falaram sobre características das professoras e 

profissionais da escola, trazendo destaques na relação com essas pessoas. Na questão cultural, 

revelaram algumas das brincadeiras realizadas nos espaços e/ou brinquedos, especialmente 

com os colegas e professoras, além de formas de vivenciar a rotina e as propostas 

pedagógicas. 

A vivência da escrita da carta nas Turmas Violeta e Laranja foi importante para 

marcar o quanto o elo de afinidade da professora da turma na mediação da exibição 

fotográfica era fundamental para promover a dialogicidade. Na turma Laranja, observamos 

um diálogo ampliado, enquanto na Turma Violeta, que acabava de receber uma professora 

nova na turma, a relação do diálogo ainda não estava construída. Foi possível, ademais, 

observar formas distintas de mediação no momento de roda de conversa, com mais ou menos 

liberdade para a expressão das crianças. 

Outra observação foi que com o passar das exibições fomos encontrando um método 

que facilitava a vivência. Todas as turmas começaram a roda de conversa com a 

contextualização da Semana Fotográfica e a pergunta se eles se lembravam do momento. As 
                                                
111 Presente na Unidade 2 da dissertação 
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turmas demonstraram lembrar com animação da “atividade” de fotografia e muitos já seguiam 

explicando o tema proposto para a Semana Fotográfica que era para mostrar a escola para as 

crianças pequenas que iriam estudar lá. Esse foi um dado relevante sobre a compreensão, 

ainda que em parte, das crianças sobre a vivência da Semana Fotográfica. 

 Percebeu-se que, nesse momento, as crianças iniciavam uma conversa relacional que 

mencionava que elas haviam estudado na creche, que tinham irmãos, parentes e conhecidos 

menores que estudavam lá. Deixar esse tema fluir e elas falarem sobre a questão, contribuiu 

para a ampliação da comunicação. Na sequência, era explicada a proposta de escrever uma 

carta para as crianças da creche, contando sobre as fotografias que as crianças haviam 

realizado, e perguntando se elas queriam ajudar a escrever a carta. A partir da aceitação das 

crianças, em geral com animação, iniciou-se a Exibição Fotográfica.  

A disposição da sala com as cadeiras das crianças em forma de roda trouxe aspectos 

relevantes para o processo. Uma percepção foi sobre a sensação de que os corpos das crianças 

se sentiam convidados a ir ao centro, nesse modelo de roda formada por cadeiras. Era 

constante esse movimento de levantar e se dirigir ao centro da roda, ou ao colega que estava 

em frente, ou à pesquisadora. Esta situação chamou a atenção e permitiu trazer importantes 

dados sobre o momento da roda de conversa e sobre a importância do corpo como meio de 

comunicação para as crianças pequenas.  

Outra observação é que os corpos iniciavam mais calmos e centrados nas explicações 

e fotografias e depois iam se movimentando e buscando adaptações durante a exibição. 

Algumas crianças iam demonstrando essa forma de movimentar o corpo com o balançar das 

pernas, outras se levantando para falar, algumas estavam sentadas viradas para trás, 

interagindo com os computadores e mesas que ali estavam, outras crianças faziam jogos entre 

os amigos ao lado, incluindo jogos de mímicas. Outras, ainda, ficavam sentadas, quase que na 

mesma posição durante toda a sessão, escutando e observando tudo ao redor, comunicando-se 

por meio de olhares expressivos. 

Algumas crianças não se manifestaram por meio oral, outras, queriam falar sobre a 

fotografia perto da pesquisadora, então se levantavam e iam para perto para falar sobre a 

imagem que estava sendo exibida. Era visível a busca dos corpos das crianças por movimento, 

e este foi restringido especialmente pelas adultas, na insistência de que as crianças ficassem 

sentadas ou que voltassem para suas cadeiras. Foi possível perceber que após 15 minutos, em 

média, os corpos das crianças passavam a buscar por mais movimento. Notou-se que o 

movimento era uma forma de expressão e que por diversos momentos, relaciona-se à imersão 

na experiência da Exibição Fotográfica. Um modelo de roda de conversa com todos sentados, 
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como é comum entre os adultos, mostrou-se restritivo à amplitude de expressões 

comunicativas que se manifestam com o corpo como um todo, por parte das crianças 

pequenas.  

Por vezes, em meio a um movimento de um lado para outro da sala, as crianças faziam 

comentários sobre as fotografias ou sobre o debate gerado a partir das fotografias. Na análise 

dos dados e de leituras sobre rodas de conversa na educação infantil, observou-se que esse 

movimento foi regulado pelas adultas.  Este é um tema que nos despertou atenção e sobre o 

qual buscamos referências nos trabalhos de Buss-Simão, que nos ajuda a olhar para esse 

momento no capítulo seguinte. 

Em média, todas as turmas ficaram entre 30 a 40 minutos na atividade e as crianças 

foram participativas até o final. Mas, em três turmas, as crianças que viveram a atividade por 

30 minutos fizeram comentários que indiciavam que estavam cansadas. Os comentários eram 

“estou com fome”, “já vimos essa foto”, “passa para a próxima” e notava-se o aumento do 

número de crianças querendo ir ao banheiro ou beber água depois de 20 minutos de exibição. 

Em resposta a comentários como os citados, encaminhava-se  para a finalização da sessão.  

Houve também crianças que queriam continuar conversando e falando sobre as 

fotografias, e que, inclusive, ao final da sessão, aproximavam-se para continuar contando 

sobre as fotografias ou seguir um assunto sobre o qual estava falando. Diversas salas 

finalizaram a sessão vindo dar espontaneamente um abraço na pesquisadora, demonstrando 

alegria e contentamento com a vivência. A abertura para a escuta atenta das vozes das 

crianças criou um ambiente comunicativo aberto que gerou contentamento, tanto por parte das 

crianças, quanto por parte das adultas. O espaço para as vozes das crianças se amplificou pela 

mediação de suas professoras de turma e pelas fotografias a partir de suas perspectivas e 

interesses. Ao mesmo tempo, as fotografias do ambiente educacional realizadas pelas próprias 

crianças as mobilizaram a falar sobre as imagens, pois se aproximavam de seus contextos, de 

seus olhares. Suas falas foram consideradas e, dessa forma, as crianças foram informantes 

legítimas do contexto educacional no qual habitam. 
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10 COMPLEXIDADES DA PESQUISA E PRÁTICAS COM 

FOTOGRAFIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

10.1 O RELATO ORAL DAS CRIANÇAS 

Como expõe Demartini (2002), ao pensar a pesquisa com crianças, a partir da 

Sociologia da Infância, é importante pontuar que há diferentes formas de ser criança e 

vivenciar a infância. Há muitos fatores que ressaltam a singularidade dos relatos das crianças 

nas pesquisas com elas realizadas. Demartini (2002) divide os relatos concernentes à infância 

em três tipos: (1) sobre as crianças e (2) sobre a infância, estes últimos conectados às 

memórias de quem não sendo mais criança se recorda dos anos iniciais de suas vidas, bem 

como os relatos (3) de crianças, realizados por crianças. No caso da pesquisa aqui realizada, 

os relatos que tratamos neste tópico é referente aos das crianças sobre as fotografias que elas 

haviam realizado. 

Na roda de conversa com cada turma, pontua-se que os relatos foram realizados em 

um momento coletivo, em que as crianças de cada sala, por volta de trinta, estavam juntas, 

sentadas em cadeiras em formato circular, olhando as imagens que elas haviam realizado, 

exibidas em uma tela por meio de um projetor, sem ter a identificação nas imagens de quem a 

havia feito. As crianças foram informadas de que aquelas fotografias haviam sido realizadas 

pela sua turma e convidadas a relatar sobre o porquê realizaram aquelas fotografias e o que 

queriam falar a partir daquelas imagens. Foi explicado que o relato das crianças que 

quisessem participar do momento iriam compor uma carta que acompanharia as fotografias 

que elas fizeram e que seriam entregues às crianças menores que iriam estudar na escola no 

ano seguinte. 

Após expor a ideia, as crianças foram convidadas a falar sobre suas produções. Nesse 

momento, passava-se para a professora da sala a condução e mediação da conversa, enquanto 

a pesquisadora anotava, em uma prancheta, as falas das crianças e mudava as fotografias que 

estavam na tela, sendo, dessa maneira, a escriba da carta. 

No início, as educadoras perguntavam às crianças: - O que havia na foto?, - Por que 

elas haviam produzido aquelas imagens? e  - O que queriam contar sobre estas para as 

crianças menores que elas que viriam estudar lá na escola? Assim que as crianças 
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expressavam suas opiniões, que eram registradas por escrito, mudava-se a fotografia em foco. 

Depois de poucos ciclos desse processo, em algumas turmas, as crianças já entendiam a 

dinâmica e, logo que a imagem era trocada, passavam a falar sobre o registro que estavam 

vendo no momento. Na maioria das turmas, a mediação era realizada pelas professoras e, em 

uma turma específica, pela pesquisadora, pois a turma havia recebido professora nova, 

iniciando na docência naquele dia. Houve turmas em que a pesquisadora contribuiu levemente 

com a mediação, em especial para evitar perguntas indutivas. 

As professoras ficaram admiradas ao ouvir sobre como as crianças estavam olhando 

para o ambiente escolar que habitavam. Essa abertura para a fala de muitas crianças foi mais 

intensa a depender do vínculo da professora com a turma. O fato permitiu, em alguns casos, 

maior abertura no diálogo entre as professoras e a turma, superando as dificuldades 

decorrentes das intervenções das adultas, numa perspectiva adultocentrada, manifestadas em 

normas como “falar uma criança de cada vez”, “ficar sentado” e “levantar a mão para falar” e 

com questionamentos das informações das crianças. 

Diversos são os fatores que trouxeram experiências distintas na roda de conversa com 

as crianças. Foi decisiva, entre esses fatores, a relação com a professora que conduzia a 

conversa, a presença da pesquisadora, o hábito de sentar-se em roda para dialogar, o ato de 

ver as fotografias que as crianças pequenas realizaram em uma tela grande, a partir de suas 

perspectivas e dos espaços, objetos e pessoas que lhe interessavam, o tempo da atividade, 

entre outros. 

O estabelecimento do vínculo das crianças com suas professoras de sala, foi um dos 

fatores determinantes na coleta dos relatos das crianças sobre as fotografias. Como lembra 

Demartini (2002), o estabelecimento de relacionamento com os participantes da pesquisa é 

essencial para criar abertura para as falas e relatos. No caso da coleta dos relatos das crianças 

sobre as fotografias que haviam realizado, o estabelecimento de relacionamento foi uma 

variável importante, tanto entre a pesquisadora e as professoras de sala como entre as 

professoras e as crianças.  

Observou-se que o fato de a pesquisadora ter estabelecido um relacionamento e 

parceria na construção da pesquisa com as professoras permitiu uma confiança e compreensão 

da exibição das fotografias e coleta de relatos como parte fundante da pesquisa. A abertura 

das crianças para com os relatos foi muito pautada no vínculo entre estas e suas professoras.  

Ter optado pelas professoras como mediadoras da coleta dos relatos foi uma escolha 

metodológica que contribuiu para a abertura comunicativa das crianças em suas falas. 

Situação que, pelo tempo de pesquisa e abrangência para as oito turmas da escola, 
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dificilmente teria ocorrido com o mesmo grau de abertura e integração caso a pesquisadora 

mediasse a sessão de exibição fotográfica. O pedido para evitar perguntas indutivas sobre as 

fotografias realizadas também foi observado como um ponto que as professoras levaram em 

conta, algumas com mais facilidade que outras. No entanto, em todas as turmas houve algum 

grau de indução. A observação sobre a condução da mediação de conversa para coleta de 

relatos, específica de cada turma, está no relato completo da pesquisa, no diário de campo. 

Ainda sobre o estabelecimento de vínculos na pesquisa com crianças, pontua-se a 

escolha metodológica realizada no início da pesquisa. A proposta era uma pesquisa 

educomunicativa, em que as práticas são realizadas em coletivo, somando saberes, olhares e 

ações em busca de uma abertura e ampliação da comunicação nos processos educativos. Na 

busca desse trabalho realizado em conjunto, foram estabelecidos vínculos com as professoras 

e a gestora da escola, que foram o elo para a condução da pesquisa com as crianças e as 

especialistas sobre infância (equipe pedagógica da unidade). Como mencionado 

anteriormente, essa escolha metodológica trouxe caminhos propositivos, mas, após uma 

leitura crítica do processo apontou também a falta das crianças no desenho da pesquisa. 

Processos democráticos de participação das crianças em contextos sociais é um desafio que 

vem se apresentando há décadas. 

Levanta-se essa questão para pontuar parte do cenário das sessões de fotografias onde 

foram coletados os relatos das crianças. Cada sessão de conversa com as crianças foi 

completamente única, o que vai ao encontro dos aportes de Demartini, (2002) sobre a 

singularidade dos relatos das crianças e dessas vivências das infâncias. Cada grupo de 

crianças, constituído por uma turma específica, teve uma forma particular de vivenciar a 

sessão de Exibição Fotográfica com Roda de Conversa. Assim, também, o fato de que as 

crianças tiveram comportamentos distintos em relação aos relatos verbais sobre as fotografias 

exibidas. 

Foram coletadas uma pequena parcela de informações das formas de expressão 

expostas pelas crianças, incluindo os silêncios e as expressões corporais, apesar do esforço, no 

diário de campo, de descrever parte das expressões corporais das crianças durante a Exibição 

Fotográfica com Roda de Conversa. Este aspecto não deixou de ser observado em alguns 

casos, mas com uma incidência reduzida em contraposição à do registro das falas. 

Um momento da coleta de relatos das crianças foi a vivência com as crianças da 

Turma Laranja, onde o vínculo e relacionamento da professora, que conduziu a mediação, 

proporcionou uma roda de conversa diferente. As crianças, mediadas pela professora de sala 

delas, conduziram o bate-papo sobre as fotografias e espaços da escola com grande 
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propriedade, com olhares críticos e um engajamento que permitiu que todas as 84 fotografias 

pudessem ser passadas e discutidas, sem manifestações de cansaço. Ficaram quase uma hora 

na vivência, alegres e engajadas e só saíram quando todas as fotografias foram vistas e com o 

comentário de “já acabou?”. Situação que apontou um movimento diferente de interação, 

mais próximo de roda de conversa com adultos acostumadas a esse método.  

Apontamos a importância de aprofundar nas outras formas de expressão das crianças, 

que podem parecer “caóticas”, mas que acreditamos trazer maiores informações sobre os 

meios de comunicação e interação das crianças, como observamos nas contribuições de Buss-

Simão (2019). 

Outro dado constatado é que os mesmos lugares ou objetos da escola despertavam 

percepções distintas entre as turmas, que poderiam ser reflexo das singularidades de cada 

espectador da fotografia, aqui o sujeito criança com sua cultura, meio de expressão e forma de 

ver o mundo em relação com as singularidades do coletivo da sala, de suas (inter)relações e 

experiências com o ecossistema estabelecido na unidade escolar.   

Um dado que a pesquisa revelou foram as singularidades de olhares do coletivo de 

cada sala, que mostraram referências diretas às práticas pedagógicas propostas pela unidade 

educacional. É possível observar esta relação em diversos casos. Um exemplo é o da sala na 

qual as principais atividades apresentadas pelas educadoras aparecem nas fotografias das 

crianças, como as imagens dos diversos tipos de pássaros e das obras de arte de um artista que 

estavam sendo apresentados à turma. Outro exemplo foi o relato das professoras da turma que 

mediaram e/ou acompanharam a Exibição Fotográfica sobre a surpresa com a experiência, 

que trouxe diversas revelações sobre as apropriações e percepções das crianças, não apenas 

sobre o olhar da criança para escola, como também para as relações com elas e com as 

práticas pedagógicas vivenciadas. Como as crianças viam as atividades propostas pelas 

educadoras, seus espaços de brincadeiras, as adultas, dentre outras questões que chamaram a 

atenção das professoras. 

Na sessão fotográfica, as crianças argumentavam e tinham o respaldo da professora, 

aberta à escuta e ao diálogo, e contaram com cuidados na condução das perguntas, para que 

não fossem indutivas e para que suas informações não fossem questionadas, na maior parte do 

processo, sendo consideradas como informantes ativos e válidos. As crianças mostravam 

propriedade ao falar sobre os espaços da escola e sobre as atividades propostas pelas 

professoras, além de um olhar apurado e leituras ampliadas das fotografias. Algumas 

educadoras das turmas saíram da sessão fotográfica impressionadas com a vivência, com o 

sentimento de pertencimento das crianças, com a leitura crítica e entendimento das atividades 
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pedagógicas e dos comentários sobre o contexto educacional revelado pelas crianças por meio 

das fotografias.  

 

10.2 REFLEXÃO SOBRE RODAS DE CONVERSAS VIVENCIADAS COM AS 

CRIANÇAS 

Uma autora que contribuiu para a reflexão sobre o momento da roda de conversa é 

Buss-Simão (2019), que traz questionamentos sobre os descompassos nos momentos da roda 

na educação infantil por influência das formas regulatórias de participação das crianças. Estas 

formas colocam em xeque as potencialidades de garantia ao direito de participação que as 

rodas de conversa podem propiciar. O conceito de formas regulatórias, apontados por Buss-

Simão, são assumidos a partir dos estudos de Boaventura de Sousa Santos (2002). 

Ao refletir sobre as oitos rodas de conversas realizadas junto às exposições 

fotográficas com as crianças da EMEI nos atentamos para as regulações criadas durante o 

processo. Desde a formatação da sala em roda com as cadeiras das crianças, ao tempo de 

exibição e às diretivas para que as crianças ficassem sentadas e/ou quietas, vemos os sinais de 

regulações, apontado por Buss-Simão, que expõe que: 
 

Nesse contexto de convivência entre sujeitos singulares, diferentes, 
pertencentes a categorias geracionais distintas, a lógica da Modernidade, a 
qual todos (as) estão imersos, faz que os adultos concebam o caos, ou seja, 
qualquer outra organização que não seja ordenada, sistematizada, 
disciplinada como algo que foge ao que se deseja para qualquer instituição 
coletiva. Imbuídos por esta lógica, os profissionais que atuam na instituição 
acabam inferindo às crianças organizações ordenadas, sistematizadas e 
padronizadas que não podem fugir à regularidade já́ instituída. Isso significa 
afirmar que muitas vezes a disciplina é utilizada como forma de estabelecer 
esse ordenamento, sem que haja uma reflexão ou uma tomada de consciência 
sobre os motivos dessa exigência. (BUSS-SIMÃO, 2019, p. 250) 

 
Essa concepção de caos a partir da perspectiva adulta, assim como a tentativa de 

organização/ordenamento foram observadas durante as rodas de conversas realizadas em 

menor ou maior grau, a depender da condução das professoras e da pesquisadora. A 

concepção da liberdade para o caos como forma de mobilizar os pensamentos críticos e 

criativos das crianças é uma possibilidade observada a partir dos aprofundamentos nas 

referências do campo da educação infantil. Como expõe Buss-Simão (2019, p. 250-251), “Isto 

implica em uma desordem no sentido de uma fuga ao que é tido como regulador das 

atividades que ocorrem na instituição, mas que visa proporcionar vivências emancipatórias”. 
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Em todas as rodas de conversas, as crianças foram convidadas a falar sobre as 

fotografias realizadas por sua turma, fala que se tornaria a carta para as crianças do CEI e um 

registro para reflexão da comunidade escolar e da pesquisa. O combinado com as professoras 

das salas era de que as crianças que não quisessem falar teriam seu posicionamento 

respeitado. O combinado foi realizado e não observamos em nenhuma das rodas de conversa 

coações para com as crianças que não se manifestaram. Foi observada certa regulação de 

quem queria falar constantemente, em menor ou maior grau, a depender da condução da 

mediação. A regulação era explicada para as crianças como forma de dar espaço para os 

colegas, que manifestaram que também queriam falar, para que tivessem seus espaços 

garantidos pela mediadora. 

Analisando o momento de roda de conversa realizado com a Exibição Fotográfica das 

produções das crianças, a partir dos apontamentos de Buss-Simão (2019), refletimos que a 

participação das crianças poderia ter sido colocada como opcional, dando maior espaço de 

escolha nas propostas realizadas por meio da pesquisa. A forma inicial de perguntar se as 

crianças queriam participar da escrita da carta não deixou explícita a opção de não participar 

daquele momento, mas as crianças que não quiseram falar tiveram seu espaço respeitado.  

Como aponta a autora, é importante perceber que 

 
Os momentos de roda precisam ser entendidos como espaços para o 
encontro, para a troca de experiências e escuta entre professoras e crianças, 
de modo a não exigir sempre a presença de todos/as. A partir do momento 
em que as professoras definem esta exigência como uma regra do grupo, 
nega-se às crianças o seu direito à participação e o momento da roda assume 
um caráter regulatório. (BUSS-SIMÃO, 2019, p. 259) 

 
O método de exibição fotográfica com roda de conversa nesta pesquisa trouxe 

possibilidades e reflexões. Buscou-se dar oportunidade para que as crianças vissem as 

fotografias que realizaram e tivessem um espaço privilegiado para falar sobre as produções e 

suas percepções em relação à unidade educacional. Outra intenção era de que as crianças 

vivessem uma escuta ativa por parte das adultas durante a roda de conversa e que suas vozes 

fossem registradas e transformadas em um documento para reflexão, tanto da comunidade 

acerca da unidade educacional, quanto para esta pesquisa. As crianças se apropriaram desse 

espaço de fala e demonstraram satisfação e animação em se expressarem. 

Diversas foram as reflexões que o método trouxe: a possibilidade de encurtar o tempo 

da exposição fotográfica e da quantidade de fotografias trabalhadas por sessão; dar mais 

liberdade aos corpos das crianças; deixar clara a opção para a participação ou não; deixar o 

ambiente mais acolhedor, por exemplo, com tapetes e almofadas no chão; e criar dinâmicas 
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que promovessem interação e movimento. Questões que poderiam contribuir para a 

construção da experiência da exibição fotográfica com as rodas de conversa. 

A experiência de vivenciar, com as crianças e professoras, as oito exibições com rodas 

de conversa sobre as fotografias realizadas pelas crianças apontou diversas questões que 

permitiram reflexões importantes para a escola, para as crianças e para a pesquisa. As vozes 

das crianças foram escutadas, elas falaram durante praticamente todo o tempo das exibições e 

houve o cuidado para que suas falas não fossem interpeladas e/ou questionadas suas 

informações. As perguntas se dirigiam ao que elas queriam dizer para as crianças do CEI 

sobre as fotografias que realizaram.  

Foram consideradas, no decorrer da exibição, manifestações que indicavam que 

crianças estavam cansadas ou desinteressadas. Houve animação e empolgação das crianças ao 

verem suas fotografias, a partir de suas perspectivas e escolhas, e ao poder falar sobre seus 

registros, sua escola e sobre o ambiente que habitam. Ao final de diversas rodas, a alegria e 

contentamento das crianças era evidente, demonstradas com sorrisos, com empolgação ao 

falar, com palmas e abraços espontâneos na pesquisadora e professoras no encerramento da 

roda de conversa, sem que algum adulto as tivesse orientado nesse sentido. 

Apesar do processo de escuta das crianças sofrer com as repercussões de relações 

adultocentristas, socialmente pré-estabelecidas, e por falta de reflexão e práticas consolidadas 

nesse sentido, o projeto de pesquisa abriu um espaço de escuta que se mostrou valioso, tanto 

para as crianças, que estavam empolgadas em falar sobre suas fotografias e sobre a escola, 

quanto para as professoras, pesquisadora e demais profissionais da escola, que passaram a 

refletir e transformar seus espaços físicos e práticas pedagógicas a partir dessa escuta, como 

aferido nos questionários respondidos pelas professoras, na entrevista com a coordenação 

pedagógica e com a professora A. D. P.. 

As falas das crianças desdobraram-se em reflexões entre as crianças, que dialogaram 

entre si sobre as informações e compreensões dos espaços, dos combinados e das culturas do 

brincar. As reflexões também ocorreram entre as adultas: professoras que se depararam com 

falas e indicações das crianças sobre como viam os espaços e as práticas pedagógicas; da 

coordenação pedagógica, que está considerando as falas das crianças nas conduções 

pedagógicas e em mudanças estruturais na escola, como quebrar pisos e pintar paredes em 

consideração, também, às falas das crianças; e com a pesquisadora, que está revisitando os 

procedimentos de pesquisa, de escuta e comunicação das crianças, entendendo que há muito a 

aprender com as áreas que mergulham nos estudos da infância, como a da Sociologia da 

Infância. 
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10.3 PARTICIPAÇÃO INFANTIL 

Em relação às questões de participação da criança a partir das considerações expostas 

na Unidade 1 por Fernandes (2004) e Tomás e Fernandes (2011), observou-se na pesquisa que 

o foco da participação estava na equipe de docentes e gestoras e que as crianças foram 

especialmente colaboradoras do processo, participando da pesquisa em alguns momentos de 

forma mais ativa e, de outros, reativas. 

No todo da pesquisa sobre o olhar das crianças da EMEI para com sua escola, por 

meio da fotografia e do diálogo, houve como princípio a busca ao direito à participação (ou 

não participação) da pesquisa, por parte das crianças, em todas as fases de execução da 

pesquisa, mas não durante o planejamento. A efetivação desse convite à participação foi 

buscada ao longo do processo de pesquisa, sofrendo variações a depender da(s) adulta(s) que 

mediavam a relação direta com as crianças durante as etapas. Na semana fotográfica realizada 

na EMEI, todas as crianças foram convidadas a participarem e a escolherem o que fotografar 

para apresentar sua escola às crianças menores que poderiam vir a estudar lá no ano seguinte. 

Das quase 240 crianças da unidade, as professoras relataram que apenas duas não quiseram 

fotografar, o que revelou um alto índice de interesse das crianças em participar da pesquisa-

ação.  

Nas reuniões sobre o andamento da pesquisa com as professoras e coordenadora 

pedagógica, foi mencionada a surpresa das professoras com a aceitação das crianças em 

participar da ação, mencionando outros projetos realizados na escola no mesmo ano que não 

tiveram a mesma adesão. Outra surpresa mencionada pelas professoras foi a desenvoltura das 

crianças em manusear a câmera fotográfica, sem haver nenhum dano. Esses comentários 

apareceram também no questionário respondido pelas professoras sobre a pesquisa112. 

No momento da Exibição Fotográfica, via Datashow, as crianças demonstraram ter 

compreendido e estarem bem-informadas sobre a proposta da Semana Fotográfica, lembrando 

por que haviam realizado as fotografias que seriam vistas, mencionando que era para mostrar 

para as crianças pequenas que iriam estudar na escola. Depois, foram convidadas a ajudar a 

pesquisadora a escrever uma carta para as crianças do CEI sobre o que queriam contar em 

relação às fotografias que haviam realizado. Tiveram espaço privilegiado de fala e escuta e 

                                                
112 Questionário que se encontra na Unidade 2 
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suas falas se materializaram em um documento que foi disponibilizado para as professoras e 

gestoras da unidade e se desdobraram em importantes reflexões na unidade educacional. Os 

comentários das crianças chegaram a influenciar mudanças estruturais e pedagógicas na 

unidade educacional, como foi aferido no retorno à escola e na entrevista com a coordenadora 

pedagógica, passados dois anos da intervenção. Outro registro do momento de exibição das 

fotografias foi a alegria das crianças ao verem e falarem sobre fotografias realizadas por elas, 

em suas perspectivas e do que elas escolheram registrar.   

As crianças da EMEI participaram de forma mais ativa no processo de integração com 

o CEI no ano de 2018, por meio desta pesquisa, ao realizarem as fotografias para 

apresentarem a escola para as novas crianças, ao irem visitar as crianças do CEI mostrando 

suas fotografias e convidando-as a irem visitar sua escola e ao receberem e apresentarem a 

escola às crianças do CEI, mostrando os locais, objetos e pessoas que estavam nas fotografias 

que elas realizaram e que escolheram mostrar às crianças do CEI. Contribuindo para a 

integração das crianças e das unidades no território. 

As fotografias que foram expostas na Mostra Fotográfica, que ocorreu no final da 

pesquisa, também foram escolhidas pelas crianças que foram convidadas a participarem de 

um processo democrático de eleição das fotografias realizadas por sua turma, que queriam ver 

impressas em tamanho grande e exibidas para toda a comunidade. Suas perspectivas sobre sua 

escola foram exibidas por meio das fotografias que realizaram, por meio de suas falas sobre as 

fotografias e das escolhas das fotografias para serem mostradas às crianças do CEI e na 

Mostra Fotográfica. Observamos que a pesquisa trouxe visibilidade das perspectivas das 

crianças, das infâncias e de suas vozes, ampliando o “ecossistema comunicacional” na 

unidade. 

Na reflexão crítica sobre a participação das crianças na pesquisa que realizamos, a 

partir das reflexões dos aportes de Tomás e Fernandes (2011), observando os quatro 

elementos nas condições significativas e participativas das crianças, trazidos pelas autoras a 

partir de Claire O ́Kane (2004), observou-se que em dois elementos há uma maior 

proximidade com a pesquisa realizada e, em outros dois, maior distância. Os elementos com 

os quais houve similaridades com a pesquisa são: 
§ Um intercâmbio de informações e diálogo entre as crianças e os adultos na 

base do respeito mútuo e propriedade compartilhada; 
§ O reconhecimento de que a capacidade, experiência, e interesses das 

crianças, que estão em desenvolvimento constante, desempenham um papel 
de extrema importância no momento de determinar a natureza da sua 
participação. (TOMÁS; FERNANDES, 2011, p. 264-265) 
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Observou-se que o intercâmbio de informações e diálogos entre adultos e crianças foi 

sendo ampliado, assim como o de adultos entre si e crianças entre si, a partir do respeito e 

reconhecimento mútuo das capacidades, interesses e experiências das crianças na pesquisa 

realizada. Há dois elementos que podem ampliar a participação das crianças nas ações com 

fotografia, que são: 

 
§ O poder, nas mãos das crianças, de modelar tanto o processo como os 

resultados; 
§ Um processo contínuo das crianças e a intervenção activa na tomada de 

decisões em distintos níveis nas questões que lhes dizem respeito; (TOMÁS; 
FERNANDES, 2011, p. 264-265) 

 
A reflexão desses temas, ainda que inicial, visto a amplitude das discussões dispostas 

em áreas como a da Sociologia da Infância, é fundamental para os avanços das pesquisas e 

práticas educomunicativas com crianças pequenas e com fotografia.  

Sendo a Educomunicação um campo de intervenção social, identificado como 
 

O conjunto das ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas 
destinadas a criar e a desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e 
criativos e em espaços educativos, garantindo, desta forma, crescentes 
possibilidades de expressão a todos os membros das comunidades educativas 
(SOARES, 2011, p. 36) 

 
Buscar a participação das crianças pequenas de forma transversal, dialógica, 

democrática e que amplie e fortaleça os ecossistemas comunicativos em espaços de educação 

infantil, ou em práticas com as crianças pequenas, especialmente em processos decisórios que 

afetem suas vivências é um dos caminhos que mostrou confluir buscas pertinentes a áreas da 

Educomunicação e da Sociologia da Infância. 

Estes debates expõem temas fundamentais para os princípios e práticas 

educomunicativas, como o da efetiva participação das crianças (TOMÁS; FERNANDES, 

2011) que as considere, a partir do paradigma apresentado por Nascimento (2015, p.80), 

como sujeitos competentes (HUTCHBY; MORAN-ELLIS, 1998) atores sociais (MAYALL, 

2002), produtoras de culturas (CORSARO, 2011[1997]) e que observe a infância como uma 

construção social, as crianças como atores sociais (JAMES; PROUT, 1990) e a infância como 

uma categoria na estrutura social (QVORTRUP, 1991). 

Observando os aportes de Qvortrup (2011), em relação à pesquisa realizada na EMEI 

“Jardim das Flores”, buscou-se contribuir com o que o autor menciona faltar em nossa 

sociedade: as pesquisas que trazem a perspectiva da criança. As fotografias realizadas por 

elas, seus relatos sobre as fotos e suas escolhas fotográficas trazem essa perspectiva da escola 
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a partir do olhar das crianças. Na pesquisa realizada, as 240 crianças da unidade educacional 

fotografaram sua escola, revelando suas perspectivas e apresentando seu olhar e percepções à 

comunidade que as cercam. A pesquisa trouxe a criança como unidade de observação, 

tecendo análises a partir da perspectiva infantil, amplificando suas vozes, trazendo 

visibilidade às crianças e a uma das infâncias vividas na cidade de São Paulo. 
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11 PESQUISA-AÇÃO E PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS 

 

11.1 PESQUISA-AÇÃO 

Segundo os conceitos de Thiollent (2011), para que haja uma pesquisa-ação é preciso 

que ocorra uma ação não trivial, problemática, que indique a necessidade de uma investigação 

a ser elaborada e conduzida. No caso da pesquisa com a EMEI “Jardim da Flores”, a 

problemática de como buscar observar a perspectiva da criança por meio da fotografia foi 

uma ação fora do trivial da unidade, aliada a uma problemática que se refletia em outras 

realidades da RMESP. 

Como aponta Thiollent (2011, p. 32), a pesquisa-ação “Trata-se de um método, ou de 

uma estratégia de pesquisa agregando vários métodos ou técnicas de pesquisa social, com os 

quais se estabelece uma estrutura coletiva, participativa e ativa no nível de captação de 

informação.” Sobre o papel da pesquisadora no processo, esta atuou de forma ativa na 

pesquisa, equacionando, articulando, avaliando as ações disparadas para a investigação da 

problemática e se relacionando com as pessoas envolvidas. 

As reflexões expostas por Thiollent (2011) trazem outra questão importante para a 

pesquisa aqui apresentada. O objetivo prático da pesquisa de campo na EMEI, com a qual foi 

construída a pesquisa-ação, surgiu inicialmente de forma externa à unidade, a partir de uma 

questão/problema identificada na pesquisa de Levantamento Exploratório com professores 

participantes das formações em fotografia ministradas pela pesquisadora. Outra 

questão/problema surgida externamente à EMEI foi a causa que nos levou até a unidade: as 

sondagens a respeito de uma pesquisa sobre como as crianças da Educação Infantil viam sua 

escola. 

Essas questões que dispararam a pesquisa eram inicialmente externas à unidade, 

porém, eram representativas de questões compartilhadas pela escola. A baixa incidência de 

fotografias e registros das crianças nas práticas educativas e o compartilhamento das dúvidas 

sobre como as crianças observavam sua escola a partir da fotografia traziam para a EMEI a 

partilha do problema de pesquisa. Quando a pesquisadora perguntou para a equipe da unidade 

educacional se as questões ressoavam em seus cotidianos e se a equipe pedagógica tinha 

interesse em fazer uma pesquisa coletiva sobre a questão, a resposta foi afirmativa e os relatos 

demonstraram animação com a possibilidade de investigação. Esse aspecto identifica a 
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pesquisa-ação aqui realizada113, mais próxima da ideia de “produção de conhecimento”, 

empregada por Thiollent (2011), que considera que o objetivo seria o de aumentar o 

conhecimento de determinadas situações e coletar informações que seriam de difícil acesso 

por meio de outros procedimentos. 

Segundo Thiollent (2011, p. 27), na pesquisa-ação há “[...] objetivos práticos de 

natureza bastante imediata: propor soluções quando for possível e acompanhar ações 

correspondentes, ou, pelo menos, fazer progredir a consciência dos participantes no que diz 

respeito à existência de soluções e de obstáculos.” Questões que consideramos que a pesquisa 

alcançou, ao ampliar a consciência dos participantes sobre as perspectivas das crianças 

pequenas sobre seu espaço, relações e ambiente educativo e apontar obstáculos e possíveis 

soluções para realizar uma pesquisa participativa que incluísse as crianças, além de contribuir 

para as revisões dos espaços estruturais e das práticas pedagógicas da unidade. 

De acordo com Thiollent (2001), a pesquisa-ação deve estar no âmbito das ciências 

sociais e agregar vários métodos e técnicas. Essas ações foram verificadas na pesquisa 

realizada, que trabalhou com diário de campo, questionários, entrevistas, levantamentos de 

dados, documentos, acervo fotográfico, registros, legislações, observação de campo, além de 

análises qualitativas e quantitativas. Segundo o autor, “[..] a pesquisa ação pode ser vista 

como modo de conceber e de organizar uma pesquisa social de finalidade prática e que esteja 

de acordo com as exigências próprias da ação e da participação dos atores da situação 

observada.” (THIOLLENT, 2011, p. 32) 

Outro aspecto da pesquisa, que compõe com as observações de Thiollent (2011) e 

indica que a pesquisa realizada foi uma pesquisa-ação, é o aspecto coletivo de construção da 

investigação, organizado e negociado com as professoras e gestoras da EMEI. Foi um 

processo complexo, porém assumido e empregado, até sua finalização, com o 

comprometimento dos sujeitos envolvidos. Outro ponto que Thiollent (2011) destaca é a 

importância da observação dos aspectos da linguagem e comportamentos ocorridos durante a 

pesquisa-ação. Por meio do diário de campo realizado, captaram-se, em parte, aspectos da 

linguagem e comportamento das crianças, equipe pedagógica e pesquisadora, trazendo dados 

sobre formas de expressão e comunicação dos atores envolvidos nas pesquisas. Do 

movimento dos corpos das crianças às formas de condução das professoras, da posição e 

interferência da pesquisadora em campo às relações com as gestoras e com o CEI vizinho, 

                                                
113  A pesquisa-ação será apresentada detalhadamente no Capítulo 6 desta pesquisa.  
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assim como outras observações de manifestações e expressões, todas foram captadas, 

relatadas, refletidas e analisadas.  

Thiollent (2011) aponta que a pesquisa-ação não impõe uma ação transformadora de 

início, esta ocorre se for do interesse do grupo investigado. Observou-se que, na pesquisa-

ação na EMEI “Jardim das Flores”, a transformação ocorreu com o processo, sendo aferida 

com maior clareza dois anos depois da pesquisa, a partir da entrevista realizada com a 

coordenadora pedagógica. A entrevista revelou mudanças estruturais que estavam ocorrendo 

no espaço, em decorrência, também, da pesquisa realizada e da escuta da perspectiva das 

crianças, trazida a partir de suas fotografias e falas sobre a escola e a comunidade escolar. 

Houve também uma flexão nas formas de observar os processos e práticas pedagógicas, 

gerando reflexões que seguem reverberando na unidade.  

O resultado desta pesquisa será mais um elemento para debate, e é aguardado pela 

unidade para servir também como material de investigação e trabalho. O papel da 

pesquisadora se pretendia modesto, pensado para articular e mobilizar o grupo em prol de 

uma construção coletiva de saberes e observações acerca das pequenas infâncias, e se 

desdobrou em reflexões e mudanças além do esperado. 

 

11.2 FOTOGRAFIA E INFÂNCIA 

Como aponta Kossoy, nas imagens há “[...] uma apreensão do real que as análises 

sociológicas ou históricas não alcançam, posto que, tradicionalmente, se limitam apenas ao 

reino da palavra.” Enquanto intérpretes, podemos deixar passar despercebidas questões 

relevantes que se manifestam por outra forma de expressão que não a verbal, como ocorre 

com a fotografia (2020, p. 137-138). 

Uma das questões trazidas à tona pelas fotografias das crianças foram as grades que 

delimitam e circundam os lugares tão queridos por elas, como o parque, o tanque de areia, a 

horta e o Parque das Flores. Para o corpo pedagógico da unidade, este foi um tema que 

chamou a atenção e provocou reflexão. Como disse a Coordenadora Pedagógica sobre as 

revelações que as fotografias das crianças provocaram: “As grades são uma grande prova 

disso. É algo que as crianças trouxeram e eu nunca parei para pensar, e agora é uma 

problematização que eu vou trazer e vamos estudar juntos se essas grades de fato devem ser 

retiradas. E [isso] é fantástico.114” Apesar de as crianças não mencionarem as grades ao 

                                                
114 Apêndice A, entrevista 1. 
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comentar as fotografias, elas apareceram interpelando os locais e objetos que as crianças 

escolheram fotografar, marcando as paisagens. Ter como tema fotografar a sua escola para 

mostrar para as crianças mais novas que iriam estudar na escola no ano seguinte contribuiu 

como um disparador, um provocador de possíveis perspectivas das crianças sobre seu 

ambiente escolar. Como expões Novaes (2012) é complexo para o pesquisador 

 
[...] introduzir o tema que lhe interessa pesquisar a seus interlocutores. As 
fotografias são neste sentido estratégicas: o tema “não cai do céu”, ele é 
motivado pelas fotos, que permitem ao pesquisador introduzir questões, 
esclarecer dúvidas, colher ricos depoimentos, acompanhar as discussões que 
as fotos suscitam entre as pessoas. (NOVAES, 2012, p. 17) 

 

As fotografias contribuíram para investigar tanto sobre a perspectiva das crianças 

fotografando, quanto sobre como elas veem sua escola. As fotografias foram um caminho que 

as incentivou a falarem, a se comunicarem, a se expressarem e assim, revelarem fragmentos 

de como observam o ambiente educacional. A revelação das imagens das grades é um dos 

exemplos de questões que geraram reflexões que ainda não tinham sido postas para o corpo 

pedagógico da escola e que estão sendo avaliadas no momento pela unidade, dado que reforça 

a condição de pesquisa-ação. Como expõe Thiollent (2011, p. 25), por meio da pesquisa-ação 

“[...] é possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos 

e tomadas de consciência que ocorrem entre os agentes durante o processo de transformação 

da situação”. 

O relato da coordenadora pedagógica da EMEI apontou, ainda, que a pesquisa 

realizada em 2018 despertou outras questões e que algumas mudanças estruturais feitas na 

escola têm, em parte, relação com as fotografias e falas das crianças externadas para a 

pesquisa. Vale o registro de que as fotografias trouxeram, além das reflexões e apontamentos 

positivos, também alguns incômodos. Há muito que se investigar sobre a questão da criança 

fotografando, a entrada em campo aqui relatada trouxe o início de um caminho de 

aprendizagens. Como expõe Gobbi (2018) 
 
Sabe-se que as crianças fotografam, porém ainda não se tem clareza sobre 
como seus registros fotográficos têm sido ou podem ser compreendidos para 
além de sua beleza e capacidade de organização estética. A efetiva qualidade 
de “agente” desse artefato é ainda pouco compreendida. Durante e depois do 
processo de escolha do objeto ou cena a ser fotografada, histórias acontecem 
e são inventadas, há uma circulação de ideias das e pelas crianças nos 
diferentes ambientes, criando e modificando relações. Como numa 
brincadeira ou jogo, o objeto câmera e as fotografias, somadas às crianças 
nos grupos infantis, passam a transformar em matéria a vida. (GOBBI, 2018, 
p. 153) 
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Observamos o contentamento tanto das crianças, quanto da equipe da unidade e os 

familiares envolvidos na pesquisa-ação. Em relação às crianças, foi possível observar a 

satisfação e aceitação, em praticamente todas, da proposta de fotografar e a alegria de 

manusear e sair pela escola com a câmera fotográfica, brincando de ser fotógrafos. No dia da 

Exibição Fotográfica com roda de conversa, via-se a alegria e a empolgação das crianças com 

o espaço de comunicação aberto para sua fala, diálogo e escuta atenta. Ao final de algumas 

sessões, de forma espontânea, surpreendentemente as crianças da turma vinham em peso 

abraçar a pesquisadora e as professoras, e algumas queriam continuar conversando sobre as 

fotografias e sobre a escola.  

A abertura para a escuta atenta e espaço de fala para as crianças foi um rico momento 

da pesquisa, percebido como fonte de aprendizagens, informações, incômodos e satisfação. 

Um dos desconfortos, registrado na entrevista com a coordenadora pedagógica, foi de 

professoras que demonstraram-se incomodadas com o registro das falas das crianças de sua 

sala que apontavam questões que as professoras consideram depor contra o trabalho delas. 

Argumento rebatido pela coordenadora pedagógica, quando recebeu tais interpelações, ao 

expor que as falas eram das crianças e se incomodavam era porque precisavam ser refletidas e 

observadas, no intuito de investigar o por que das crianças trazerem essas falas relacionadas 

às fotografias. 

 A animação e exaltação das crianças ao verem suas fotografias, suas professoras, seus 

amigos, os brinquedos e espaços de brincar e conviver na escola eram evidentes. Muitas 

sorriam, batiam palmas, pulavam, mandavam beijos para quem estava na imagem e se 

empolgavam em falar sobre aquelas representações tão caras para elas. A questão de serem 

imagens realizadas por elas, a partir de suas perspectivas, e o fato de elas terem participado do 

processo, trouxe, em nosso entendimento, uma mobilização efetiva, além de uma 

identificação que contribuiu para a ampliação da comunicação das crianças no momento de 

recepção e diálogo sobre as fotografias que realizaram.  

Ter suas professoras como principais mediadoras dos processos da pesquisa e dos 

diálogos demonstrou ser um meio de amplificar a comunicação das crianças sobre as 

fotografias realizadas, em decorrência da familiaridade e proximidade. Nota-se, no entanto, 

que relações conflituosas de comunicação entre professoras e crianças podem, por outro lado, 

atravancar a comunicação das crianças sobre suas perceptivas em relação às fotografias e aos 

espaços educativos. 
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11.3 A PESQUISA E AS PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS 

A pesquisa, dentre outras ações, buscou contribuir para a ampliação do ecossistema 

comunicativo em um espaço de educação infantil, trazendo perspectivas visuais, orais e 

corporais e favorecendo espaços de participação, criação e expressão das crianças, professoras 

e comunidade educativa. Como aponta Soares (2011), 
 
A educomunicação – enquanto teia de relações (ecossistema) inclusivas, 
democráticas, midiáticas, e criativas – não emerge espontaneamente num 
dado ambiente. Precisa ser construída intencionalmente. Existem obstáculos 
que têm de ser enfrentados e vencidos. O obstáculo maior é, na verdade, a 
resistência às mudanças nos processos de relacionamento no interior de boa 
parte dos ambientes educativos, reforçada, por outro lado, pelo modelo 
disponível da comunicação vigente, que prioriza, de igual forma, a mesma 
perspectiva hegemonicamente verticalista na relação entre emissor e 
receptor. A construção desse novo “ecossistema” requer, portanto, uma 
racionalidade estruturante: exige clareza conceitual, planejamento, 
acompanhamento e avaliação. No caso, demanda, sobretudo, uma pedagogia 
específica para sua própria disseminação: uma pedagogia de projetos voltada 
para a dialogicidade educomunicativa, em condições de prever formação 
teórica e prática para que as novas gerações tenham condições não apenas de 
ler criticamente o mundo dos meios de comunicação, mas também, de 
promover as próprias formas de expressão a partir da tradição latino-
americana, construindo espaços de cidadania pelo uso comunitário e 
participativo dos recursos da comunicação e informação. (SOARES, 2011, 
p. 37) 

 

Nesse encontro com a base conceitual da Educomunicação, percebe-se também que 

esta pesquisa se alinha aos preceitos da hipótese, aventada no final do século vinte, de que as 

práticas educomunicativas possuem uma natureza relacional estruturada em um modo 

processual, midiático, transdisciplinar e interdiscursivo, vivenciado na prática dos atores 

sociais por meio de áreas concretas de intervenção social.  

Esse encontro foi observado na pesquisa realizada, a partir do modo processual no 

qual se deu a relação estabelecida com os cursistas/professores do curso de fotografia na 

prática educativa, tendo a dialogicidade como princípio norteador, assim como pela criação 

de uma relação processual de escuta e busca por referências e investigações que 

respondessem a algumas das questões observadas no campo de formação continuada de 

professores em práticas educomunicativas. O encontro também se deu a partir da colaboração 

entre profissionais da Educomunicação com os da Educação Infantil na construção da 

pesquisa e, por último, na integração na investigação de referenciais dos campos da 

Educomunicação, Comunicação, Educação, Sociologia e Antropologia, para pensar essa inter-

relação social com as crianças pequenas e as infâncias.  
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Observa-se que a pesquisa acabou por percorrer as quatro áreas concretas de 

intervenção social que constituem o campo da Educomunicação. Na área da Educação para a 

comunicação, a pesquisa aqui realizada traz reflexões sobre alguns processos de comunicação 

em espaços educativos da infância, levantando questões sobre as singularidades dos sujeitos 

nos processos de recepção das fotografias, pensando o caleidoscópio com o qual as 

observamos, os simulacros, o filtro cultural, a trama fotográfica, as perspectivas singulares, 

dentre outras questões, para reflexão das relações entre receptores autônomos e críticos às 

fotografias, de adultos e crianças no contexto educacional. (KOSSOY, 2009, 2014, 2016) 

Em relação à área da mediação tecnológica na educação, além das observações 

expostas no parágrafo anterior, aponta-se o trabalho com fotografia com as educadoras da 

infância como prática educomunicativa, a partir da observação dos procedimentos 

compositivos das imagens fotográficas e questões técnicas como: enquadramentos, ângulos, 

composições, autoria, perspectivas, recepção, interpretações, legendas técnicas e de contexto, 

composição entre imagem e texto, acervo, memória, documento fotográfico, edição, 

intencionalidades e leitura crítica de processos e composições com fotografias, pensando suas 

potencialidades na educação infantil. 

Por meio da pesquisa-ação com a EMEI “Jardim das Flores”, atingiu-se a área da 

gestão educomunicativa ao atuar no planejamento, na execução, na realização e nos 

procedimentos que se articulavam na relação entre Comunicação/Educação, buscando 

favorecer os ecossistemas comunicacionais a partir da articulação da fotografia como prática 

da Educomunicação em espaços formais de educação infantil pública. 

Sobre a área da reflexão epistemológica, observa-se que esta pesquisa pode contribuir 

ao pensar na inter-relação Comunicação/Educação com as infâncias e as crianças pequenas, 

trazendo os aportes da Sociologia da Infância, que reconhece a infância como uma construção 

social, as crianças como atores sociais, sujeitos competentes, produtoras de culturas e a 

infância como uma categoria na estrutura social. Destaca-se também a importância de pensar 

os processos de participação e protagonismo infantil, apontando questões sobre 

adultocentrismo e observando mais profundamente as referências da Sociologia da Infância 

na inter-relação com a Educomunicação. 

Realizar um trabalho colaborativo com o corpo pedagógico de uma unidade 

educacional é um mergulho que implica na criação de elos, afetos, aberturas, disposição, 

revisitações, complexidades e aprofundamento nos espaços coletivos. A experiência em 

campo somada às reflexões teóricas foram fundamentais para observar a complexidade e a 

riqueza dos trabalhos e pesquisas com e para as crianças. Analisar a pesquisa de campo a 
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partir da Sociologia da Infância e das práticas com a educação infantil, ainda que de forma 

inicial, vista a amplitude dos aportes do campo, permitiu refletir e enxergar questões a serem 

consideradas nas práticas educomunicativas com crianças pequenas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANDO A PESQUISA REVELA MAIS DO QUE AS HIPÓTESES 

PREVIAM 

 
 
 

Na unidade educacional investigada, foi aferido que a pesquisa-ação demonstrou ser 

um importante método de construção coletiva de ações, aprendizagens, reflexões e ampliação 

do ecossistema comunicativo. Identificou-se que a pesquisa-ação é um método que possibilita 

alinhar o conceito educomunicativo ao fazer investigativo, tendo como desdobramento, além 

da ampliação da comunicação, indícios de transformações na vida na EMEI investigada e no 

cotidiano das pessoas participantes do processo, tanto dos adultos como das crianças e seus 

responsáveis. 

No que tange à participação, as crianças puderam ter espaços ampliados de 

comunicação, sendo convidadas a fotografar a escola; ter suas perspectivas habilitadas e 

registradas por meio fotográfico; ampliar seus espaços de fala sobre as fotografias que 

realizaram; externar suas percepções sobre a escola e as práticas pedagógicas com as quais 

conviviam; participar da integração no território com as crianças do Centro de Educação 

Infantil Vizinho; eleger democraticamente as fotografias que preferiam para serem expostas 

na Mostra Fotográfica com o trabalho delas; manusear e interagir com o artefato material e 

digital de suas produções; ver expostas suas fotografias de forma pensada para a interação a 

partir de suas perspectivas e dos adultos – buscando-se o efeito de galeria de arte, com 
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impressões fotográficas de alta qualidade e formato ampliado; além de socializar com suas 

famílias e comunidade sua produção, perspectivas e falas sobre os registros realizados. 

Foi identificada uma alta incidência do trabalho com fotografia por parte das 

professoras da educação infantil participantes da pesquisa, que relatam uma busca por ampliar 

seus conhecimentos e reflexões sobre as técnicas, formas e possibilidades para o exercício 

com fotografia na prática pedagógica e na vida pessoal. Os principais motivos expostos pelas 

educadoras para o trabalho com fotografia foram: para utilização em portfólios, avaliações e 

documentações pedagógicas; construção de atividades e exposições com fotografias; 

qualificar o registro e o trabalho; aprimorar e enriquecer as práticas pedagógicas; registrar 

momentos importantes da vida dos bebês e crianças; ampliar e qualificar o olhar. O principal 

equipamento fotográfico utilizado pelas professoras para os registros pedagógicos é o celular 

pessoal, havendo uma baixa incidência de menções sobre câmeras dedicadas (exclusivas para 

a realização de fotografias) como parte do material pedagógico na RMESP, tanto para as 

educadoras quanto para as crianças. 

Percebeu-se uma profusão de fotografias no cotidiano escolar. As imagens são, por 

vezes, mero cumprimento de protocolos de documentação pedagógica e composição de 

portfólios, ou desconectadas de reflexões e sentidos. Neste ponto, os relatos das educadoras e 

a experiência de campo demonstraram que há muito o que se refletir sobre estes registros. As 

falas de professoras, no Levantamento Exploratório e durante as formações com os 

educadores, revelam que há centenas de fotografias realizadas e poucas efetivamente 

utilizadas. Computadores, HDs e celulares possuem muitas imagens sobre as quais pouco se 

sabe como armazenar, direcionar, editar, refletir e organizar. Isto leva a uma perda frequente 

do acervo de memória fotográfica das unidades educacionais, ou a uma perda de controle do 

material devido ao elevado número de fotografias. A adoção de alguns procedimentos para 

captação e gestão dos acervos, aliados à reflexão sobre as intencionalidades e as fotografias 

realizadas, é uma oportunidade em potencial para pesquisas sobre as vivências da comunidade 

educacional. 

Foi possível observar como as fotografias representam um meio de comunicação sobre 

diversos aspectos nas relações entre as crianças e a escola, seus colegas, suas professoras, 

sobre as práticas pedagógicas, sobre as estruturas físicas que são parte do equipamento 

pedagógico, dentre outros temas que foram surgindo durante a Exibição Fotográfica com as 

crianças. A comunicação foi ampliada a partir da conjunção de comunicações verbais, não 

verbais e artísticas. 
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Na interface das relações entre a Comunicação e a Educação, encontra-se a 

Educomunicação, para a qual os estudos entre as diversas formas de comunicação dos seres 

humanos, desde bebês, com seus processos de apre(e)nder a vida, são questões de interesse e 

pesquisa. Na inter-relação da Educomunicação com as infâncias, especialmente em relação às 

fases iniciais das crianças, há muito para ser investigado. Nesse caminho de construção da 

epistemologia da Educomunicação nos estudos das infâncias e das crianças pequenas, a 

aproximação com as áreas da Sociologia da Infância e da Antropologia é um caminho que 

pode oferecer contribuições valiosas, pois tais áreas vêm se debruçando sobre o tema há mais 

de três décadas, com grandes contribuições para o campo. 

Sobre a área da Sociologia da Infância, com a qual iniciou-se uma aproximação, foi 

possível observar uma comunhão na abordagem de alguns temas como os que se referem às 

crianças enquanto seres sociais, competentes, criativos e ativos culturalmente. Outra 

proximidade observada entre as áreas é a busca pela ampliação da dialogicidade, da 

comunicação e das gestões mais transversais nos contextos educativos, procurando que as 

crianças tenham suas vozes legitimadas, um papel ativo nos processos decisórios e contem 

com espaços de comunicação e participação que assegurem seus direitos de exercer a 

cidadania de forma democrática. 

Observa-se que a imagem é um importante componente na formação humana e na 

relação com o mundo e com os outros, dispondo de códigos visuais fundamentais para se 

apre(e)nder a vida e as relações sociais. Desde bebê, a criança inicia o processo de identificar, 

decifrar e significar as imagens, sons e movimentos. As relações sociais e culturais vão dando 

contornos ao processo de interação entre o ser humano e o mundo que o cerca. Os signos vão 

se formando internamente em constante negociação com as relações internas e externas, 

sociais, culturais, históricas e biológicas a que os sujeitos estão expostos. Nesse processo de 

apre(e)nder a vida, as imagens se conectam a diversas outras formas de captura, significação e 

relação dos seres humanos com a natureza. Com o advento da era digital, da internet, das 

redes sociais e das câmeras de celulares acopladas aos telefones, as fotografias, os simulacros 

e a sociedade do espetáculo vem se espraiando.  

Nessa onda de segundas realidades capturadas e descoladas no espaço/tempo, vão se 

multiplicando as fotografias que interferem e se inter-relacionam com as múltiplas infâncias. 

Seja na vida familiar ou nos espaços de educação infantil, a fotografia faz parte da trama 

social. Bebês e crianças estão percebendo o mundo cercados por fotografias, imagens e telas. 

Antes mesmo de nascerem é possível que tenham fotografias suas disponibilizadas na 

internet. Crescem cercados de narrativas sobre sua existência, dadas pelos adultos que os 
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cercam e materializadas nas redes sociais com fotografias, textos, vídeos e áudios. Infâncias 

registradas, por vezes, em perspectivas adultocentradas. Mas afinal, onde estão as 

perspectivas fotográficas das crianças pequenas? Que infâncias estão sendo registradas? Por 

quais perspectivas? Com quais intencionalidades? Qual a interação dessas profusões 

imagéticas e narrativas na categoria social estrutural das infâncias contemporâneas? Como a 

criança pequena se inter-relaciona com essas narrativas sobre suas existências? Posicionar os 

sentidos e as lentes para observar essas paisagens, essas tramas sociais, essa profusão de 

questões, tem sido um dos desafios nas caminhadas investigativas e de (con)vivências. 

Entre observações, olhares, sentidos e indagações vou colocando mais uma vírgula 

nessa caminhada que se mostrou fascinante, desafiadora e enriquecedora. O registro, a 

memória e a reflexão desse espaço-tempo tão singular em que se deu a pesquisa, captados por 

alguns fragmentos da história, despertam telas inteiras de memórias que seguem povoando o 

imaginário, criando conexões e trazendo novas questões e reflexões.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 – CARTA ESCRITA A PARTIR DOS RELATOS DAS CRIANÇAS DA EMEI 

PARA AS CRIANÇAS DO CEI 

 
Turma Azul – Crianças entre 4 e 5 anos 

o Do meu pai. Da piscina de bolinhas. E também do parque. E também do 
Jardim das Flores. E também do escorregador. Lá do parque. E do balanço. E 
do gira-gira. E eu acho a escola muito boa. Assinado D. L. 

o Do parquinho de areia. Do escorregador. Da casinha. do tanque de areia e da 
casinha dos brinquedos e do balanço e o outro balanço e da quadra e do 
parquinho e do tanque de areia e do escorregador e eu acho escola legal 
assinado F. F. 

o Do tanque de areia do parquinho. Da casinha. Assinado, G. 
o Eu gosto da biblioteca. E da quadra. E da piscina de bolinhas. Assinado, J. D. 
o Da quadra. Do parque. Do tanque de areia. Assinado, A. 
o Eu gosto mais da sala. Do parque. E do tanque de areia. E da professora. Eu 

acho escola legal. Assinado, S. A. 
o Do tanque de areia. Parque. Outro parque. Casinha. Quadra. E eu não sei o 

que eu acho da escola. Assinado I. 
o Eu gosto da piscina de bolinha. Eu gosto da quadra. Eu acho que vou fazer um 

castelo sem a praia. Assinado, E. 
o Eu gosto do parque de areia. Eu gosto do periquito que mora no jardim e da 

abelhinha e eu acho escola legal.  Assinado, A. 
o Da minha mãe, do meu pai e meu irmão que está doente. Da escola, o parque, 

trem, piscina de bolinha. Assinado, J. 
o Eu gosto da abelha sem ferrão, parque com escorregador, dos passarinhos, da 

quadra, Jardim das Flores, tanque de areia e eu acho escola bem legal. 
Assinado, T. 

o A quadra, tanque de areia, Jardim das Flores, os pássaros, abelhas sem 
ferrão. Assinado, J. M. 

o Chocolate, bichinhos, comer, comida, eu acho escola legal. Assinado, M. S. 
o Eu acho minha escola é legal e eu gosto muito dos meus amiguinhos e eu 

também gosto das professoras e eu gosto muito dos meus amiguinhos e de 
brincar com eles. Assinado, A. 

o Eu gosto de tanque de areia que tem aqui, eu gosto do parque, eu também 
gosto daquele cano que você fala e o amiguinho ouve, eu acho escola legal. 
Assinado, A. 

o Eu gosto do parque, eu gosto também do tanque de areia, eu também gosto da 
abelha sem ferrão, eu gosto da escola. Assinado, C. 

o Eu gosto do parque e as crianças vão para a sala que os bebês que vão vir 
aqui, vai ser a escola deles. Assinado, M. A. 

o Tem brinquedoteca, casa, quadra e parquinho, da sala, da cadeira. Assinado, 
L. 

o Eu gosto da piscina de bolinha, eu gosto dos brinquedos e tanque de areia. 
Assinado, D. 
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o Aqui tem tanque de areia, parquinho, casinha, o outro parquinho e tudo. Eu 
acho a escola legal. Assinado, M. 

o Minha escola é legal! Assinado, E. 
o Eu acho escola o máximo, eu gosto da quadra. Assinado, L. de O. 
o Tem quadra, piscina de bolinha e bebedouro, eu acho a escola legal. 

Assinado, M. L. 
o Tem quadra, tem parque, é barulhenta. Assinado, C. 
o A escola tem parquinho, escorregador, bebedouro, banheiro, caixa de areia, 

balança e a escola é legal, e a casa. Assinado, E. 
 
 
Turma Violeta – Crianças entre 4 e 5 anos 

o Tem parque. Tanque de areia. Muitas flores e a escola é muito bonita. 
Assinado, L. 

o Tanque de areia, muitas flores, eu gostei da escola e gostei do parque. 
Assinado D. 

o Tem quadra, horta, parque, eu acho a escola legal. Assinado, J. 
o Minha escola é linda. Assinado, G. 
o Eu gosto dos professores porque tem atividade, porque têm amigos, porque 

tem um jardim de flores, parque, tanque de areia. Assinado, C. 
o Tem balanço que é mais alto para quem é bebezinho, é grande, tem 

escorregador alto que tem que tomar cuidado para não cair, pode lavar a 
mãozinha e secar as mãozinhas e obedecer a pro para não ir para diretora. Eu 
acho minha escola muito legal porque é muito importante a escola e o passeio, 
levar roupa da escola. A professora é muito brava e deixa de castigo. 
Assinado, A. L. 

o Nessa escola tem um montão de coisas legal, tenho professora legais, não 
precisa desobedecer e que tenha uma boa escola nessa escola, eu acho que a 
escola é muito legal pela primeira vez que eu vim nessa escola, eu reconheci a 
escola como muito bom, gosto. Assinado, B. 

o Tem que fazer o passarinho, o passarinho é muito importante e tem que 
cuidar. Assinado, R. 

 
 
Turma Cinza – crianças entre 5 e 6 anos 

o Bebedouro externo para elas reconhecerem. Saber como é que é. Para beber 
água e lavar a mão. 

o Parquinho externo. Para elas reconhecerem. Para elas brincarem. 
Balançarem. Pularem. E correr. Para reconhecerem os amiguinhos da nossa 
escola. 

o O tanque de areia (Grande agitação). Era para brincar com areia. Se divertir. 
Usar potinhos. Brincar dentro do trenzinho. Sujar a roupa. Fazer uma piscina 
grande de água. Para pegar areia do tanque de areia. 

o Horta para colocar a água. Cuidar das plantinhas. Cuidar para não matar as 
plantinhas. Se não molhar não vai crescer e não ter para comer. 

o Quadra brincar com bambolê. Esconde-esconde. Brincar de amarelinha. 
Fazer corrida. Brincar no caracol. 

o Jardim interno. Para brincar no cantinho. Para brincar de pega-pega. 
Esconde-esconde. Para eles reconhecerem as árvores. 
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o Palco. Para eles conhecerem os pássaros. Tirar foto. E saber o que o pássaro 
come. 

o Casinha de alvenaria. Para brincar com as bonecas. Para ver como é a 
casinha. E também brincar com os brinquedos. 

o Piscina de bolinhas. Para eles brincarem. Só entrar 3 por vez na piscina 
porque senão vai destruir e quebrar e vai todo mundo vai ficar triste. 

o Quadra. Para eles brincarem jogar. 
o Casinha de plástico. É para brincar. Não pode empurrar as janelas da 

casinha. Para brincar um de cada vez. Não pode subir em cima da casinha se 
não vai quebrar o brinquedo. Para fazer uma fila para entrar. E não sair pela 
janela senão fica entalado e tem que sair pela porta. 

o Bebedouro. É para beber água. E lavar a mão. E tem que tomar cuidado com 
os bichinhos que ficam lá dentro que são os vermes. Para não pegar os 
bichinhos no corpo. 

o Bambolê. Tem que guardar e arrumar para entrar. Não pode deixar bagunça. 
o Lixo. Para eles jogarem um lixo. E se não jogar o lixo vai espalhar poeira 

para todo lado. 
o Amarelinha. Para pular. Aprender os números. Para brincar. Correr e pular 

nela. Se não pular não vai aprender os números. Tem que jogar a pedrinha. E 
não pode pisar no número errado que está pedrinha. 

o Minnie. Para conhecer o filme da Minnie e do Mickey. Para aprender como é 
o filme da Disney  

o Esse é o boi da cara preta! “boi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa menina 
que tem medo de careta”, “porque ele se parece com o boi da cara preta, mas 
a verdadeira música dele é HakunaMatata”  

o Chão. Para não cair. Não se machucar. Não bater o joelho. Não bater a cara. 
Não bater o nariz e sangrar. Não bater no chão e se machucar. 

o Sala de informática. Para mostrar a sala. E conhecer a sala. E saber o que é. 
o Refeitório. É para eles almoçar. E tomar um lanche e outro lanche. 
o Palco. A gente canta. Para eles conhecerem. E cantar. 
o Brinquedos. Para conhecerem os brinquedos. E para eles brincarem. 
o Árvore. Plantar fruta. E conhecerem a árvore. Para não matar as flores. E as 

frutas. 
o Mapa do Brasil. É aonde nós mora. Para eles conhecerem o planeta. É a sala 

de teatro. 
o É a o negócio para nós tomar vacina. 
o Trenzinho de flores. É para eles conhecerem o nosso jardim. 
o É a professora. 
o O banheiro dos homens. É para fazer xixi. Para fazer cocô e lavar mão e 

soltar o pum. 
o Escorrega de plástico. É para escorregar é para pular em cima. 

 
 
Turma Amarela - crianças entre 4 e 5 anos   

o Sala para as crianças pequenas saber o que se deve fazer. Elas vão ver como é 
a sala quando elas chegarem. Se não vão ver a foto não vão saber como é a 
escola e vão ter que perguntar para a professora para mostrar para ela. E 
para elas não desobedecer todo mundo. 
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o Teto. Para as crianças tomarem cuidado para não tomar choque. Para 
mostrar para as crianças pequeninas. As crianças são pequenas e precisam 
ouvir o que as professoras falam. 

o Quadra. Meu pai pintou essas cores para ficar bem bonito. As crianças são 
pequenas. Para ouvir a história da quadra. Para ver que a quadra é colorida. 
Precisam aprender as cores e as letras. Para saberem que a quadra é para 
jogar bola. E que é para aprender que não pode correr que pode machucar o 
joelho. Não é para jogar basquete e futebol. Para as crianças brincarem de 
bambolê. Trocar e dividir. 

o Casinha de alvenaria. É para ver como a casinha é colorida. E para falar que 
não pode subir naquele murinho porque se não pode cair. E bater a cabeça. E 
nascer um galo. E se tiver molhado pode cair e machucar a cabeça. Para 
mostrar para as crianças que elas devem brincar sentadinhas. Para mostrar 
para as crianças que precisam brincar e dividir os brinquedos. Tem que fazer 
amizade para brincar com as crianças. Tomar cuidado para não sentar no 
muro cair de costas. E se subir no murinho pode se machucar e cair de joelho. 

o Jardim das Flores. É para eles verem como as plantas são bonitinhas. Se 
olhar naquele portão amarelo. E enfiar a mão algum carro pode pegar. As 
árvores são bonitas, não pode mexer nas flores. 

o Parquinho (grande agitação). Para não girar muito rápido no gira-gira que se 
não cai e bate a cabeça. Que não pode jogar areia no olho e correr. Segurar 
muito firme no gira-gira para não cair. Para não machucar o joelho. Para 
não subir na escadinha. Para não bater a cabeça. Para não subir muito 
rápido. 

o Horta. Para mostrar que não pode arrancar as folhas da plantação. Não pode 
pisar nas folhas se não elas caem morrem e estrega a terra. Não pode pisar no 
alface se não ele vai ficar estourado. Não pisar nas plantas se não as plantas 
vão morrer. 

o Casinha para mostrar as cores. Não pode subir no teto se não vai cair e 
machucar a cabeça. Não pode subir na janela. Não sujar a casinha. (nesse 
momento tivemos uma troca da professora da manhã para a professora da 
tarde) 

o Jogo de montar. Se jogar pecinha no chão vai ter que recolher. Se pisar no 
dedo do amigo vai sangrar. Não pode jogar a peça no amigo se não vai 
machucar. Tirei a foto do M. M. para ficar lindo. Para elas verem as pecinhas 
que pode montar um castelo. 

o Piscina de bolinha. Para mostrar que se cair no ferro elas não conseguem 
subir. E se não tiver um paninho pronto para ela subir. Vão cair e machucar. 
Se tiver na frente pode cair e machucar o dedo. Se não brincar direito vai 
machucar o amigo. Se a gente subir na piscina de bolinha pode machucar 
muito. 

o Banheiros. Para eles verem que é o banheiro. Para quando alguém abrir a 
porta ver que é um banheiro de criança. Para saber onde é o banheiro de 
menino e menina. E tem que ir na fila. 

o Sala. Para o amigo tomar cuidado e não cair na sala. Para sentar nas 
cadeiras para aprender. 

o Jardim interno. Não é para pisar nas folhas. Para ver que as flores são 
bonitas. Se correr na planta se pegar os besouros pode pegar no pé e no dedo 
e aí vai sair sangue. Eu tirei foto da roseira para as crianças verem nossa 
plantação. 
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o Escorrega os bebês. Eu tirei essa foto para os bebês não subir para não se 
machucar. 

o Refeitório. Foi eu que tirei. Foi eu. As criancinhas não subirem na mesa se 
não vai cair e machucar. E se for comer lanche precisa comer direitinho para 
não cair farelo. Elas têm que precisar de ajuda para papar. Para eles 
tomarem cuidado para não bater e machucar a cabeça. 

o É o Mickey. Eu fiz. Fui eu e ele. Fui eu que tirei, para eles verem como nossas 
vidas da sala são bonita e tem que colar direitinho senão cai. 

o Quadra não pode se pendurar todo dia senão bati a cabeça e faz muito dodói e 
cresce galão. 

 
 
Turma Laranja- crianças entre 4 e 5 anos 

o Horta para regar que tem plantas e para comer as comidas. E tem 
minhoquinha embaixo da terra. Que tem cuidar da natureza. 

o É na casinha. É a flor da porta da casinha. É a porta da casinha. Que tem 
brinquedos. Que tem que cuidar. Tem também escorregador. E tem outra 
casinha também. 

o O parque. Que tem gangorra. Tem casinha que pode ficar embaixo. Tem 
escorregador. 

o Jardim das Flores. Que pode brincar. Que tem florzinha para não matar. Tem 
carrinho de madeira. 

o Jardim da flores. Que tem muitas flores. Formigueiro. Que tem formigas 
venenosas. Que tem que tomar cuidado. Que as formigas picam. 

o A quadra que tem uma cadeira. Uma mesa. Tem árvore. Tem quadra. Tem 
corrida. Tem árvores. Tem muro. Tem amarelinha. Tem parede para pintar. 
Que dá para dormir na árvore com rede 

o O gol. Quadra. Tem rede. O gol. E dá para jogar basquete. Dá para jogar 
futebol e basquete. 

o Parque de areia. Tem areia. Tem árvore. E tem uma casinha, uma árvore, tem 
grade. 

o Quadra. Brincar de bambolê. Bola. Amarelinha. 
o Casinha de boneca. Casinha de brinquedos. Que tem brinquedos. Bonecas e 

bonecos. E tem janelinha e porta. 
o Jardim das flores. Eu que tirei porque é da natureza. Árvore. Perto do Jardim 

das Flores. Flores. 
o Escorregador. Eu tirei essa foto. Que tem escorregador. 
o Chão. Que tem minhoquinha. É para sentar. Que tem um banco para a gente 

sentar. É o banco para a gente sentar. 
o Parede do palco. É da parede. Dos pássaros. São os passarinhos que estamos 

aprendendo. É mesmo. Tem o jaburu. Tem urubu. Tem apia. O tucano. O 
papagaio. Murucututu. Arara. Quero-quero. 

o O tucano. Com filhotinhos. 
o Foto. Só está escrito os pássaros brasileiros. Os pássaros do Brasil. Está 

mostrando a letra S, o O e U. 
o Corredor para quadra. Casa de brinquedos. E tem um lixo. E um portão que 

vai para a quadra. Entrada do parque. Do tanque de areia. 
o Jaburu. É um Jaburu. Ele vai pegar o peixe. Que é uma foto. É igualzinho. 
o Frutas do Gustavo Rosa. Que é uma foto. É o J da J. e do J. P. 
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o Pássaro. É uma pintura do Gustavo Rosa. Podemos dar um nome para ele. 
Gustavo Rosa. 

o Rosa. Escrito. São letras. É uma foto de letra. Outra pintura do Gustavo Rosa. 
Está escrito Gustavo Rosa. E começa com R. 

o É meu tênis. Que eu tô indo para a porta da minha pro.  
o Pinturas. Mãos. A menina do laço de fita. Está no chão para secar. [para 

falar] que a gente faz atividade. 
o Jardim interno. O jardim e a diretoria. Tem dois jardins. Três jardins. Jardim 

das Flores. Jardim interno. E a horta. 
o Sala de culinária. Sala de informática. Alguém tá limpando. Era do lanche. É 

a moça da limpeza e do lanche. Estão limpando a mesa. E o chão. 
o Parquinho. Porque tem balança. E tem casinha. E tem castelo. E gira-gira. 
o Quadra. Que é lugar de jogar bola. Futebol. E basquete. 
o Tanque de areia. Tem trem. Tem pratinhos. E tem castelinho. 
o Horta. As plantas. O abacaxi lá no fundão. Alecrim. Saladinha. Salada. 

Cebolinha. E aquele negócio roxo. É o espinho. Espinho. Cebola roxa. 
o O canto da quadra. Que a gente pintou a parede um dia. Que tem mesas. 

Parede de arte. 
o Passarinho. É uma parede da casinha de bonecas. É que a gente senta e 

encosta na parede. É tem um passarinho. Eu tô vendo. 
o Quadra. Vou mostrar o gol ou basquete. Amarelinha. E as mesas “Mas eu não 

estou vendo a mesa” (fala da colega).  
o Casa de brincar. É uma casinha para brincar de mamãe e filhinha. E que tem 

papai. E tem vovô também. E tem irmão e mamãe. Vovó. E tio. E tia. E bebê. 
o Parede. Que tem outra parede. Outro passarinho. Parede da casinha “é 

porque as paredes têm que ser pintada e fica mais legal, minha escola velha 
não tinha isso”  

o Parquinho. É para as crianças brincarem. E tem gira-gira “eu queria mostrar 
aquela escadinha”  

o Parede pintada. Tem que mostrar as paredes pintadas. 
o Janelinha da casinha. Não pode pular a janela. E tem que tomar cuidado com 

a cabeça. 
o Sala de teatro. Para mostrar para elas a sala de teatro. 
o Sala de informática. Ela está mostrando o nei-nei. O pássaro.  
o É cebola! É alface! É alface! Não é o alface, o alface é o verde pro! Agente 

num...! É uma flor! Não, não, eu sei o que é uma folhinha. É uma folha que dá 
para fazer sopa! Mas a folha é preta! É na horta. 

o É o jardim das flores! Eu seio o que é, é tomatinho, é o tomatinho! É pimenta! 
É a pimenta! É o tomatinho! Tomate! Tomate que agente planto! A gente 
planto tomatinho! Quando os amigos novos vierem aqui, quando eles 
chegarem, quando eles for na horta comigo ele vão ver a planta, é o tomate! É 
o tomate! É o tomatinho! É a pimenta! É a pimenta! 

o Salada! Salada! É couve! Eu sei o que é, é salada! É! É couve, pro! Não! É 
salada! Não! É alface! É de Hulk! É de Hulk! É verde! Parece o verde do 
Hulk! 

o Flor! O parquinho mais colorido! O parquinho mais colorido dessa escola, 
essa escola pode ser bem colorido!. 

o Eu! Eu! Eu sei o que é, é folha! É folha! É folha! É a folha espinhosa! 
o É bonita a planta, é a horta, plantinha do minhoqueiro. 
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o É a piscina de bolinha! Que pode brincar um pouquinho! Que tinha bolinha 
nova! (uma professora que acompanha a exibição e está sentada ao me lado 
explica que a criança disse que é novinha, porque a piscina e as bolinhas 
haviam sido todas lavadas e levadas para uma área diferente da que estava 
antes na escola) 

o Casinha! Casinha e parque! Olha tá lá o escorregador! 
o É o banco verde! E tem a diretoria e o jardim! E tem uma passada para tomar 

lanche e almoço! 
o Banheiro! Eu sei o que é, é o banheiro de homem! Porque a foto é azul, né! E 

tem o desenho do Mickey! 
o Porta da sala fada! É a informática! É a sala de culinária! Porque é de cor 

laranja! 
o Pássaros! É a Harpia! Ela tá gorda! (eles conhecem os pássaros e ficaram 

animados com as fotos) 
o É o tanque de areia! Baldinho! Tem parque, tem o tanque de areia, o 

trenzinho e areia! 
o É uma sala! É a brinquedoteca! Porque tem muitos brinquedos! Tá 

aparecendo lá no fundo! 
o Atividade! É atividade do Flamengo! Eles têm cabeça muito grande e parece 

uma cobra o corpo! 
 
 
Turma Anil – crianças entre 5 e 6 anos 

o Jardim! Tem flores rosas! Cuidar das plantinhas, colocar água para crescer! 
o É a casinha! Casinha tem porta azul e telhado vermelho! E amarelo! E 

vermelho! E azul! E amarelo! E amarelo, vermelho e azul! É para as crianças 
brincarem de mamãe e filhinha! Eu já brinquei com minha irmã de mamãe e 
filha! Eu também já brinquei! Massinha! Escorregador! Também da para 
brincar de bebezinho dormindo. O C. sobe na casinha. Restaurante!  

o Tanque de areia! Tem o vermelho! Verde! Amarelo! E não pode jogar areia 
nos outros! Não pode subir em cima! E não pode comer areia! E que dá para 
brincar e fazer castelo de areia! Bolo! Da para brincar de sorveteria! 
Comida! Caça tesouro! Caça tesouro! Eu vi o prédio que minha avó mora! 
Embaixo da areia tem um cano! Porque a gente cavou!  

o Parque! Jardim das Flores! Tem flores, saladas! É a horta! A horta! Tem que 
cuidar das plantinhas! Não pode pisar nela e não pode arrancar! É para regar 
as flores, para crescer! É para plantar e cuidar! Tem duas árvores grandes! 

o Quadra! A quadra! Quem tirou essa foto? Eu! “Nossa! Tem criança!” É para 
corre! É para jogar futebol! É para jogar amarelinha! Bambolê! Pista de 
corrida. Pista de bolinha. Dá para brincar naquela parede. Pega-pega. 
Esconde-esconde. Brincar de comidinha, que tem mesinha lá atrás. Da para 
brincar de basquete. De elefante colorido. Pode desenhar na mesinha. Brincar 
de escolinha. 

o É ela. A diretora. É a professora! É a diretora! Porque você não tem alunos? 
Você ajuda a diretora! E ajuda as plantinhas!  

o É uma foto banheiro! Não é o banheiro não! É de beber agua! É o bebedouro! 
E o lixo! É para beber água. Não é para cuspir e jogar a água e molhar o 
cabelo do amigo. E aí pega água para molhar as plantinhas! 
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o Bambolê! Para brincar de bambolê e fazer atividades na mesinha. Não jogar o 
bambolê no amigo, no telhado, na árvore e nem na piscina de bolinhas. Não 
pode bagunçar. 

o É o banheiro das professoras. É o lanche. Eu que tirei, eu que tirei por que eu 
sou ela 

o Leão. Rei Leão. Fui eu quem fiz. Eu também tirei.  
o Colchões! Corredor! Não pode derrubar os colchões! São os colchões e o 

bebedouro. O colchão é para deitar e o corredor para andar. 
o Professora!!! Ela é linda. A gente gosta muito dela. Porque ela é linda. Ela faz 

a atividade dos pássaros com a gente. Ela é legal! E faz atividades muito 
legais. Ela faz diferente. A atividades dos passarinhos. Ela deixa brincar de 
massinha. Ela é muito fofa! Ela é muito fofa e muito linda. Ela faz a lista. Ela 
leva a gente no parquinho e na casinha de boneca. 

o Jardim interno. Não pode pisar nas flores. Os banquinhos é para sentar. 
o É o bebedouro. Onde a gente bebe água. Escova os dentes. Outro bebedouro. 
o Piscina de bolinha. Pode brincar. Não pode jogar bolinha para fora. Um de 

cada vez. Não jogar na quadra, no ralo, no teto. Não pode pôr na boca. Não 
pode jogar na cara do amigo. Não pode entrar na piscina de bolinha de tênis. 

o Casinha de brinquedos. Casinha de bonecas. É para brincar. Não pode entrar 
pela janela. E não pode subir no telhado. Não pode empurrar um amigo. Tem 
bonecas. Não pode entrar na casinha. Não pode jogar o brinquedo no telhado. 
Não pode chutar a porta. Não pode quebrar os brinquedos. Nem jogar nos 
amigos. Não pode falar palavrão. Não pode jogar nos amigos. 

o Professora. Que ela é bonita. Que ela é fofa. Muito linda! 
o Brinquedos na estante. Não pode espalhar brinquedos no corredor. Se não o 

amigo vai cair. Os brinquedos. Pecinhas de montar. Blocos e monta tudo. 
o É o banheiro. Não pode sujar o banheiro, se não dá descarga, quando fazer 

xixi aí, o banheiro, vai ter que dar a descarga. 
o A tia B. Que ela é muito legal. Ela dá lanche para gente. Ela é muito fofa e 

legal. Não pode jogar suco nela, nem bater, nem jogar lanche, nem estourar o 
saquinho. 

o Professora. Que ela gosta de brincar. Que ela é muito fofa e linda. Ela gosta 
de brincar de palhacinho e fantasias. 

o Professora. Ela é muito fofa, linda e legal! 
o Professora. Ela é muito legal, linda e fofa. 
o Professora X eles não lembrava o nome 
o Casinha de brinquedo. Não pode arrancar a porta da casinha de brinquedo. 

Não pode empurrar. 
o É a diretora. Ela é muito legal e boazinha. 
o Jardim das flores. Não pode correr. Não pode matar os bichinhos. Não pode 

comer a terra. Não pode comer pedra. Não pode jogar nos amigos, não pode 
pular do portão para a rua. 

o A foto dos passarinhos. Não pode rasgar, não pode arrancar as fotos. 
 
 
Turma Verde – crianças entre 5 e 6 anos 

o Horta. Jardim das Flores. Quadra. É o parque. É a horta. Alface. Flores. 
Tomate. Cenoura. Verdura. Vegetais. Cebolinha. Cebola roxa. Salsinha. 
Melancia. Repolho. Mamão. Manga. Maçã. Alecrim. 
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o Tanque de areia. Brincar na areia. Brinquedos. Catarata. O Trem. Castelo de 
Areia. Cebolinha. Repolho. Castelo. Baldinho de areia. Baldinhos de areias 
novos. Pá. Trem. Tanque de areia. 

o Quadra. Futebol. Quadra. Banquinho. Você está ali. Gol. O baldinho. As 
mesinhas. O futebol. A cesta de cima. Cebolinha. Flamingo. Jogar bola. Jogar 
bola com os amigos. A bola. 

o A casinha. Piscina de bolinha. Corredor. Piscina de bolinhas. Lá tem o 
balanço. Gangorra. Escorregador. A areia. Trepa-trepa. A casinha de 
bonecas. 

o Jardim das Flores. Onde as peruas passa. É verdade. É onde a gente vê as 
peruas. Onde vê a natureza. As flores. As árvores. O sol. O trevo de quatro 
folhas. E manga. E também tem mamão. E coqueiros. E folhas e passarinhos. 

o A J., olha eu ali. Olha a M. L., a sala. 
o Casinha. Casinha. Casinha. Casinha de boneca. Tem brinquedo. Escorrega. 

Escorregador. Casinha. Escorregador. Casinha que era nova. Carrinho de 
boneca. Escorregador. Brinquedos. Escorregador. Tem desenhos na parede. 
De hospital. Tem câmera escondida. Tem o banco na parede  

o Essa é a casinha que eu falei. A casinha amarela. Ela é nova. É uma casinha 
que pode brincar de mamãe e filhinha. É uma casinha que pode brincar de 
mamãe e filhinha. Pode pegar um brinquedo e entrar nela e ficar sentadinho 
brincando, e deixar as pessoas entrarem né M. E.? Né B. Não pode fechar a 
porta, nem a janela. Tem que deixar tudo aberto. E algumas fechadas. E não 
pode ocorrer se não cai. E tem que respeitar as pessoas. Deixar as pessoas 
brincar. E ser amigo. E respeitar os outros. Tia sabia que eu tinha um 
irmãozinho que estuda lá na creche? Eu também tenho um irmão que estuda lá 
na creche. Michele, você sabia que eu também tenho um irmão que estuda lá 
na creche? Eu também tenho um irmão que estuda nessa escola. Eu também 
tenho um irmão. Eu também tenho. É menino ou menina? 

o A Pro. É o dia do ajudante. A coisa do bolo dos aniversariantes. Os pássaros. 
Ela joga bola com a gente. Ela é juiz. Ela cuida da gente. Ela faz manobras 
com a gente. Ela faz estrelinha. Ela ensina a gente fazer estrelinha. Ela é 
muito legal. Ela faz truque para a gente. Ela ensina a gente a fazer estrelinha. 
Ela faz estrelinha no muro. Ela deixa a gente desenhar do jeito que a gente 
gosta, giz, canetinha, lápis. Ela também cuida da gente. Ela consegue pular o 
muro para pegar a bola que está no jardim das flores. Ela ensina a gente a 
fazer estrelinha. Você já falou isso muitas vezes. E ela consegue andar de 
mão. Ela deixa a gente ir na piscina de bolinha. Ela é muito legal. Ela faz 
lição. E muita coisa legal com a gente. Ela deixa algumas pessoas serem 
ajudante. Ela chama de amor. Ela deixa a gente chamar ela de mamãe. E ela 
chama a gente de filhinha. E ela chama de coração. Ela dá um coração para 
gente. Ela me chama de filha. Eu chamo ela de mãe e ela me chama de filha. 
Chama de mãe? Caraca! 

o Tanque de areia. E o chão. A gente tira o sapato. E a meia. Quem quiser. E 
tira areia do sapato. E tira a meia e coloca. E deixa o sapato ali no canto. 

o Piscina de bolinha. A gente mergulha. A gente pula. A gente brinca. A gente 
pode enterrar a pessoa cheia de bolinha. Brincar de tubarão que pega o 
golfinho. Brincar de sereia. O tubarão que pega a sereia. De golfinho. 

o É do mesmo lugar. 
o Mesas que eu falei. Tira os brinquedos para brincar. Os azulejos que a gente 

pode pintar. A árvore. Tinta pra gente pintar muro. 
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o Árvore. Não dá para ver nada. Esse é o muro ou a árvore? Mas que lugar é 
esse? É a quadra? É o telhado. É o telhado. A quadra. Não é a quadra não. É 
o telhado de alguma coisa. Não é o negócio da casinha. Quadra. É o telhado 
da casinha. Quadra. Não dá para ver nada. Esse não é o telhado da casinha. 
Não dá para ver nada. Quadra! 

o Colchões. Bambolê. Colchões que a gente deita encima para relaxar. Mas eu 
quero dormir. Quando quer dormir e assistir o filme. E o bambolê, que agente 
quer rodar com ele, na mão, assim ó! E com o pé, que a pro me ensina. E no 
pescoço. 

o Refeitório. Restaurante. Lanche. Refeitório. Lugar de comer. Lugar de a gente 
lanchar e almoçar. Lanchar o lanche da tarde. 

o Brinquedo. Tá borrado. É os brinquedos que a gente brinca de montar. De 
montar casinhas. De brincar. 

o Escorregador. Pode escorregar nele. Pode tomar choque, de verdade. Dá 
choque no bumbum. Quando tá muito sol a gente toca e dá choque. 

o Bebedor. A gente bebe. Elas bebem na boca. Aperta aquele botãozinho cinza e 
sai a água. E é para escovar os dentes. E para beber água no copo. Para lavar 
a mão com sabonete. 

o Palhaço. Peixe palhaço. É para jogar as coisas no lixo. E vai para o banheiro. 
Amarelo para meninas. Azul para meninos. E também tem um banheiro em 
construção que não pode ir lá. 

o Banheiro. O banheiro das meninas e meninos. Têm o banheiro proibido, 
porque está em construção. Com banheira. Para usar esse trocador. No 
banheiro das meninas tem um lugar para os pequenos trocarem a fralda. No 
dos meninos tem chuveiro, só que o chuveiro está quebrado. 

o Palco. Toca música. Cada um tem o seu lugar de sentar. Cada turma senta em 
um quadrado. 

o Portão, abre assim (a criança faz um movimento para o lado). Pode fingir que 
é uma prisão. É uma prisão. Não pode pular porque pode machucar. 

o Se apresentar para eles. Vão apresentar a escola e as professoras. Mostrar 
onde é o parque. A professora deles. Vão ter que falar no nome deles e a gente 
vai lá escolher a creche deles. 
 

 
Turma Vermelho - crianças entre 5 e 6 anos 

o Quadra. O parquinho. A casinha. O tanque de areia. A horta. A quadra; 
o Parede da diretoria. Da secretaria. Tem desenho do Pato Donald. As flores. 

Os desenhos do coração. O coração. O laço da Margarida. Os olhos. Laço 
vermelho. Bico. 

o Cadeira. Sofá. O sol. A mesa. Perna da cadeira. Parede. É o lugar de sentar 
de castigo. I. e a T. estavam aí. É a poltrona. Borboleta. 

o Colchões. Bebedouro. Colchão. Corredor. Tem janela e a nossa sala. O 
bebedouro. O parquinho. O portão. A gente brinca no corredor. A gente com a 
pro. E a pro no corredor. 

o Parque. Balanço. Escorregador. Gangorra. Balanço. Gira-gira. Árvore. É o 
lugar de brincar. A grade que a gente sobe com a pro. Escorregador que a 
gente sobe e desce com o pé. Areia. Parquinho. Desenho. Brinca. 

o Tanque de areia. Tem areia. Tem trenzinhos. Brinquedos. Parede. Giz de cera. 
Grade. Chão. Balde. Materiais. Brincar de pizzaria. Brinca de cabeleireiro. 
Cabeleireiro é na sala. Brinca de televisão. Pato. Trenzinho. Pá. 
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o Piscina de Bolinha. Fazem bagunça. Pular na piscina. Não fazer bagunça. A 
gente pula e gira. Tatame. Nós brinca de balão e comida. E brinca de gorila, 
tubarão. 

o Refeitório é para comer. A gente pode comer. Pode lanchar. Café a tarde. 
Almoçar. Brincar no palco. Sentar e cantar no palco. Desenhos. E plaquinhas 
no refeitório. 

o Brinquedos que nós brinca muito. Muito brinquedos. Tinta. Pecinha que é 
cara. 

o Palco. A gente canta. Nós brinca. Canta o hino nacional. Tem o bebedouro. 
São os professores ficam de pé e a gente canta. 

o Jardim Interno. Banco. 
o Casinha.  Tem muito brinquedo. Portão da casinha e escorregador. E a 

casinha. E o chão. Escorregador. E tem escorrega que dá para sentar. E tem a 
casinha de brinquedo. Que é a casinha nova. A outra casinha. Árvore. O 
tatame. A outra casinha. A parede desenhada. Desenhos. Escorregador com 
giz de cera. A parede. E a árvore. 

o Gustavo Rosa. Palco e parede. A sala de informática. O banheiro. Nome e 
fotos dos passarinhos. Palco. Que todas as salas têm. As árvores. 

o Sala dos professores. Diretoria. Abelha, porque os professores vão para lá 
para estudar. 

o Horta. Tenho alecrim. Abacaxi. Árvore. A gente planta. A árvore dá sombra 
para gente. Para os outros aprenderem. A grade. Alecrim. Alface. Árvore. 
Vira sonho. Estudando as árvores. Tem minhoca. Besouro. Barata. E couve. 

o Brinquedoteca. Brinquedos para brincar. Para estudar. Aprender a estudar. 
Parede. Cadeiras. Balão. Brinquedinho de palhaço. 

o Pro. Armário. Os desenhos. As paredes. Mesa. Caderno. Teto. 
o Jardim das Flores. Onde chegam as peruas. Tem portão. Tem flor. Brincar de 

cobra cega (Eles amam andar de perua, diz uma professora). 
o Refeitório. Brincadeiras. Onde a gente come. Onde tem mesas, paredes, 

portas. Come sobremesa. Tem desenho da Turma da Mônica. A janela. A 
Rosinha. Ela dá dinheiro. Uma fichinha. Uma moeda, para contar quantas 
crianças almoçaram. 

o Pro! O parque. Casinha. Quiosque. O carro. 
o Banheiro tem que esperar dos vasos paredes bebedouro janelinha. 
o Cardápio. Hoje tinha pão com geleia. O teto. Bananas. Melancia. Macarrão. 

A carne. Bolinho. Danone. Achocolatado. Banana. 
o Cozinheiras as cozinheiras onde elas cozinham os pratos parede o forno onde 

elas sentam comidas e pia. 
o Sala de informática mochilas onde assistir filme as cadeiras as mesas o 

computador bancos letras a tela. 
o Cuidados com a grade do chão. 
o Casinha de brinquedos parede casinha de brinquedo janela casinha que tem 

brinquedos telhado. 
o Palhaço lixo palhaço o lixo do banheiro das Meninas parede a boca do 

palhaço o cabelo chapéu do palhaço uma lixeira. 
o O armário sabão azulejos panelas foto do banheiro Das Meninas tem sabão 
o Casinha parede as árvores paredes o telhado da casinha uma casinha 

pequena brincar de cabeleireiro de vendinha de mãe e filha de biblioteca. 
o Quadra eu tava ali no banco jogar bola brincar sem machucar. 
o Bola parece um ovo agora o chão para jogar bola. 
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o Parede de pintura parede para pintar. 
o Porta da casinha brinquedos quando abre essa porta vai encontrar 

brinquedos. 
o Pássaros. 
o Frutas. 
o Bebedouro bebe água e escovar os dentes. 
o Prateleira de banheiro tem banheiro de menina e menino e tem sabão e 

lencinho Lá em cima tem álcool gel tem avião. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 
ENTREVISTA 1 
 
Nome: A. 50 anos. Formação: Função: Coordenadora Pedagógica. Tempo de 
experiência: 12 anos como coordenadora pedagógica e 20 anos como professora. Escola 
na qual trabalhava em 2018: EMEI “Jardim das Flores” (nome fictício) 
Data de realização da entrevista: 23 de Março de 2021 
 

Pesquisadora Michele Marques Pereira: – Voltamos na EMEI, dois anos após a 
pesquisa que construímos juntas, para realizar essa entrevista e buscar trazer para a análise da 
pesquisa sua percepção e apontamentos sobre o projeto. Gostaria de iniciar pedindo que você 
relatasse como foi a pesquisa em sua perspectiva.    

Entrevistada – Essa maneira de dar voz as crianças através da fotografia é algo muito 
natural. É muito mais interessante do que você ficar perguntando e pedindo para eles farem: 
que espaços você mais gosta? E aí eles podem ser influenciados, ouvir o amiguinho falar a 
mesma coisa. Eu acho que a fotografia permite que a criança realmente tenha aquele 
momento dele e vá lá para aquele espaço que realmente é especial para ela, ou não, porque 
teve espaços que as crianças fotografaram porque incomodavam. Além de ter sido um projeto 
que nos trouxe muitas coisas que a gente não enxergava como adulto, essa visão deles, trazer 
a tona o que era importante para eles e o que não era e o que incomodava, eu percebi que 
também algumas professoras ficaram muito incomodadas com alguns relatos, como se pisasse 
naquela ferida, tá metendo “pitaco” no meu trabalho, quer dizer, está criticando o que eu estou 
fazendo, o que para mim foi muito valioso. Porque começou a quebrar alguns melindres e ver 
que não era pessoal, mas para rever a postura do trabalho daqueles profissionais. Então é 
assim: é sentar no momento coletivo, analisar esse relatos [se referindo as cartinhas com os 
relatos das crianças de cada turminha sobre as fotografias que realizaram] que elas me 
trouxeram e apontaram que: “olha A. você precisa falar com ela, porque assim ela está 
criticando o nosso trabalho” e eu disse: “não! Quem está criticando são as crianças. Isso é um 
relato delas. A gente precisa enxergar o nosso papel e eu me coloco no meio disso, porque se 
eu sou coordenadora pedagógica e estou junto com esse grupo eu também preciso rever a 
minha postura perante algumas coisas, né?” Então algumas coisas que incomodaram muito e 
que para mim foram muito ricas, porque trouxeram a tona a reflexão desse grupo e que 
começaram a enxergar e falar: “caramba eu não tinha pensado nisso, eu preciso mudar”. 
Então, eu acho que foi riquíssimo! Talvez essa informação você não tinha, né? [respondi 
confirmando que eu não tinha essa informação]. Mas foi, quando elas leram esse material que 
você me trouxe hoje116 [sobre as cartinhas das crianças com os relatos de cada turminha sobre 
as fotografias que realizaram], elas me apresentaram e já assim: “você leu?”, “você teve 
acesso”, “mas porque você não recebeu uma cópia?” e você me respondeu que foi porque não 
tivemos tempo de nos encontrar, “tá escrito isso”, “A., você precisa falar com ela, isso daqui 
                                                
116 Cada professora recebeu uma cópia da cartinha de sua turma, com os relatos das crianças da sua turma sobre 
as fotografias que elas realizaram. Eu havia levado uma cópia na íntegra das cartinhas de todas as turminhas para 
a CP A., no final do ano da pesquisa, 2018, mas ela não estava no dia da entrega e fui informada naquele dia que 
no ano seguinte ela não estaria mais lá, pois iria para a supervisão. Por tanto, guardei as cartinhas para o dia da 
entrevista que planejava realizar com ela, que ocorreu em março de 2021, quando as cópias foram entregues. 
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vem contra nosso trabalho” e eu disse “não, isso daqui é um relato das crianças, a Michele só 
colocou no papel, ela registrou, só. Então prestem atenção nessas coisas.” Para mim foi muito 
rico, nesse sentido, além de trazer esse olhar maravilho, e é o que você falou, são as ideias 
deles e eu quero ler com muito carinho porque a gente tem aqui um prestador de serviço [que 
está fazendo a reforma na escola] e através desses relatos que você me trouxe, porque embora 
essas crianças não estejam mais aqui, porque a educação infantil fica dois anos só com as 
crianças, infantil I e II, crianças de 4 a 5 anos, e as crianças de 2018 não estão mais aqui, mas 
o olhar das crianças eles vão se repetir, né? As experiências dos espaços vão ser as mesmas. 
Então, o que aquelas crianças relataram é muito provável que as outras também tenham esse 
olhar, aí a gente precisa pegar com muito carinho tudo isso e ver o que a gente pode melhorar.  
O que a gente pode em termos de espaço físico mesmo, em primeiro lugar, para quando elas 
voltarem [com a flexibilização do isolamento em decorrência da pandemia de SARS--CoV-2] 
a gente já ter esse espaço. Você já percorreu a escola e já viu que muitos dos espaços a gente 
já pensando em receber essas crianças que voltam de um tempo de confinamento, duro e 
difícil, porque a criança na educação infantil a gente visa a socialização, né? é estar junto e a 
gente quando recebe até o nosso protocolo de retorno de SME ele vem totalmente em 
contradição com as concepções de educação infantil, não conversa, e aí a gente tem uma 
missão bastante difícil de falar para as crianças “você não pode me abraçar, você não pde 
abraçar seus amigos e nem ver meu sorriso porque eu estou com mascara. Então, é muito 
desafiador. Porque a criança precisa do toque, quando ela chora precisa do colo, ela precisa do 
carinho, ela precisa do afeto e não temos isso para dar, nada disso nesse momento. A gente 
tem só o olhar e a palavra. Então a gente tem um grande desafio e a gente assim, quando tudo 
isso passar, por isso estamos pensando todos os espaços para trazer para eles tudo o que 
penderam com essa pandemia, todas as privações a gente quer devolver, porque eles 
merecem. E muito dessas reformas e desses espaços que a gente está revendo vem a partir 
disso, dá escuta da criança e de diversas formas e a fotografia é um meio disso, né? Quando 
você deu a máquina fotográfica nas mãos dessas crianças e eles começaram a percorrer os 
espaços, principalmente aquele do jardim/parque das flores que é um espaço que eles amam, 
que você viu que foi cimentado e que nós estamos devolvendo o jardim que eles merecem 
também é um mérito seu, é um trabalho seu, porque a gente viu que aquele espaço era um 
espaço de ocupação deles. Que eles queriam aquele espaço para eles. Então, a gente quer 
verde dentro da escola, que tirar cimento, então a gente está retomando um grande jardim  que 
estava perdido, de outros tempos, e a fotografia ajudou muito. Então, muito é mérito desse 
projeto que você implementou aqui, que a gente percebeu o quanto que as crianças precisam 
desses espaços. O quanto eles gostavam, então, caramba, a gente precisa melhorar porque era 
um espaço pouco usado, pouco explorado, e como é que a gente faz? Bom, então, na minha 
visão foi um projeto, eu falei isso para você na época, extremamente rico e a gente não pode 
deixar de falar das famílias também, né? Quando elas entraram em contato com essas 
fotografias, o deslumbramento que foi e a emoção de, de, até a forma de expor em forma de 
mobílies, né? Quando elas chegavam a gente já via o encantamento nos olhos. Então, foi um 
projeto assim, que a gente não tem nem palavras, só tem a agradecer tudo que foi feito e a 
gente espera ter te dado toda a abertura para você fazer do seu jeito, porque foi apaixonante, 
estar envolvida e ter o prazer de receber você aqui foi riquíssimo. Nós ganhamos muito. E é 
um projeto que deu muito certo porque ele mobilizou a todos, todos os educadores e todas as 
crianças da escola. E quando a gente fala em educadora, a gente está falando da faxineira, da 
cozinheira a gente está falando de todos de verdade. E foi um projeto que mobilizou todo 
mundo, tanto que a primeira coisa que você falou você reconheceu o rosto de todas as 
faxineiras. Isso é um reflexo que de fato todas estavam envolvidas no projeto e que de fato 
todas as pessoas foram importantes, então isso é. Uma vez uma professora me disse que meu 
grande defeito era ser democrática e disse a ela, então eu sinto muito porque esse defeito eu 
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vou levar para o resto da vida, porque eu não sei ser diferente. Eu nao sei fazer um trabalho 
sozinha, egoísta e de cima para baixo. Meu trabalho é sempre na horizontal Então censurar 
jamais. Não cabe na minha postura dizer, o Michele você só vai até aqui, a partir daqui não é 
legal, porque pode aparecer coisas, eu jamais faria isso. Ao contrário. As coisas que 
apareceram para mim foram muito ricas, censuras que vieram de professores, no mesmo 
momento eu já pontei, falando que a Michele não tem nada haver com isso, isso é um relato 
das crianças, é um problema nosso. Porque a censura não cabe, né? A gente luta por liberdade 
de expressão e o fascismo não cabe dentro da educação. Tem gente morrendo como nunca por 
causa de negacionismo e eu acredito que a Educação pode salvar o mundo. É a única saída 
que a gente tem, a pesquisa e educação. Quando a gente fala de pesquisa, eu falo desde a 
educação infantil, o que você fez foi incentivar os alunos pesquisadores. Nós estamos nesse 
momento da fotografia, inserindo a pesquisa, no campo das crianças. Porque quando você dá 
uma máquina e ele vai naquele espaço fotografar a folhinha ele está sendo pesquisador, 
quando ele tira foto para saber o que surge, ele está sendo pesquisador. E a educação infantil é 
lugar de pesquisa sim e pesquisa séria, não de brincadeira. E eu acredito muito nisso. Já 
coloquei na lista da diretora, comprar luva, microscópio, porque a criança precisa ser 
pesquisadora desde o início e ser incentivada aos porquês que lá no ensino fundamental é 
abafado, quando se diz agora não é hora porque estamos falando de matemática. Sempre é 
hora de estimular a curiosidade, levantar as hipóteses de todo mundo e escrever na lousa. E 
agora, a prefeitura recebeu para todas as salas um projetor e computador e vai ajudar muito a 
gente nas pesquisas com as crianças. As professoras vão poder escrever as hipóteses das 
crianças. A gente descobriu uma formiga lá, vamos estudar quais as hipóteses das crianças, o 
que ela come, como será que ela dorme, o que ela respira e como ela tem os filhotes dela, e 
depois a gente vai lá no Google e pesquisa e puxa vida, é isso. E o que você fez foi isso, 
produziu uma pesquisa e é o que a gente acredita e está no currículo da cidade para a 
educação infantil paulistana, a pesquisa na educação infantil desde bebê. É o que você fez e 
quem tem que agradecer sou eu, é algo muito rico e a gente ficou muito feliz. 

Pq – Eu é que agradeço! A gente poderia aproveitar e falar desses achados na 
pesquisa, alguns que, inclusive, foram socializados na época. Uma pergunta que trouxe para 
você é sobre os desenhos nas paredes da escola, que foram muito fotografados pelas crianças, 
especialmente os da Disney. Queria que você me contasse um pouco o porque tinham esses 
desenho, porque você acha que as crianças os fotografaram tanto e por que não tem mais 
esses desenhos hoje na escola. 

En – Eu cheguei nessa unidade em 2011, foi quando eu ingressei como coordenadora 
pedagógica. Quando ingressei as paredes eram beges claras e entre as salas de aula, existiam 
os personagens da Disney. Era a Bela e a Fera, o Rei Leão, Bambi, Mickey e Minnie e aqui 
muito me incomodou. Primeiro pela “disneylandização” que a gente procura derrubar um 
pouco. Que é aquela coisa das princesas sempre brancas com final feliz, que não faz parte da 
nossa realidade. Então quando eu olhava aquelas paredes todos os dias eu tinha vontade de 
chorar. Mas a gente precisa de verba. Todas as diretoras que passaram aqui eu pedia, pelo 
amor de Deus vamos pintar essas paredes e nunca tinha verba até que chegou a verba e a 
gente conseguiu pintar as paredes. Agora, ter aparecidos essas fotos através do olhar das 
crianças demonstrando que aqueles desenhos, eles gostavam e pode aí entrar em contradição o 
que estou dizendo, pois se eles gostavam então por que vocês estão pintando as paredes, então 
eu vou te dizer assim: muitas vezes isso é incentivado pelas próprias famílias e aí eles se 
identificam e aí eu vou falar o lado positivo da coisa, relata o tanto que eles gostam de ouvir 
historia. Quando eu cheguei também, uma coisa que me incomodava muito, é que todas as 
salas de aula tinham televisão e as professoras amam e eu odeio. Porque a televisão pode sim 
e deve sim ser uma ferramenta pedagógica, muito rica quando usada da maneira certa, mas a 
grande maioria das vezes não é. Então quando o professor faz a rotina dele eu peço que ele 
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coloque o que ele vai passar na televisão e aí sim eu vou apontar o que não pode passar na 
televisão. Uma coisa é o que ele passa em casa e outra é o que passa na escola. Todas as 
propostas da escola são pedagógicas e todas tem uma intencionalidade. 

Então, quando o professor faz a rotina dele, eu peço para que ele coloque o que vai 
passar na televisão, e ele não pode passar algo – e aí sim eu não permito abertura, nesse 
sentido – ele tem que ter um diferencial. A casa dele é uma coisa e a escola é outra. Todas as 
nossas propostas dentro da unidade escolar são pedagógicas, sim, todas têm intencionalidade. 
Quando o professor vai para o espaço externo precisa ter uma intencionalidade. Não é laissez-
faire. Isso ele tem na casa dele, ele brincar à vontade é na casa dele, aqui eu tenho uma 
intenção pedagógica, em todos os espaços externos. E o professor ali, como mediador, precisa 
sempre... eu digo “andem com um bloquinho”, agora elas têm bloco de notas no celular, digo 
“Anotem!” Porque nos espaços externos é onde acontecem as coisas mais ricas, e a gente 
precisa registrar, porque a nossa cabeça não dá conta, e é ali que surgem os grandes projetos, 
a escuta das crianças, e é ali que o professor precisa estar atento e mediar. Não é colocar uma 
cadeira e ver as crianças brincarem, é estar atento e fazer proposições. Fazer as proposições 
sempre com intencionalidade, isso para mim é primordial nos espaços.  

E aí quando você fala dos desenhos da Disney que estavam lá e a paixão das crianças, 
eu vejo de uma maneira positiva, como uma forma de eles te dizerem o quanto a história é 
importante na vida deles. Independentemente de onde vêm. Aquelas histórias são muito 
importantes, eles se identificam com os personagens das histórias, dos filmes. E para nós, 
adultos, incomoda porque vai contra nossas concepções. Os personagens da Disney, os finais 
felizes, aquela coisa de sempre terem personagens lindas, magras, loiras e brancas. Então a 
gente precisa da diversidade. Teve até um caso que a gente ficou extremamente chocado, até 
chamamos os pais aqui, para entender o que acontecia, foi bem interessante o desdobramento 
disso. Quando as professoras resolveram fazer um painel, ali no palco, sobre folclore, só que 
diferente do tradicional: a sereia era negra, os personagens eram todos... que vinham muito de 
encontro com a nossa cultura. E uma criança negra saiu, saindo com a mãe, eu estava ali na 
porta – porque eu gosto de acompanhar a entrada, saída, esse movimento – e eu escutei a 
criança falando “não gostei dessa sereia, ela era muito feia”, e a criança também era negra. 
“Mas por quê? Ah, porque ela não é loira.” Aquilo me chocou completamente, porque eu 
percebi o quanto aquela criança não se identificava com a própria cor da pele. E aí eu chamei 
a família e relatei aquilo, porque eu queria entender o porquê. Mas estava na cara, porque 
todos os personagens são loiros, logo ela não se vê como negra. Preto, vamos falar assim 
porque hoje a gente usa a cor, precisa marcar esse território, a cor preta não tem visibilidade. 
Quando você olha na televisão é o faxineiro, a empregada doméstica, quando você olha na 
revista... Agora mudou um pouco, mas por muitos anos foi assim. Quando eu falei isso, a mãe 
chorava copiosamente, falava “mas na nossa família... minha mãe é preta”. E aí ela foi 
piorando, e a gente entendia o porquê que aquela criança ainda não se aceitava. Quando uma 
criança também relatou “não gosto dele”, “por quê?” “porque ele é preto”. E a criança 
também era preta. 

E essas coisas todas a gente precisa estar atenta, e só percebe se a gente estiver 
realmente envolvida nesse processo, promover a escuta das crianças e estiver participando. 
Porque se eu achar que o parque é um lugar livre, e estiver sentada mexendo no meu celular e 
fazendo outras coisas, eu perco essas falas, que são ricas, e a possibilidade de fazer um 
projeto incrível em relação a isso. E a fotografia também revela muitas coisas, inclusive isso. 
O quanto aquelas imagens nos incomodavam e para eles eram prazerosas. E aí o que a gente 
faz com isso? E por que mesmo assim resolvemos pintar as paredes? Mesmo sabendo que 
para eles aquilo era bacana. Porque a gente pode trazer esses personagens de outras formas. 
Até porque, outra coisa, além desse incômodo que o personagem da Disney nos causava, além 
do que não eram pinturas bonitas. Eu zelo muito pelas professoras colocarem as marcas das 
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crianças na escola, em todas as produções. E aí colocaram em cima de uma produção de outro 
artista, porque – eu gostando ou não – algum artista fez aquela obra na parede. E quando eu 
coloco uma obra em cima de outra também estou desrespeitando quem fez aquilo, por mais 
que eu não gostasse. Tinha um artista por trás, um pintor. E eu também quero expor as obras 
das minhas crianças e ponho em cima de uma outra obra, também não achava que era bem 
ético, não era bacana. Estava promovendo um desrespeito em prol de outro que eu julgava ser 
mais importante, mas também tinha a importância de um artista por trás. Então, a gente 
resolveu tirar, primeiro porque já tinha muito tempo e as paredes precisavam de pintura, mas 
principalmente porque não conversava com o que a gente acredita na Educação Infantil. Tem 
muitas outras coisas, e as marcas infantis são muito mais importantes, por isso das paredes 
não terem pintura de nada, elas têm que ser realmente em branco para serem preenchidas com 
as obras das crianças, esse é o espaço da Educação Infantil. 

Pq: A pesquisadora já está tão envolvida... não tem o que falar... (risos) 
En: (risos) Imagina.  
Pq: Outra coisa que apareceu muito nas fotos das crianças, especialmente na área 

externa, na área do tanque de areia, da horta, e daquele outro tanque de areia com aquele 
parque.  

En: É o trio: parque, horta e tanque de areia. 
Pq: E no Jardim das flores tinha também um espaço com acesso limitado, né? Então 

eu queria que você me falasse do tema “grades”, é algo que apareceu bastante nas fotografias, 
qual a sua visão disso, e por que tem essas grades aqui na escola. 

En: Bom, no Jardim das Flores, foi um processo bem difícil. Nós tivemos uma gestora 
que cimentou o nosso jardim, permitindo que as peruas adentrassem no espaço que era das 
crianças, e isso foi um processo bastante desgastante para mim, porque não passou por 
ninguém, foi bem impositivo e quando eu vi já estava feito. E esta gestão, que é 
extremamente democrática, que estou vivenciando agora, diretora e EAD, está revendo esses 
espaços e – como você mesma viu – estamos devolvendo o jardim para as crianças e esses 
portões não vão mais existir. Essas grades desse espaço não vão mais existir. Agora, as grades 
do parque, do tanque de areia e da horta, eu vou te ser bem honesta: eu nunca parei para 
pensar nisso. Mais uma vez, quando eu entrei já era assim, e eu nunca tive esse olhar, de que 
isso as incomodava, e a partir desse olhar eu acho bastante importante eu me sentar mesmo 
com a equipe gestora e falar, eu não sei te responder por que essas grades existem, é uma 
resposta que não tenho, nunca parei para pensar. Veio pronto assim quando cheguei e nunca 
pensei. Até, talvez, porque como a gente tem uma linha do tempo, e a gente demarca os 
espaços através da linha do tempo – porque a gente sempre... 

Pq: É bom explicar o que é a linha do tempo... 
En: Na educação infantil, a gente trabalha muito com a linha do tempo, porque a gente 

privilegia que as crianças estejam sempre no espaço externo e o mínimo dentro da sala de 
aula. Quando a gente monta uma linha do tempo, pensa em todos os espaços externos. O que 
a gente tem de espaço externo? O palco com o refeitório e esse jardim aqui de dentro, que 
também foi pensado nas crianças: pusemos as pedrinhas, demarcamos para que as crianças 
entrassem naquele espaço. Antes tinha rosa, espinho, a criança não podia entrar, e quando 
entrava levava bronca: “não é para mexer aí”. Essa gestão fez justamente o contrário: é para 
entrar, é para brincar, é para mexer. Já vamos ter problemas, porque tem gente falando “vocês 
não vão deixar as crianças entrarem aí, né? Pelo amor de Deus.”. É claro que eu vou, como 
não? É um espaço deles. 

Então, na linha do tempo, nós estamos fazendo uma outra reforma aqui, justamente 
para que a área de atendimento aos pais, fora a entrada e saída. Fechou o portão de entrada e 
saída, vai ficar aberto um portãozinho que tem acesso à secretaria, um corredor que não tinha. 
O espaço era grande, inutilizado, que a gente vai abrir para as crianças, até para o refeitório 
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ficar ventilado, para que as crianças também utilizem aquele espaço. Então, temos o palco; o 
jardim aqui de dentro; esse espaço que a gente vai ter, o jardim das flores – que a gente 
nomeou justamente para colocar na linha do tempo -; o quiosque, que também chamamos de 
Ateliê, onde as crianças produzem; tem o espaço do lado da quadra, com os ladrilhos; a 
quadra; a horta; o tanque de areia e o parque. Então a gente coloca na linha do tempo: o 
Infantil I 5-A, às 8h vai estar no tanque de areia, o 5-B vai estar no parque, o 5-C na quadra, o 
5-D no quiosque, e depois inverte. Conforme o dia vai passando, as crianças mudam os 
espaços. E o planejamento do professor acontece de acordo com esses espaços que eles vão 
perpassando ao longo do dia. Então, talvez até para demarcar uma sala, para separar uma sala 
da outra nesses espaços. Mas aí você pode me perguntar: “Por que separar uma sala da outra? 
Por que eles não podem brincar juntos?”. E podem, você viu como eles brincam muito juntos. 
Aliás, a gente quer que isso aconteça. 

Essa é uma problemática que você trouxe, das grades, que vai me fazer refletir muito. 
Para que essas grades? Eu nunca parei para pensar, e talvez possam ser removidas. Eu achei 
fantástico esse seu olhar, que eu nunca tive, há dez anos que estou aqui. E as crianças nos 
deram essa oportunidade de repensar esse espaço, e eu agradeço. Com certeza vou refletir 
sobre isso, levar para a equipe gestora e te dar uma devolutiva. 

Pq: Depois eu posso te trazer, porque estou ainda tratando os dados todos, esses 
achados, e eu vou te informando, mas alguns eu já encontrei. Esse da grade, algum dos 
desenhos, o dos brinquedos de plástico foi outro objeto que foi muito fotografado. Na hora 
que eu tratei os dados, procurei ver as incidências. 

En: Os grandes? 
Pq: Aqueles brinquedos grandes. Então, eu queria que você falasse também da função 

daqueles brinquedos de plástico do lado da casinha. Tem a casinha de construção, de 
alvenaria, e do lado tinha uma área, que agora vocês estão reformando. Por que você acha que 
tantas crianças fotografaram aqueles brinquedos, na sua visão de coordenadora pedagógica? 

En: Eles gostavam muito desses brinquedos de plástico. Eles estão guardados por 
enquanto, por conta da COVID, porque a gente não tem condições. São brinquedos coletivos. 
O parque, por exemplo, está interditado. Já estivemos no presencial, com 35%, agora a gente 
suspendeu, mas o protocolo a princípio suspendeu a atividade do parque e depois deu a 
possibilidade de usar. Nós achamos muito complicado nessa fase. Uma criança escorrega e 
“Espera, João, que nós vamos higienizar pra você descer.” Quer dizer, perdeu toda a dinâmica 
do parque. Então, nesse momento, resolvemos interditar o parque por segurança, assim como 
os brinquedos grandes de plástico. Porque eles brincam juntos, vão aglomerar, e tudo o que a 
gente não quer agora é aglomeração. Mas eu acho que é justamente por isso que eles gostam 
tanto desses brinquedos, é a fantasia. Eram duas casinhas enormes, e essa possibilidade do 
brincar, da criatividade, da imaginação. Eles são apaixonados! Tanto que a gente tem uma 
casinha de alvenaria, que você sabe que eles também eram apaixonados. Então é essa 
possibilidade desses jogos, dessas brincadeiras de faz-de-conta que possibilita eles 
explorarem esses brinquedos de diversas formas. Eles gostavam principalmente de subir e 
ficar em pé em cima da casinha, as professoras enlouqueciam. Já te contei isso. 

Pq: Mas acho que seria bom registrar... 
En: Então, porque muitas vezes – não nessa gestão, que está sendo muito feliz, mas 

tive outras gestões em que vinha a assistente de direção enlouquecida falar para mim “A., vai 
lá atrás que tem criança em cima da árvore, pelo amor de Deus! Vai cair e se quebrar 
inteira!”. Eu falava: “Eu vou atrás, mas pra ver, pra vibrar e pra achar o máximo, porque a 
criança tem que explorar.” Que possibilidade tem, morando em apartamento, de subir em uma 
árvore? Então, o professor está lá justamente para isso, para dar apoio, ver onde tem perigo, 
onde não tem, e deixar a criança explorar, não para ficar colocando limite, falar que a criança 
não deve. Ela tem que se molhar, nós temos o tanque de areia, os baldes, as pazinhas – como 
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se fosse praia - eles acham o máximo. Eles vão à pia, pegam areia, se lambuzam, isso é 
Educação Infantil! Quando veio aquela mãe falando “meu filho foi sujo pra casa”, eu falei 
“Graças a Deus! Eu adoraria que meu filho chegasse imundo em casa depois de um dia na 
educação infantil. É sinal de que ele se divertiu, produziu”. 

Pq: Sabe o que eu lembrei? Numa dessas cartas que eu te entreguei hoje a cópia, que 
eu entreguei para as professoras. Em uma das turmas, isso é um dado da pesquisa, saiu muito 
sobre o cuidado dos brinquedos, na maior parte dos comentários. Quando as crianças viam as 
fotos, elas contavam “esse aqui é o brinquedo, mas você não pode subir aqui se não pode cair 
e machucar a cabeça”. Eram muitos os comentários sobre os cuidados, e lembro que quando 
eu te trouxe essa questão lá atrás, a gente discutiu sobre a relação entre o cuidado que a 
professora tinha de se preocupar com essas questões, ela sempre alertava as crianças em 
relação aos perigos. 

En: Exacerbado. 
Pq: As crianças, vendo as fotografias, falavam sobre o trabalho pedagógico da 

professora, eles foram falando todo o contexto, e era repetido. Eu só mostrava e perguntava “o 
que é essa foto?”, não tinha uma indução para o comentário, veio naturalmente na turma. 

En: Tanto que a gente tinha os pneus, no parque, que começava com um pequeno e 
depois eram cada vez maiores, e acabou tirando, porque, ao invés de passar de baixo dos 
pneus, elas passavam por cima. As professoras enlouqueciam, aí uma gestão acabou tirando. 
Enfim, aquela coisa que eu falei “uma criança vai machucar a cabeça...”. É bem complicado, 
porque acaba limitando as crianças, e elas querem explorar o espaço, faz parte da vida deles. 
E o professor está lá para quê? Para fazer a mediação entre o perigo, e estar ali para respaldar, 
mas sempre dar liberdade para a criança explorar os espaços. 

Pq: E foi muito interessante como a fotografia disparou esse tema nos comentários das 
crianças, e foi muito diferente de outras turmas, que olharam o mesmo objeto e trançaram 
outros comentários. 

En: Você, como pesquisadora e observadora de todo o processo, conseguia ver 
nitidamente quais eram as professoras. Quando a criança trazia esse relato, você já sabia mais 
ou menos quem estava por trás disso. É muito engraçado que uma pessoa, esses dias, veio me 
dizer: “A., você pode fazer um curativo na criança tal, porque ela caiu e a professora falou 
que não vai fazer o curativo nela”. Eu falei “com certeza”, mas já dei nome e sobrenome, 
sabia quem era. Falei: “Te dou o meu fígado se não for”, e era. Então, a gente já conhece o 
perfil, e faz um trabalho com isso. A gente não tem PEA esse ano, que é um projeto 
pedagógico, onde as professoras fazem um estudo, e elas pontuam. Temos um tema, um 
projeto, e desenvolvemos esse tema durante todo... 

Pq: Eu queria aproveitar, a gente falou dos dados, depois eu me comprometo de voltar 
e socializar os dados conforme eu for avançando no tratamento deles, porque é muita coisa, 
mas eu queria te perguntar... porque a gente propôs aqui uma pesquisa diferente, uma 
pesquisa-ação, onde todo mundo participasse. Queria saber sobre a sua percepção, se a gente 
conseguiu fazer uma pesquisa participativa, o que faltou, o que foi bom, ruim. 

En: Um balanço... Assim, a gente sempre deu abertura para boas propostas, boas 
pesquisas, e a gente sempre acha que quem vem de fora vem somar. Muita gente proíbe 
qualquer coisa que vem de fora porque acha que vem espionar. A gente sempre pensou 
diferente. Não sei se foi quando você estava aqui que também estava o pessoal do Museu da 
Imigração, concomitante. As professoras ficaram loucas da vida, porque falaram que eu só 
ficava inventando história e enchendo elas de trabalho, e na verdade o que eu quero é levar a 
diversidade e possibilidades para as nossas crianças, tanto que as meninas do Museu também 
me fizeram um convite para fazer uma palestra lá no Museu da Imigração com outros 
profissionais, e eu estava na supervisão, infelizmente não deu certo. Mas elas também relatam 
que nós somos pioneiras com o Museu da Imigração, que eles nunca haviam trabalhado com 
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crianças da Educação Infantil, não é uma faixa etária que eles costumam atender, e todo o 
mobiliário deles não é voltado para as nossas crianças. Tanto que quando elas (as crianças da 
EMEI) foram visitar o museu, eles providenciaram vários caixotes, porque as crianças não 
tinham altura para entrar em contato com os objetos, e as mesas eram muito altas. Eles 
tiveram que fazer toda uma logística para atender às nossas crianças. Só para exemplificar que 
a gente dá abertura, e a gente acredita mesmo nesse aluno-pesquisador, e nesses territórios do 
saber que São Paulo nos oferece, e que a gente tem que propiciar para essas crianças. E 
muitas vezes a gente ainda ouve dos professores, algo muito triste, que o objetivo da escola é 
ensinar, educar é com a família. Não, educar é com a escola também. A gente precisa ensinar 
o básico do básico também. Achar que os pais vão levar as crianças ao cinema, ao Museu da 
Imigração, ao teatro... a gente não pode jogar essa carga nas famílias. Faz parte também do 
nosso projeto político pedagógico, inclusive, a gente ter esse link com os diferentes territórios. 
O Museu da Imigração veio nesse encontro, e eu também aprendi muito, assim como com 
vocês. 

Então, quando você veio apresentar esse projeto a gente abraçou de pronto e falou 
“Puxa, Nossa!”, meus olhos já brilharam, eu falei: “Vai ser maravilhoso!”. E eu acho que 
aconteceu mais ou menos como a gente previa. Primeiro, todo mundo entrou em pânico: 
como a gente vai oferecer câmeras para todas as crianças, como vai ser essa logística? E aí a 
gente fez um mutirão, conseguiu as câmeras, conseguimos os celulares. Começou assim, a 
gente fazendo essa proposta, e conseguimos (disponibilizar) as câmeras nas mãos das 
crianças. E o que foi mais legal desse projeto é que ele não privilegiou uns ou outros, foi para 
todos. Todos tiveram essa oferta. Não foi assim “ah, vamos pegar tantos dessa sala...”. Foi um 
movimento que aconteceu com todas as salas, com as crianças, eles se movimentarem, 
tiveram o direito de se manifestar através da fotografia. Porque, muitas vezes, principalmente 
para as crianças que são mais quietas, eles não conseguem se expressar adequadamente 
através da fala. Muitas vezes aquela criança mais quieta prefere ficar reclusa. E a fotografia 
permite que essa criança fale, dá a voz àquela criança que não se permite se manifestar de 
outras formas. Então é um processo extremamente democrático, que dá voz às crianças de 
uma outra maneira. E começou um projeto bem tímido, mas muito bem estruturado, porque é 
o que você falou: a gente se planejou, foi tudo muito bem planejado, não foi “ah, hoje a gente 
vai fazer assim...”. E você vinha e mandava mensagem no WhatsApp “A., eu preciso 
conversar com o grupo, porque surgiu tal coisa...” “Vamos arranjar um jeito”. E nos horários 
coletivos a gente fazia, se a sala estava ocupada a gente ia lá para fora, mas para a gente não 
tinha tempo ruim... e com todos os grupos, nos horários coletivos, todos os grupos foram 
atendidos. Quando a gente fala em escuta das crianças, a escuta foi de todos. E a gente 
também teve a escuta dos professores, o que eles esperavam, as ideias, como isso chegava, 
então foi um projeto que teve vários processos, que durou todo o ano, e culminou na nossa 
festa cultural. Fizemos o fechamento e a apresentação das fotos para as famílias, e trazíamos 
as problematizações, e trazia para o grupo como estava isso. Então foi um projeto 
extremamente bem estruturado e organizado, e não foi do dia para a noite, foi um processo 
que durou o ano todo. Parece simples: dar a máquina na mão das crianças, eles fotografam e 
pronto, mas não foi isso. Foi um projeto muito bem estruturado, muito bem planejado, e que 
levou um ano inteiro de pesquisa, e foi bem trabalhoso, principalmente para você. Mas foi 
riquíssimo, maravilhoso e extremamente estruturado. Acho que em relação às expectativas 
que tínhamos, certamente surpreendeu. As grades são uma grande prova disso. É algo que as 
crianças trouxeram e eu nunca parei para pensar, e agora é uma problematização que eu vou 
trazer e vamos estudar juntos se essas grades de fato devem ser retiradas. E é fantástico. 

Pq: Dois temas que eu queria mencionar com você, que estão no diário de campo. 
Uma das perguntas que surgiu, de um cuidado que levei, que era uma preocupação foi o tema 
da indução na orientação com as crianças na Semana Fotográfica, que cuidássemos para evitar 
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diretivas como “fotografe o que você gosta ou o que não gosta...” e que se a criança fizesse 
uma pergunta como “o que eu fotografo?”... eu lembro de estar lá anotado que você trouxe 
essa orientação, para devolver a pergunta pra criança “o que você quer fotografar?”, e aí eu 
queria só registrar, porque tenho isso anotado no meu diário, mas confirmar contigo sobre 
essa sua orientação pedagógica para devolver as perguntas às crianças. Outra questão que 
gostaria que você falasse sobre é de como surgiu a ideia das crianças fotografarem a escola 
para mostrarem às criança do CEI. Segundo o que tenho anotado foi a professora D. que deu a 
ideia de fazer essa relação com a CEI, e aí você também aceitou o projeto de fazer integração 
no território com as CEIs, então queria falar de como essa ideia surgiu, que foi uma 
construção coletiva da pesquisa, que eu achei sensacional, e depois essa sua orientação, que 
contribuiu muito porque já fazia parte do trabalho pedagógico, de evitar as induções nas 
orientações pras crianças fotografarem a escola, pra trazer esse relato mesmo do olhar da 
criança, com a menor... a gente sabe que existe... 

En: Contaminação... 
Pq: É, existe uma... o adulto vai ter uma interferência, mas a menor interferência que a 

gente pudesse ocasionar. 
En: É, inclusive esses dias numa reunião que a gente estava tendo no “teens”, eu 

trouxe essa fala, que para mim serve para a vida: quando a gente se propõe a escutar uma 
criança, a gente não pode induzir ela a nada. Por exemplo “João, foi você que pegou o lápis 
dele?”, o João mesmo que não pegou vai falar que sim, ou então vai falar que não com medo 
de levar bronca. Então, essa é uma orientação que eu sempre dou para os professores. Não 
induza os alunos, sempre devolva a pergunta... então não induzir a criança, mas trazer delas as 
respostas.  

Pq: E fez muito sentido com a proposta, porque se houvesse muita interferência isso 
traria... lógico que a gente sempre consegue pegar informação da criança, da turma, mas isso 
seria refletido na pesquisa. “O que você gosta” são imagens específicas, “o que você não 
gosta” são imagens outras. Então, foi um cuidado importante, e é importante a gente contar 
que no projeto pedagógico já tinha essa orientação, no todo do pedagógico, e só somou com a 
pesquisa. 

En:- E quando você falou do CEI, só para a gente deixar registrado, que a gente tem 
um CEI, que é um Centro de Educação Infantil, a antiga creche, quase que do lado, não é 
parede com parede porque a gente tem um outro estabelecimento que divide, mas é muito 
próximo. A grande maioria das crianças vem para a nossa escola, então a ideia da professora 
D. é apresentar às crianças o nosso espaço pedagógico, que eles venham para cá num próximo 
momento através das próprias crianças, num olhar através da fotografia, e foi o que 
aconteceu. Apresentar através dos espaços que as crianças mais gostam, que são mais 
efetivamente... os espaços que eles mais curtem, que eles mais ficam. “Olha o que a minha 
escola tem de legal! Vem pra minha escola, é muito legal, tem isso aqui que é bacana, e isso 
outro; o João gosta disso, o Pedro gosta mais daquilo.” Essa era a ideia, falando de uma 
maneira simplista, mas o projeto... 

Pq: Levando essa integração do território, porque a ideia era incentivar a 
comunicação, então a fotografia era um meio de comunicação das crianças com outras 
crianças, e trabalharia no processo da adaptação das crianças do CEI que viriam para cá. Só 
que o CEI, que é uma escola que é direta, o que aconteceu? Vamos registrar, porque acho que 
vai enriquecer. A gente não conseguiu fazer com o CEI porta a porta aqui. Você lembra o 
porquê? O que aconteceu? 

En: Nós fizemos com o CEI vizinho? Eu não lembro por que não rolou, talvez... 
Pq: Eles não tinham agenda, eles não conseguiram organizar. 
En: Eu acho que a coordenadora pedagógica estava em licença médica e a direção da 

escola não conseguiu assumir isso, e a gente acabou perdendo esse link, acho que foi isso. 
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Pq: Aí você acionou o CEI Vizinho; 
En: Que é um CEI indireto que também, eles sim, é parede com parede com o CEI 

direto. E também é um espaço muito legal, eles têm um projeto pedagógico bem interessante 
lá também. [...]  

Pq: Uma questão que ocorreu na visita das crianças da EMEI ao CEI, foi que algumas 
crianças que foram representar suas turmas no dia da visita se sentiram constrangidas ao 
serem convidadas a falarem em frente a todas as crianças do CEI sobre suas fotografias. O 
método pensado coletivamente nas reuniões de planejamento da pesquisa nas JEIFs, para 
decidir quais crianças iriam ao CEI de cada turma, definiu que as professoras da turma 
indicariam as crianças mais “comunicativas” de suas salas para ir na visita ao CEI. Visto esse 
cenário porque você acha que algumas crianças se sentiram inibidas para falarem? 

En: Primeira coisa, eu acho que essa eleição começou errado, isso teria que ter partido 
das crianças, eles se voluntariarem a apresentar, ou o grupo discutir quem deveria ir, ou 
alguém se voluntariar e fossem mais de dois do grupo. Então acho que foi uma falha sim, não 
deveria ter sido isso. E talvez até por isso. “Eu não me voluntariei, eu não queria estar aqui”. 
Talvez esse foi um fator, aquela coisa de estar fora do espaço dele, a insegurança de não estar 
se sentindo à vontade no lugar. “Eu não queria estar aqui, por que vocês me puseram aqui, eu 
não disse que queria estar aqui”. Então, talvez, venha de encontro a isso. 

Pq: Acho que faz bastante sentido. É uma coisa que ali a gente não percebeu, mas 
depois achei interessante que isso aconteceu, porque trouxe um elemento para a gente tomar 
cuidado com o próximo movimento nesse sentido. Foi umas das oportunidades em que a 
gente perdeu a participação infantil, o protagonismo deles, deles escolherem. Uma outra coisa 
é que na hora eu falei “Pede pra eles entregarem as fotografias pras crianças”. Porque, claro, 
alguns travaram, mas tinham escolhido e isso foi bem legal, porque em pares eles escolheram 
algumas fotos, e aí cada um levou cinco fotos da turma deles para apresentar para as crianças 
do CEI. E quando a gente falou para eles, “Não precisa explicar. Pode entregar para as 
crianças do CEI as fotografias”, aí fluiu, virou uma confraternização. 

En: Uma brincadeira de crianças. 
Pq: “Olha aqui!”, e aí começaram a contar sobre os lugares, os espaços; as crianças do 

CEI começaram a passar entre elas as fotografias, foi incrível! O quanto a comunicação girou 
a partir do elemento fotografia, como um condutor, foi um caminho mesmo, um meio, e aí a 
comunicação flui. Então foi interessante, porque na hora que a criança estava sem essa 
exposição, a coisa fluiu. E é um dado da pesquisa, que achei sensacional. 

En: É, eles viram que estavam no território deles, né? Eles estavam falando de igual 
para igual. 

Pq: E eles tinham um objeto de troca ali. 
En: E que não estavam sendo supervisionados naquele momento, não estavam todos 

os olhares sobre eles, deixando a coisa muito mais leve. 
Pq: Eles se integraram, estavam ali com as crianças. Depois, as crianças do CEI 

apresentaram o espaço, essa relação de integração que acho que, para a experiência que as 
crianças viveram, foi muito rica. 

En: E as crianças migraram para cá, as crianças do CEI vieram para a escola e essas 
crianças (da EMEI) apresentaram os espaços, que antes estavam na foto, presencialmente, e 
possibilitaram que essas crianças brincassem nesses espaços. Nós programamos todo um dia, 
não tinha linha do tempo nesse dia, era para as crianças do CEI. E o que é mais engraçado, as 
nossas crianças queriam demarcar o território, porque a gente falava “apresentem pra eles o 
espaço”. Eles apresentavam, mas ao mesmo tempo não deixavam as crianças brincarem. 
“Essa é a balança”, e já se sentavam na balança, e as crianças do CEI olhando, tipo assim “É 
nosso espaço! A gente deixa vocês visitarem, mas é nosso”. Muito engraçado, como eles 
queriam demarcar aquele território como deles. “Ó, legal, a gente está recebendo vocês, mas é 
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nosso espaço”. E a gente falava “hoje vocês estão aqui pra receber essas crianças, convidem 
eles pra brincarem com vocês!” Aí a coisa começava a fluir, tipo “ah, eu aceito dividir o meu 
território, vai, vamos negociar essa bagaça aqui, vamos lá que é de todo mundo”. Então foi 
muito legal, porque no primeiro momento talvez eles se sentissem ameaçados, “quem é essa 
turma que vai invadir o nosso território?!” e depois eles perceberam que não, que fazia parte, 
até porque, na educação infantil, isso é uma coisa que a gente preza. Quando a gente estipula 
o dia do brinquedo dentro da educação infantil, a gente já pensa nisso, porque na escola tudo é 
de todos: aquele brinquedo que tem na escola é meu, é do Pedro, do João e da Maria. Quando, 
na sexta-feira, ele tem o direito de trazer um brinquedo que é dele para dentro da escola, aí ele 
vai aprender de fato a dividir, a deixar o egocentrismo de lado. Porque ele vê que trouxe o 
brinquedo da casa dele, mas o brinquedo que o Pedro trouxe é muito mais legal do que o meu, 
se eu emprestar o meu para o Pedro, ele vai emprestar o dele para mim. E aí que acontece, por 
isso que a gente também insere, além de que o brinquedo de casa também oferece a 
oportunidade de ele trazer um pouco do mundo dele lá fora, e ser aquele acolhimento. Na 
educação infantil é isso, flui por causa do egocentrismo de que aquilo é meu, e eu preciso 
aprender a dividir esse espaço, muitas vezes ele vai aprender aqui na escola. Ele lucra quando 
ele divide, porque eu tenho o meu e o seu, posso brincar com o meu, com o seu, e o daquele 
outro. Então, acho que esse travamento foi um pouco isso, ele está fora do território dele, não 
está se sentindo confortável, mas quando ele se senta ali com outra criança e vê que aquela 
troca pode acontecer... e naquele momento ele está sendo o centro das atenções, porque ele 
está na escola dele possibilitando que o outro esteja, e está gostando, ele começa a se sentir 
mais à vontade, porque está apresentando algo que é dele para aquelas crianças que ele não 
conhece. Então acho que foi tudo isso misturado, esses sentimentos. 

Michele: Teve uma fala que você me contou, de uma criança no parque, não sei se 
você vai lembrar, eu acho que foi a Amy, mas tenho lá no meu diário de campo. A criança 
falou para você que tinha entendimento, não lembro a palavra exata, mas que ela tinha 
entendimento do quão importante era aquilo que estava acontecendo com as crianças do CEI, 
você lembra dessa história? 

En: Lembro. 
Pq: Então, conta com as suas palavras a memória desse caso? 
En: Então, por isso que eu falo que a gente tem sempre que acompanhar. Quando ela 

apresentou as crianças – ela era da nossa unidade – e quando trouxe as crianças do CEI e viu 
esse movimento, ela se sentiu importante por estar mostrando a escola e se colocou no lugar 
daquela criança que era do CEI, quando ela veio para a escola, quando entrou nesse espaço e 
se apropriou dele. A empatia aconteceu naquele momento. E foi uma coisa que me 
deslumbrou, eu vim correndo... 

Pq: E eu anotei um monte, está vendo como o diário de campo ajuda? Você adicionou 
que ela falou que ela tinha passado por uma experiência similar, quando ela tinha ido visitar 
uma escola quando ela era pequena – não sei se foi aqui, ou outra – e apresentaram a escola 
para ela, e o quão importante foi para ela aquele momento de ser apresentada à escola, quão 
marcante. 

En: E nós sempre fazemos isso, todo final de ano, e teve um ano que foi a Jéssica que 
contou a história do... lembro da história, mas não lembro do nome. Tem um coelho, e 
justamente fala de acolhimento. A gente contou essa história para as crianças do CEI, e 
costumamos fazer isso no final do ano: chamar todas as crianças do CEI para brincar na nossa 
escola, comer, eles fazem a refeição, passam o dia aqui. Para eles começarem a se familiarizar 
com esse espaço, então, talvez, ela estivesse se remetendo a isso. Quando nós fizemos esse 
acolhimento com ela e que foi tão importante, e que ela estava fazendo isso naquele momento 
com aquelas crianças. Foi marcante, tanto que ela relatou, foi um marco. E, ao mesmo tempo, 
para a criança da Educação Infantil, é só uma foto, e ela vê aquilo em 3D depois, e pode 
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brincar, pode experimentar. É muito legal! Além do que, esse projeto foi além de “qual 
espaço que eu mais gosto”, porque tivemos fotos, aquela do R. andando no corredor, nunca 
mais vou esquecer na vida, é uma foto linda. 

Pq: Foi com essa que você ficou? 
En: Foi. Uma foto linda, que não é de espaço nenhum, é um corredor, e ele está 

andando e alguém fotografou ele, ficou tipo uma sombra, de costas, uma foto belíssima. E foi 
a foto que eu me apaixonei. Então, além desse movimento, possibilitou... porque a gente 
nunca vai saber o que passou na cabeça da criança quando ela tirou a foto. Em que ele estava 
pensando? Por que tirou a foto? Uma imagem belíssima, mas que por si só, se você olhar, o 
que aquela foto de revela do olhar da criança? O que quer dizer aquilo? A gente pode criar mil 
hipóteses, mas não era necessariamente um espaço que... era um corredor. Um espaço de 
passagem. É lógico que o corredor... eu lembro que fui a uma exposição no Ibirapuera que 
tinha vários artistas expondo, e um deles tinha um espaço de corredor com um monte de 
cacareco pendurado, e eu não entendi nada daquela obra. Quando eu fui ler a legenda, eu falei 
“Gente, essa mulher é genial!” Tinha ventilador, pregador, escorredor, objetos dos mais 
diversos. E ela colocou que morava em uma casa, do lado da casa da avó, que era um corredor 
para ir da casa dela à da avó, e a avó tinha falecido, e era uma pessoa extremamente 
importante para ela. Ela pediu para que cada amigo desse um objeto que terminasse com a 
palavra “dor”. Então, era um espaço que só tinha palavras que terminassem com “dor” – 
corredor, aspirador... e era um correDOR. Olha como isso é fantástico! 

Pq: E sabe que nas fotos das crianças... tinha esquecido de falar para você: outro lugar 
que saiu muito foram os corredores, foto das passagens, do lugar de encontro. 

En: E de possibilidades. De passagem. Você vai par o parque, precisa passar pelo 
corredor; vai para a horta, vai para o jardim das flores. É um espaço que para tudo acontecer, 
você tem que passar pelo corredor. 

Pq: E saiu muita foto de corredor. 
En: Coisa que a gente jamais imaginaria. A gente imaginaria que parque ia ganhar 

cem por cento, e na verdade apareceram muitos outros espaços. Até banheiro! (risos) 
Pq: Banheiro sem descarga, lembra? 
En: Tinha... e é engraçado, a gente tinha algumas crianças que não tinham banheiros 

dentro de casa, que moravam em lugares que tinham banheiros coletivos. Crianças que a 
gente dava banho todo dia, perguntava para a família o que estava acontecendo, se estava 
passando por alguma dificuldade, e ela disse: “Não tenho um banheiro dentro de casa, então, 
quando dá, a gente toma banho, quando não dá, não toma”. Então para ele, talvez, o banheiro 
fosse um lugar muito importante. Ou simplesmente o banheiro é um espaço importante, se 
você for ver, é extremamente importante. Ainda mais na Educação Infantil, porque é a válvula 
de escape deles quando está chato, até para a gente, você vai beber uma água, respirar, é a sua 
válvula de escape. Então para eles também é um espaço extremamente importante, é a fuga. 
Quando eles vão ao banheiro em bando “João, pede pra ir depois de mim...” Até na educação 
Infantil isso rola, é muito legal, e vai o outro logo em seguida para eles fazerem uma bagunça. 
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ENTREVISTA 2 
 

Nome: S. 58 anos. Formação: Bacharel em Letras e Pós graduada em Gestão ambiental 
e Educação em direitos humanos.   Função: Professora. Tempo de experiência: 34 anos 
como professora municipal, 20 anos como professora estadual e 9 anos coo professora no 
ensino privado. Escola na qual trabalhava em 2018: EMEI “Jardim das Flores” (nome 
fictício) 

Data de realização da entrevista: 29 de Março de 2021 
  
Pesquisadora Michele Marques Pereira: – Eu queria te perguntar se você poderia 

me contar, de forma sintética, sobre como foi o processo da horta na EMEI “Jardim das 
Flores”. Como vocês pensaram e como as crianças participaram do processo.  

Entrevistada S. – Tudo começou porque a Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo, em 2017, lançou  um edital com banco do Brasil para as escolas que queriam fazer 
horta. Eles dariam os aparatos, as ferramentas e as mudas. Seria disponibilizada uma 
engenheira que auxiliaria na plantação. Foi quando tudo começou. Eu consegui fazer a 
inscrição e que nossa escola fosse contemplada. Então,  tivemos formações, eu, a vice-
diretora e mais uma funcionária que trabalhava direto com as crianças. Nós cuidávamos do 
que fosse necessário, dando todo o apoio para que as crianças pudessem plantar e colher. 
Outro ponto foi que dávamos formações para as professoras. Isso foi muito bacana. Essas 
formações contribuíram para as professoras aceitarem e apoiarem o projeto, o que era 
fundamental, pois na escola nada se faz sozinho. O projeto deu certo. Nós fizemos a horta o 
ano inteiro. Tivemos uma engenheira que nos auxiliou com conhecimentos técnicos e o resto 
fomos nós que fomos fazendo. A escola entrou com a limpeza do terreno. Já tinha tido essa 
horta alguns anos atrás, bem antes de quando fui para lá. Como sempre estive envolvida com 
esse tema, a assistente de direção e a diretora me pediram para fazer esse projeto junto com 
elas. Esse foi o 1º ano e deu certo. Aí veio o segundo ano, que foi o ano do projeto de 
fotografia também. O projeto com o Banco do Brasil foi só um ano e não teve continuidade, o 
que é uma pena. No segundo ano o projeto teve mais uma linha mais de educação ambiental, 
com a qual já vinha trabalhando e que soma as questões que envolvem o  ser humano com um 
todo e aí você chegou na nossa vida e tudo ficou mais fácil. 

Pq – Você poderia fazer um relato da construção do projeto de pesquisa que 
realizamos na EMEI “Jardim das Flores”, sobre fotografia, crianças, educação infantil e 
educomunicação, dizendo qual foi seu envolvimento e a sua percepção com a experiência? 

En – Como eu disse para você, eu sou do tempo do educom, lá de quando tinha 
aquelas máquinas de som para fazer os trabalhos com rádio.  Então, em todas as escolas que 
eu trabalhei, eu tentei trazer a educomunicação para dentro da escola. E vocês têm uma 
formação que amplia muito o horizonte da escola. Então, você chegando com o projeto de 
fotografia só ampliou a magnitude do que a escola pode fazer para as crianças e para a 
comunidade.  Então, esse diálogo que teve com o CEI,  Centro de Educação Infantil, e no 
entorno da escola, ampliou muito o que cada professora e a própria direção vinha fazendo, 
que não percebia que através deste diálogo seria muito melhor. Então, as fotos que as crianças 
tiraram e que apresentariam a escola, foram surpreendentes. Às vezes a gente pensa que uma 
foto vai ser toda arrumadinha, toda perfeitinha e a criança tira uma que não tem esse viés e  
fica maravilhosa. Então, esse ponto da fotografia eu amei. Minha percepção é só de coisas 
positivas. Tanto que eu fiz depois na escola que eu estou, também com outro 
educomunicador, mas não teve o mesmo sucesso que eu tive com você. Aí, a escola, através 
da fotografia, se percebeu, se reconheceu, e principalmente reconheceu o entorno, o território 
ao qual está inserida. Então, a comunidade gostou, a gente só teve elogios. E as crianças se 
sentiram muito pertencentes. Isso foi muito bacana. Elas foram, como a gente diz, 



396 

 396 

protagonistas de sua própria história, porque elas mostraram para a outra escola o que elas 
gostavam da nossa escola, da escola em que elas estudam. E eu tenho certeza que isso vai 
ficar para sempre na memória delas. Então, a horta foi um disparo de  como através desse 
projeto elas poderiam se reconhecer como crianças pertencentes à unidade do “Jardim das 
Flores”. Então, Michele, essa parte da fotografia e da exposição que foi feita, e foi feita com 
muito carinho, deu muito certo. E eu faria esse projeto em todas as escolas nas quais eu 
tivesse que passar, se eu não fosse me aposentar.  
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ENTREVISTA 3 
Nome: Carlos Mendes Lima. 58 anos. Formação: Especialista em Educomunicação.  
Função: Professor e está como Coordenador do Núcleo de Educomunicação da SME/SP.  

Data de realização da entrevista: 21 de Maio de 2019 
 
Pesquisadora Michele Marques Pereira: Carlos, você poderia me contar um pouco 

como foi a aproximação entre a Educomunicação e a Educação infantil na Rede Municipal de 
Educação de São Paulo? 

Entrevistado Carlos Mendes Lima: Bom, a aproximação da Educação Infantil com 
os projetos de Educomunicação começou em 2009. com uma experiência que uma escola 
desenvolveu, chamada Rádio Jacaré, da EMEI Antônio Bonilha, de Pirituba, em que uma 
professora que participou de uma oficina de Audacity, de produção de áudio digital, teve a 
ideia de usar o laboratório de informática da EMEI, que estava sem uso, e criar um espaço 
onde os estudantes – no caso as crianças - poderiam desenvolver as suas atividades de 
produção de um programa de rádio, no horário do intervalo. Isso usando a gravação de áudio 
pronta, com histórias, horóscopo, apresentações de músicas deles... Eles gravavam esses 
programas no laboratório, transformavam esse áudio em podcast, mas, ao mesmo tempo, iam 
pro pátio da escola pra fazer programas ao vivo, usando o programa ZaraRadio, que é um 
programador de rádio, e que você pode usar também como se fosse uma mesa de som: você 
põe uma música, pode baixar num botão, os meninos podem falar e depois quando apertar 
esse botão de novo a música sobe. Então ficaria como se fosse o efeito de fade in de fundo 
musical, como tem numa rádio. Essa estrutura da rádio Jacaré tinha, na verdade, uma caixa 
amplificada ligada a um computador e um microfone de computador bastante simples. E aí 
eles animavam o intervalo, trabalhando o mesmo conteúdo que trabalhavam na versão digital. 

Essa proposta, que é o Imprensa Jovem na Rádio Jacaré, acabou vindo depois, com 
uma atividade de cobertura do caso Campus Party, e as crianças foram fazer a cobertura a 
partir do olhar delas. Naquele momento, a escola tinha duas pessoas que estavam tocando esse 
projeto de Educomunicação. Uma era a Ana Emílio, que trabalhava com o Rádio, e o outro 
era o Marcelo, que foi professor da rede, um colega educomunicador que fez a especialização, 
que trabalhou com uma outra proposta de produção de vídeo, que inclusive ele levou pra outra 
EMEI que ele foi trabalhar, a proposta TV Cedro Rosa. Bom, o começo do trabalho foi 
justamente oferecer oportunidades aos professores de experimentar uma proposta de 
desenvolver produção de rádio, usando a linguagem digital, ou melhor, os softwares de 
produção de áudio digital. Experiência essa que a gente fez enquanto não tinha formação de 
professores, com curso. Eu estava fazendo o papel de ir em cada região da cidade para poder 
sociabilizar essa informação com o POIE, mas também com professores de educação infantil, 
ensino fundamental, que trabalham com recuperação paralela, e outros tantos que foram se 
juntando para poder fazer essas oficinas. Aí que a professora teve essa brilhante ideia de criar 
essa tal Rádio Jacaré. 

Bem, é a partir dessa proposta, e depois de uma outra proposta que acabou 
acontecendo paralelamente, a Rádio Tem Gato na Tuba, da EMEI Guia Lopes, hoje com 
outro nome, EMEI Nelson Mandela. Nesse caso, o programa de rádio era um evento mensal 
que apresentava todos os projetos da escola. Então, uma vez por mês, nas reuniões de pais, a 
rádio se fazia presente para poder apresentar os projetos na escola. Tinha um caráter de 
muitos estudantes participando ao mesmo tempo, para construir pautas, fazer entrevistas, 
colocar as produções de música, de arte e de outros projetos que eles tinham na escola, com a 
ideia de realmente conectar as produções desenvolvidas pelas crianças para os pais, para as 
famílias. Então, a Rádio Tem Gato na Tuba tinha esse papel de conversar com todo mundo, 
tinha gente de todas as salas de aula participando de um projeto que era fora do horário de 
aula. E aí esses dois projetos animaram a gente para desenvolver esse trabalho de pensar 
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alguma coisa que pudesse ser colocada na portaria do Nas Ondas do Rádio, que foi a primeira 
portaria que a gente criou.  

E quando a gente estava terminando de desenvolver a ideia de colocar na portaria, 
apareceu uma outra proposta, a Rádio Pingo de Gente, da creche do CEU Vila Curuçá, em 
que os pais e as crianças produziam programas que eram veiculados no blog da escola a partir 
de um formato de podcast. Isso tudo aconteceu em 2009, esses três movimentos da educação 
infantil, o que nos animou, e nos incentivou, a colocar na portaria do Nas Ondas do Rádio a 
possibilidade de desenvolver a Educomunicação também para a Educação Infantil. Até 
porque, desde o EDUCOM.Radio até 2009, só se pensava em propostas para trabalhar com 
adolescentes, ou no máximo com as crianças do fundamental, mas a gente percebeu que tinha 
um vácuo que poderia ser coberto pela galera da educação infantil. Aí a gente incluiu a 
proposta de Educomunicação na Portaria do Nas Ondas do Rádio, na portaria 5792, se eu não 
me engano. A gente colocou a possibilidade das escolas de Educação Infantil fazerem 
diversos projetos, e não era só rádio, também fotografia, produção de vídeo, criar blogs, assim 
como todas as modalidades de ensino. A gente também incluiu na formaçã... com a portaria, a 
gente possibilitou a criação do nosso programa de formação, em 2010, e começou a incluir os 
professores de educação infantil no processo formativo. Eles passaram a participar dos cursos 
de Educomunicação. Aí que a gente consegue ver que há muitas escolas, muitos professores 
desenvolvendo as diferentes linguagens de comunicação nos processos de formação das 
crianças, na educação infantil. Tudo começa aí, nessa sacada.  

E teve um evento importante... porque nós sobrevivemos, ao longo de toda a história 
da Educomunicação, com grandes eventos de impacto. Para consolidar o EDUCOM, a gente 
teve uma lei criada, um momento histórico. Para consolidar o trabalho da Educomunicação 
com as crianças, no caso Nas Ondas do Rádio com as crianças, a gente teve a presença do 
prefeito na inauguração da Rádio Jacaré, e isso acabou se propagando para a cidade, para o 
país, e gerou um grande interesse dos professores. Muitas vezes a gente acha que a construção 
de um bom projeto está apoiada apenas num desenvolvimento, num trabalho pedagógico... 
Também, mas eu acho que quando tem um evento importante, com a presença de um prefeito 
num programa de rádio, em que as crianças entrevistaram o prefeito, isso super valorizou, 
super marcou, super disseminou a viabilidade da proposta de Educomunicação com as 
crianças. 

 
Pq: Uma outra pergunta, Carlos. Eu vi que você fez parte da escrita do documento 

“Uso da tecnologia e da linguagem midiática na Educação Infantil”. Você pode me contar um 
pouquinho mais como foi para você, como foi esse processo, como foi a relação do Núcleo de 
Educomunicação e da Educação Infantil na construção desse documento? 

En: Então, foi uma experiência interessante, no sentido de que tinha um grupo de 
pessoas – uma boa parte era POIEs, mas tinha gente da Educação Infantil, tinha mais um 
colega da Educomunicação... se eu não me engano, o Marcelo também participou. Eu sei que 
eu estava participando, e a gente fez os textos, foi um trabalho que levou alguns meses de 
encontros, de discussão de possibilidades de trabalhar temáticas, olhares, enfim, e acabou que 
todas as ideias que estão ali foram permeadas... Não tinha um texto de Educomunicação, ou 
alguma proposta educomunicativa pra se desenvolver na Educação Infantil. Tudo o que foi 
falado e apresentado a partir da Educomunicação foi diluída nos diversos textos que estavam 
lá. Eu acho que trabalhei no primeiro texto com mais afinco. Trabalhamos eu e a Sonia 
Larrubia, que era diretora de educação infantil. Foi bacana, porque não ficou com a cara de 
um documento de tecnologia, ficou um documento com uma visão de reflexão sobre como 
trabalhar com as linguagens midiáticas na Educação Infantil, tanto que é o nome do próprio 
documento, que é um documento muito bom, que de alguma forma referenda um pouco do 
que é importante se trabalhar em termos de linguagem. A gente entrou na vibe da 
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Educomunicação, para poder dizer como a gente ia desenvolver, como seria a metodologia 
que a gente poderia desenvolver com as crianças, quando trabalha com as mídias e com as 
tecnologias... 

Pq: Ótimo, Carlos. E, para você, o documento representa os princípios e as práticas 
educomunicativas? Você conseguiu dar uma olhada nele depois? Achou que o resultado final, 
como foi um processo coletivo, representou um olhar educomunicativo? E você acha que o 
processo de construção do documento também foi educomunicativo? 

En: Eu acho que o documento foi construído a partir de uma balize de diálogo. 
Reuniões para ouvir, para poder apresentar propostas, para fazer escritas individuais e depois 
coletivas... Eu imagino que isso é um processo educomunicativo de participação significativo. 
Teve um ecossistema, um espaço em que as pessoas se reuniam pra fazer, mas eu acho que 
nesse ponto alguns princípios da Educomunicação foram super valorizados. A questão de 
criar um documento colaborativo, de muitas vozes... não foi toda a rede, obviamente, mas 
houve representações de várias DREs, que puderam representar os outros que não vieram. 
Então, acho que, para mim, houve um processo educomunicativo no desenvolvimento do 
trabalho de criação do material. Se todo o material está balizado pela Educomunicação, eu 
não sei. Acho muito complicado a gente dizer que o material, embora tudo o que está ali seja 
possível de desenvolver com práticas educomunicativas... inclusive me parece que nem tem o 
termo Educomunicação no material. Então, na verdade, a gente não quis apontar para alguma 
indicação de termo, até pra não deixar outro de fora. Como eram muitos termos que estavam 
ali, se você fica colocando no documento um ponto, o outro fala “peraí, mas aqui também não 
poderia estar...” Eu acredito que é um documento que teve um tratamento educomunicativo, 
porque foi assim que foi criado, mas que também universaliza, no sentido de poder abrigar 
todas as outras tendências mais progressistas em relação à educação. 

 
 

 
ENTREVISTA 4 
Nome: Cleane Fontebasso Gonçalves. 37 anos. Formação: Pedagoga.  Função: 
Professora de Educação infantil SME/SP. Tempo de experiência: 17 anos.  

Data de realização da entrevista: 28 de Maio de 2021 
 

 

Pesquisadora Michele Marques Pereira: O que o trabalho com a Rádio CEI Vila 
Missionária trouxe para sua prática pedagógica e para a comunidade escolar (bebês, crianças, 
famílias e equipe pedagógica da unidade)? 
 
Arquivo de áudio disponível com a resposta à pergunta na integra em: 

https://drive.google.com/drive/folders/17IyFeQG872XH6JG7W4rrRklb78iL0A_c?usp=sharin
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