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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-

fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 

continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 

para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar 

a novidade. (FREIRE, 1996 p. 14). 
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RESUMO 

 

Trata-se do relato de uma pesquisa social de cunho etnográfico em que procurei 

compreender o que há de mundano nas experiências de alfabetizar-se e letrar-se de 

crianças do ciclo inicial de alfabetização, narradas com o apoio da fotografia e da 

descrição oral e escrita, com base em um aporte teórico e metodológico fundamentado na 

fotobiografia. Dezessete crianças do ciclo inicial de alfabetização, estudantes de uma 

escola da rede estadual de ensino no município de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio 

Grande do Sul participaram da pesquisa e foram convidadas a fotografar. A câmera em 

suas mãos direcionou o olhar na pesquisa e suas falas e escritas complementaram 

entendimentos sobre ler e escrever em suas vidas. Foram realizados encontros com as 

crianças em que o círculo de cultura, o grupo focal e a entrevista foram mobilizadores. 

Com este estudo não busquei revelar ou defender uma metodologia de alfabetização 

específica, mas conversar sobre potências, inquietações e perturbações reveladas pelas 

crianças, tais como: a escola conversa pouco sobre si mesma com as crianças; o feminino 

ainda é potente referencial de educação na vida das crianças; apesar de a tecnologia digital 

ser uma potência na alfabetização, manuscrever é uma ação de autoria; a passagem da 

escrita com letra script para a escrita com letra cursiva revela uma mudança de status de 

alfabetizando para alfabetizado; o entendimento de leitura e escrita enquanto 

decodificação para leitura e escrita enquanto ação no mundo está intimamente ligado à 

progressão escolar ano a ano, ou seja, alfabetização e letramento são momentos bem 

demarcados na vida das crianças; a leitura é atividade que acontece em diferentes espaços 

e tempos para além da escola, mas a escrita, considerando as propostas de produção, é 

uma atividade fundamentalmente escolar; a confecção do livro enquanto movimento 

fotobiográfico foi um potente exercício de autoria para as crianças.  

 

Palavras-chave: Alfabetização e letramento – mundanidade – escola – infância – 

fotografia.  
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ABSTRACT 

This is an account of an ethnographic social research in which I tried to understand what 

is mundane in the experiences of learning to read and write of children of the initial 

literacy cycle, narrated with the support of photography and oral and written description, 

based on a theoretical and methodological approach based on photobiography. Seventeen 

children from the initial literacy cycle, students from a school in Santa Cruz do Sul, Rio 

Grande do Sul, participated in the research and were invited to photograph. The camera 

in his hands directed the gaze on the research and his speech and writing complemented 

understandings about reading and writing in their lives. Meetings were held with the 

children in which the culture circle, focus group and interview were mobilizing. With this 

study I did not seek to reveal or defend a specific literacy methodology, but to talk about 

the potencies, concerns and disturbances revealed by the children, such as: the school 

talks little about itself with the children; the feminine is still a potent reference of 

education in the lives of children; although digital technology is a literacy powerhouse, 

handwriting is an authorial action; switching from writing with script letter for cursive 

writing reveals a status change from literacy to literate; the understanding of reading and 

writing as decoding for reading and writing as action in the world is closely linked to 

school progression year by year, that is, learning to read and write and literacy are well-

marked moments in children's lives; reading is an activity that happens in different spaces 

and times beyond school, but writing, considering the production proposals, is a 

fundamentally school activity; the making of the book, as a photobiographical movement, 

was a powerful authorship exercise for children. 

Keywords: Reading and writing learning and literacy – worldliness – school – childhood 

– photography. 
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 RESUMEN 

Trato, en este texto, del resultado de una investigación social de cuño etnográfico en la 

cual busqué pensar lo que existe de mundano en las experiencias de alfabetizarse y 

letrearse de niños del ciclo inicial de alfabetización narradas con el apoyo de la fotografía 

y de la descripción oral y escrita, a partir de un aporte teórico y metodológico 

fundamentado en la fotobiografia y en la escrita de uno mismo. Diecisiete niños del ciclo 

inicial de alfabetización, estudiantes de una escuela de la red estadual de enseñanza en el 

municipio de Santa Cruz do Sul, en el estado del Rio Grande do Sul participaron de una 

investigación y fueron invitados a fotografiar. La cámara en sus manos direccionó la 

mirada en la investigación y sus hablas y escritas complementaron entendimientos a cerca 

de leer y escribir en sus vidas. Fueron realizados encuentros con los niños en que el círculo 

de cultura, el grupo focal y la encuesta fueron movilizadores. Con este estudio no he 

buscado revelar o defender una metodología de alfabetización específica, pero charlar a 

cerca de potencias, inquietudes y perturbaciones reveladas por los niños, tales como: la 

escuela charla poco a cerca de ella misma con los niños; el femenino todavía es potente 

referencial de educación en la vida de los niños; a pesar de la tecnología digital ser una 

potencia en la alfabetización, manuscribir es una acción de autoría; el pasaje de la escrita 

con la letra script para la escrita con letra cursiva revela un cambio de status de 

alfabetización para el alfabetizado: el entendimiento de lectura y escrita mientras 

decodificación para lectura y escrita mientras acción en el mundo está íntimamente ligado 

a la progresión escolar año a año, o sea, alfabetización y letramiento son momentos bien 

demarcados en la vida de los niños; la lectura es actividad que ocurre en distintos espacios 

y tiempos para allá de la escuela, pero la escrita, considerando las propuestas de 

producción, es una actividad fundamentalmente escolar; la confección del libro mientras 

movimiento fotobiográfico fue potente ejercicio de autoría para los niños. Es importante 

recordar que estas son experiencias y revelaciones de este grupo de niños, no significando 

que sea necesariamente una recurrencia, a pesar de creer que las observaciones reflejan 

la realidad de buena parte de las prácticas educativas. Dividí este texto en tres partes. En 

la primera, intitulada, inaugurar sentidos, me dedico a la rememoración de escenas de mi 

infancia y constitución mientras docente de años iniciales. La segunda parte, cuyo título 

es trayecto teórico-metodológico – preguntar...preguntar siempre, destiné a la reflexión 

a respecto del trayecto teórico-metodológico. En la tercera parte, nombrada materialidad, 

traigo la trayectoria con los niños desde la concepción del proyecto hasta la versión 

impresa y digital del libro confeccionado por mí y por los niños como devolutiva de las 

acciones de investigación a los niños y a la comunidad escolar y también en 

agradecimiento por el acogimiento. En las dos primeras partes del texto busco reflexionar 

a respecto de un pensamiento que nunca se termina, pero se transforma. Con la tercera 

parte destaco sentidos de acción de pequeños cuerpos en el mundo; de distintas infancias 

que, siendo singularidades, aprenden en la pluralidad; de las materialidades que invitan a 

pensar y de los encuentros, una vez que parto de la comprensión de que infancia es la 

acción de empezarse en el mundo y al adulto cabe presentarlo a aquellos que llegan.       

 

Palabras-clave: Alfabetización y letramiento – mundanidad – escuela – infancia – 
fotografía. 
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1 O QUE HÁ PARA VER AINDA? 

 

Três partes. Entre elas tudo o mais que procurei mostrar com a escrita desta 

dissertação, e também o que emerge donde a palavra cala. Na primeira parte, rememoro 

cenas da infância e do ser docente. São flashes que justificam as escolhas teóricas e 

metodológicas que compõem este estudo porque para começar é preciso sinalizar o lugar 

de onde falo. Na segunda parte, trago os encontros com os autores, alguns dos quais até 

aqui eram ilustres desconhecidos, mas que mobilizaram meu esforço por este modo de 

escrever, de pensar. É o percurso teórico-metodológico. A terceira parte comporta a 

narrativa do percurso vivido com as crianças desde a concepção do projeto até a versão 

impressa do livro confeccionado em meio digital como devolutiva à comunidade de uma 

pesquisa na área da educação. O leitor da versão impressa pode optar por iniciar sua 

incursão pela primeira parte ou pelo final: o livro que está nos anexos. 

Kohan (2010) apresenta o devir-criança de Giles Deleuze e o ilustra como aquilo 

que nos perturba e transforma em qualquer idade, já que não estamos prontos. O mesmo 

autor explica que seu hábitat são “as perturbações que desestruturam a estabilidade dos 

estados de coisas” (p. 132). 

E por que iniciar assim? Pela infância? A criança? As minhas experiências 

primeiro? Fazer essa migração para as experiências vividas com as crianças? Por que, 

afinal, a linguagem escrita não comporta os modos de ser, fazer e pensar dos humanos? 

A intenção é mostrar na escrita, o mais objetivamente possível, esse percurso de pensar, 

que circula do eu para o outro e novamente retorna como numa espiral. 

Porque estou, nessa escrita, agrilhoada aos dogmas da academia, que tomada pelos 

pressupostos modernos “nos ensinou a falar sempre na terceira pessoa para descrever um 

mundo que estaria fora de nós e com o qual mantemos uma suposta relação de 

neutralidade” (PELLANDA, 2015, p. 266). Encontrei no convite de escrever em primeira 

pessoa um desafio. Como fazer, se já me esqueci? Houve um dia em que me narrei em 

primeira pessoa? Claro! O tempo todo, e com mais despojamento quando criança! Então, 

resta uma saída... retornar para começar! Por isso o retorno, sempre que possível, às 

memórias primeiras, a esse devir-criança que é sopro insurgente, atrevido, enérgico, 

capaz de inventar bifurcações, ser e convidar às metamorfoses. 

Outra inspiração é Paulo Freire e a sensibilidade complexa e curiosa com que 

descreve lugares, situações e sensações. O seu modo particular de narrar é uma das 

potências de sua pedagogia. Freire se revela para além das ideias que defende, na 
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metodologia ou nas utopias que alimentam seu caminhar; ensina principalmente pela 

intimidade mostrada com as palavras, com as coisas, espaços e pessoas. 

E como eu poderia escrever uma dissertação que tem a narrativa como metodologia 

alijando do texto, da autoria das palavras, a pessoa, matéria prima da pedagogia? Escrever 

em primeira pessoa. Buscar o ensaio. Escrever como provocação à intimidade, à reflexão. 

Escrever como ação de meu corpo no mundo. Estou reaprendendo a demorar-me nesse 

encontro. Aproximar literatura e escrita acadêmica. Buscar o rigor com a densidade da 

poesia. Sim, é inquietante. E é essa a viagem a que me disponho, porque “não há modo 

de pensar de outro modo que não seja, também, ler de outro modo e escrever de outro 

modo” (LARROSA, 2003, p. 102 -  grifos do original). 

Escrevo em primeira pessoa para me desacomodar, como uma provocação a mim 

mesma porque é da inquietude e mesmo da crise do expor-se que emergem outros sentidos 

para velhas palavras. Se é velho o mundo, mundanizar é sempre novo. 

Ao pensar a pesquisa que deu origem a esta dissertação, pretendia desenvolvê-la 

com professores. Mas entrevistar professores para saber como pensam que as crianças 

aprendem já não me bastava. Perguntava-me: e as crianças, onde ficam? Não são elas as 

protagonistas? Pois é. Por essa razão decidi focar nas crianças. E então, como fazer? 

Poderia entrevistá-las, observar aulas, propor oficinas, brincadeiras, desenhos, mas eis 

que surgiu a fotografia. Pensei: “vou fotografar? Não! As crianças podem fotografar”. 

Bastará que elas fotografem? Não. Há necessidade de contarem. Daí a opção pela 

narrativa oral. Como? Em grupo, em círculo. O círculo de cultura! 

Na pesquisa, estive, como docente, mãe e pesquisadora, implicada em refletir junto 

com as crianças, para além de uma didática e de uma metodologia da educação escolar, 

por onde temos andado e para onde queremos ir em nossos desejos de aprender. Ir além 

da educação escolar não significa depreciá-la ou rebaixá-la à condição de desnecessária 

porque “a escola não está separada da sociedade, mas é única, visto que é o local, por 

excelência, de suspensão escolástica e profanação pela qual o mundo é aberto” 

(MAASCHELEIN & SIMONS, 2014, p. 28). 

Trata-se, para mim e para quem se dispõe a pensar comigo, de um convite a que a 

escola se deixe habitar por mundanidades menores, que a convidam a suspender ou adiar 

o tempo em favor da abertura de uma brecha para que vidas temporariamente, e 

aparentemente, esvaziadas de passado e de futuro, possam extrapolar as expectativas pré-

definidas para sua existência (MAASCHELEIN & SIMONS, 2014, p. 19 – 23). Daí a 

fissura por onde o movimento das crianças de ler e escrever pode se esgueirar, uma 
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aproximação e uma problematização de determinadas realidades escolares em simbiose 

com práticas sociais de leitura e de escrita. 

Daí o meu desejo de pensar como a narrativa fotográfica, apoiada pela descrição 

oral e escrita, poderia mostrar o que há de mundano nas narrativas sobre experiências de 

ler e escrever de crianças do ciclo inicial de alfabetização. 

Por essas e outras razões, o objetivo foi compreender a dimensão mundana em 

íntima relação com o contexto escolar nas aprendizagens das crianças, apresentadas pela 

narrativa fotográfica e pela descrição oral. Foi necessário, portanto, para alcançar a 

compreensão almejada, estudar e problematizar concepções de alfabetização e letramento 

com o objetivo de compará-las com aquelas reveladas pelas crianças nas suas fotografias 

e nas suas falas. Foi necessário, também, conhecer quais espaços e contextos as crianças 

reconhecem como potentes nas suas experiências de alfabetizar-se e letrar-se a partir do 

que elas narram com o apoio da fotografia. Por isso, ainda, me vi na busca de aprofundar 

estudos acerca de concepções de criança, de infância e desse convite a pensar aspectos 

que possam contribuir com uma docência mais mundana (humana) no ciclo inicial de 

alfabetização; bem como entender o lugar e as dimensões espaço-temporais da escola no 

percurso de alfabetização e letramento das crianças a partir de suas narrativas. 

Foi intenso e complexo esse esforço de mostrar as circularidades e imbricações 

desse percurso de pensar o letrar-se e o alfabetizar-se de crianças com as crianças e suas 

narrativas. E, todavia, sei que foi intenso também para elas. Essa experiência colocou-me 

no lugar em que estou hoje: de perceber que a escola, de maneira geral, pouco conversa 

com as crianças a respeito de si mesma. Ou seja, ainda há muito para se ver aí. 
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PARTE 1 – INAUGURAR SENTIDOS 

  
Marie Saticq 

Brochier – francesa  

– esposa de 

Auguste Brochier. 

Irmãos Auguste Brochier 

e Jean Honoré Brochier – 

franceses – fundadores de 

Brochier. 

Gabriel Brochier – 

filho de Jean Honoré 

Brochier. 

As duas fotos ao lado foram 

tiradas na casa de Luísa e 

Gabriel Brochier Filho. Ela, 

neta de Auguste Brochier. 

Ele, neto de Jean Honoré.  

Na primeira, comemorando 

o casamento de um dos 

filhos, aparecem o casal, 

seus filhos, filhas, noras, 

genros, netas e netos. 

Dentre eles meus avós e 

meu pai. 

Na segunda foto estamos, 

eu e meus avós Aury e 

Hercolano Gabriel 

Brochier. Ela, bisneta de 

Auguste e ele bisneto de 

Auguste e Jean Honoré. 

Nas demais fotos aparecem 

cenas da minha infância 

vivida nas terras da família. 

Aparecem também minha 

mãe Bernadete e meu pai 

Flávio Brochier, minhas 

tias Marli e Janete, os cães, 

as galinhas, as bonecas, o 

crochê e o tricô da mãe, a 

terra e os encontros de 

família. 

Emociona-me revisitar esse 

lugar e essas histórias. 

 

 

Todas as fotos pertencem a meu acervo pessoal. 

Algumas passando de geração em geração. 
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2. DE ONDE VÊM AS COISAS? 

 2.1 Para começar: retornar 

Uma estrada de terra, lamacenta, esburacada. O barro fofo, profundo e adesivo, que 

abraçava os pés e as pernas até os joelhos como se quisesse sugar o corpo inteiro. A 

estimada galochinha vermelha ficava ali presa... para o sempre e sempre... e quantas e 

quantas mais serão ali sepultadas? Quantos invernos mais? Por que insistir com as 

carroças de rodas de chapa que destruíam o caminho? É o que pensava, aos sete anos, 

vestida com a calça magenta costurada em casa e o casaco de lã amarelo e vinho tricotado 

pelas hábeis mãos da mãe... e a botinha?! Ah! A botinha! Linda! Combinava com o 

conjunto! O cabelo liso e ralo, cor de trigo, em trança... o rosto pequenino como de 

boneca, o corpo baixo, ágil e magro. Sentia-me quase um gnomo saído da mata. 

O caminhozinho mata adentro era estreito, seco, seguro, sem porteiras. À esquerda: 

a mata; à direita: o potreiro com moirões de eucalipto envoltos em arame farpado e musgo 

levavam até o pomar de laranjeiras centenárias; de lá à casa, à clareira, o terreiro de Tia 

Eva. 

Todos os dias o mesmo caminho, o mesmo frio invernal, cortante... a geada 

“craquelenta”, o barro gelado, o minuano atravessando os ossos... o sol… o cheiro de 

roupa limpa, lavada no arroio com sabão caseiro temperado com chá de funcho e 

pendurada na cerca de arame farpado tornado varal. Todas aquelas cores ao longo do 

caminho que levava ao pomar. Tanta roupa... tanta roupa, depois de tantos dias de chuva... 

de adulto, de criança, da família inteira. Ah, a mãe trabalhava, trabalhava muito! “Não 

quero a vida da mãe” – pensava, voltando ao meio-dia da escola. Um caminho de alguns 

quilômetros. 

As galinhas chocas com pintinhos aos pés ao redor da estrebaria. Uma algazarra 

dos pequenos e mamães galinhas, conversando seu galinho-choquês. O amor da mãe por 

seus tantos pequenos era belo, muito belo... sincero... orgânico. Socar o milho com pedra. 

Fazer a quirela dos pintinhos ainda emplumados era tarefa diária desde sempre. Ah, que 

prazer! Aqueles pequenos bicos tocando a maciez da mão infantil! 

E os cães? Ah, os cães! Pueris, rebolativos, festivos... cumprimentando, beijando e 

abraçando... cúmplices de vida, quiçá de muitas vidas. Não eram animais de estimação, 

eram companheiros, irmãos. 
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Passando pelas laranjeiras há tanto ali. Quantas histórias teriam em seu cerne? Um 

lugar em que tudo estava há tanto tempo, que o próprio tempo esquecera. Era o que me 

passava. 

A antiga casinha de madeira com lindo avarandado onde viveu o meu tio-avô. As 

portas, divididas ao meio, trameladas em dois lugares, abriam por inteiro, somente em 

cima ou embaixo. Gostava de abrir a parte de cima para olhar o terreiro e a mata escura e 

um tanto sombria, carregada de mistérios, que o margeava. As janelas, também com 

fechamento de tramela, muitas vezes abertas e enfeitadas com esvoaçantes cortinas. Uma 

delas só de vidro, trazida da casa da minha avó, outrora da bisa, encantava à entrada da 

luz do luar... passava horas e horas embevecida no encontro com a lua cheia, enfeitiçada, 

desconfiada que fosse bruxa. 

Às noites, o fogão à lenha aquecendo os corpos à espera do jantar: alguma ave 

caçada à tardinha pelo meu pai, hora boa de caçar para que o alimento estivesse fresco. 

Enquanto a família sentada ao redor do fogo esperava aquela alquimia... artesanal... 

paciente. Os adultos degustavam um chimarrão e o meu pai e o meu avô, que morava a 

poucos metros, contavam histórias: histórias de família, aventura, suspense. Ali estava 

eu... meio gnomo meio bruxa, um corpo aprendente no mundo. Os mais velhos 

mostravam o mundo aos mais novos. 

2.2  Experiência 

Inaugurar um novo amanhecer. Acordar e sentir o ar frio e úmido serpenteando 

pelas frestas da janela. A roupa abraçava o corpo, o tecido aderia à pele. A botinha já 

estava moldada aos pés e fazia uma leve compressão na ponta dos dedos, suave/ligeiro 

formigamento. Um copo de leite morno, ordenhado ao alvorecer, acompanhado de um 

pedaço de pão envolvido pela nata nova, fina, quase transparente, uma folhinha vaporosa 

e adocicada; era um desjejum reconfortante.  

Descia as escadas, caminhava até o terreiro, contemplava o contorno escuro por um 

segundo e ao alcance de alguns passos era envolvida pela mata, tornava-me pedra, árvore, 

cipó. Mais um encontro com os ancestrais, aqueles trazidos à vida por meu avô...  

Foi assim que me apaixonei pelas experiências. Experiência enquanto corporeidade, 

relação, encontro, existência, uma vez que conhecimentos provenientes da experiência 

são filosoficamente incontroláveis, pois estão em linguagem (LARROSA, 2006). 
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Experiências junto à natureza, fundadas pelo verbo e pela arte de encantar ao contar, 

apesar de elas, as palavras, nunca terem chegado a expressar tudo aquilo que está como o 

barro, colado em mim, e é parte do que sou hoje. Porque sou poeira. 

Solta ao vento viajei até aqui, ora aderindo a outras substâncias – grãozinhos de 

poeira – ora me distanciando, cheguei a este lugar com as minhas palavras. Com elas é 

que se foi e se vai delineando para mim este momento da história e também com elas fui 

me constituindo no tempo, na paciência, no ócio da palavra, no ato de conhecer 

degustando, na artesania de perder-me e dilatar o meu pensar.  

Um pensar complexo, reflexivo e compreensivo, que na emergência de “encontros 

aleatórios” (MORIN, 2003 p. 89), de conceitos contraditórios e nas reações de oposição 

ao cientificismo e ao determinismo chega a um movimento de 

“ordem/desordem/organização” (MORIN, 2003, p. 89). Um modo de aprender na 

convivência.  

2.3  Refazendo caminhos 

A frasqueira verde-escuro, com fechamento em metal, pertencia ao meu bisavô. 

Abria-a e lá estava nosso grande tesouro, as fotografias que contavam as histórias dos 

Brochier desde 1828. Histórias de família...não aquelas contadas nos livros ou nas 

matérias de jornal. 

Remexia as fotos e pegava em minhas pequenas mãos infantis sempre a mesma 

fotografia, a primeira de todas, e fagueira perguntava: “– São eles na foto, vô? ” 

Meu avô em sua mansidão, balançando-se na cadeira de palha sinalizava 

afirmativamente. Era uma imagem intrigante a fotografia dos tataravôs. Um de aparência 

tão frágil, de olhos nostálgicos, visivelmente sentia saudade, como se houvesse atrás de 

si um mundo inteiro do qual as palavras já não davam conta. Foi um solitário, um 

sonhador. E o outro mirava a câmera com ar garboso, imponente, tinha um olhar de 

orgulho, de dever cumprido. 

“– Me conta de novo a história deles, vô”, pedia eu. 

Com sua habilidade de contador de causos, o vô Noca colocava o tempo em 

suspensão e me transportava para o lugar onde as histórias aconteciam. E eu ficava 

imaginando os dois ainda jovens, um deles com apenas quinze anos, esgueirando-se em 

meio à multidão, procurando afoitos pelo navio com seus corações em descompasso, 

ansiosos, deixando o país natal e a família. Tão jovens em uma aventura para a vida 

inteira. Imaginava-me no lugar deles: nunca mais ver minha mãe e meu pai, aconchegar-
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me em seus colos e sentir seus cheiros; abrir mão da convivência com meu irmão; nunca 

mais dormir na minha cama quentinha ou comer a abobrinha com milho da minha mãe e 

a cenoura crua e crocante da horta com um sabor que somente aquele terroir lhe conferia; 

nunca mais sovar o pão para minha avó ou sentar ao lado do meu avô para ouvir os causos 

ou receber o colinho gostoso da minha tia Marli e ouvir seus conselhos; nunca mais ver 

meu tio Deoclécio saindo na geada para se banhar no arroio; receber com alegria ansiosa 

os livros que a tia Janete trouxesse e que nos levariam a conversas sobre a coragem de 

sonhar grande ou surpreender meu tio José dormindo, dando-lhe aquele susto! Nunca 

mais brincar de pular na cama de ferro com lastro. Nunca mais ir de ônibus até a casa da 

vó Wilma e do vô Dilo, comer linguiça e brincar de comidinha com a areia da frente da 

casa – a areia marataense sempre me encantou porque era muito diferente do solo argiloso 

brochiense. A ideia de nunca mais ouvir as cigarras na beira do arroio era-me 

insuportável. Por isso, talvez, eu os admirasse tanto. Dois aventureiros. Jamais seria tão 

audaciosa. 

Assim, a única foto conhecida dos tataravôs sempre foi o pretexto para passar 

longas tardes de inverno com meus avós. Tardes aquecidas pelo compartilhamento, pela 

convivência e pelas aprendizagens. Aquela fotografia era como o retalho de uma colcha 

e as narrativas do vô Noca eram o fio e a agulha que costuravam outros retalhos – 

fotografias - que contavam a história de vida dos filhos de cada um, seus modos de ser, 

seus trabalhos; as longas viagens de carroça da vó Luísa e do vô Lilicha com a família até 

o litoral; o envio da madeira até o porto; as aulas da vó Gringa em língua alemã; os livros 

em francês da vó Luísa; os diários dos irmãos Auguste e Jean Honoré, perdidos antes 

mesmo do meu nascimento; a sociedade literária...até as fotos da minha tia na praia, do 

meu tio nas pescarias, minhas, do meu irmão, dos aniversários do meu avô que nasceu 

em 1901 e queria viver a virada do século.  Segundo as crenças dele, quem desejasse se 

tornar um centenário deveria agradecer com uma grande festa todos os anos e era o que 

fazia. Aposto que quando chegou diante de São Pedro, dois anos antes de comemorar um 

século de vida, meu avô exigiu explicações e fez questão de demonstrar sua insatisfação.  

Muitas dessas fotos estão comigo hoje e me trazem novas/antigas lembranças. Elas 

são parte do patrimônio cultural que me constitui. A presença ancestral no nome da cidade 

natal, nas fotografias dos antigos, nos manuscritos e mapas que hoje estão sob minha 

tutela e passarão ao meu filho e assim, assim, assim... também a casinha avarandada, as 

laranjeiras, o cheiro do musgo e as histórias, sobretudo as histórias! 
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Só muito depois de ter definido pesquisar com o apoio da narrativa e da fotografia 

percebi o quanto tais elementos estão presentes em minha história de vida. Por isso a 

escolha: pela intimidade, pela importância, pela potência da fotografia e da narrativa na 

constituição da pessoa que tenho me tornado. Quis conversar com as crianças a partir 

daquilo que, desde a infância, conversa comigo. 

2.4 O Flávio, o sapo e o periquito: experiências sobre alfabetização e 

letramento 

E houve um dia em que o pai me disse: “– Essa história não vou ler para ti. Tu vais 

ler um dia pro pai. É o Conto do Flávio”. 

O nome de meu pai é Flávio. 

Sonhei cada dia, a partir daquele, com a escola. Porque o tempo de ir para a escola 

era também o tempo de se alfabetizar. 

Fiz sete anos e lá me fui, solita, não sei por quantos quilômetros a pé pelo caminho... 

aquele caminho lamacento, frio, denso... 

 As classes estavam em círculo, 1985. A professora, toda carinhosa, nos disse que 

contaria uma história. Ah! Uma história! Eu estava em casa! 

Ela, então, retirou de um bolso enorme um sapão verde e colou no que depois 

aprendi que era um flanelógrafo. Naquele momento eu tive a certeza de que a escola havia 

feito uma marca em mim como tatuagem. 

Cheguei à escola com um potente desejo de aprender porque havia um objetivo para 

tal: eu precisava LER uma história do Flávio para o Flávio. Sim, UMA história. Porque 

o Flávio era feito de muitos causos. Mas uma, e talvez somente aquela, estava escrita em 

um livro. Acho que naquele dia nasceu em mim mais um sonho: o de um dia também ter 

uma história minha em um livro, mesmo sem ter a menor ideia de como chegar até lá. 

Rapidamente aprendi a ler para ler o Conto do Flávio ao meu pai. 

Qual foi a surpresa ao ler a história? O título era Uma História para o Flávio, de 

Rachel de Queiroz (BENEMANN e ELIAS, 1974, p. 60-61). Estreei bem no mundo das 

letras! Encantei-me ainda mais porque a história não era do meu pai, mas PARA o MEU 

pai, pensava eu nos idealismos infantis. 

Muito mais tarde, aprendi quem fora Rachel de Queiroz e que ela e meu pai jamais 

se conheceram. Mas que aquele homem agiu exatamente como meu pai agiria, ah, agiu. 

Podiam não se conhecer, mas que Rachel de Queiroz entendia de Flávio... ah, entendia! 
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Hoje ainda guardo o exemplar de minha primeira leitura: Comunicação em Língua 

Nacional, de 1974. 

Alfabetizei-me nos moldes da silabação e na letra cursiva com o apoio da cartilha 

Alegria de Saber. Eu a achava incrível! Principalmente pelas figuras e porque a levava 

para casa no final de semana e escrevia dentro. 

Cada seção continha um desenho bem colorido da palavra a ser aprendida e essa, 

por sua vez, apresentava a letra ou a sílaba alvo em vermelho nos diferentes tipos de letra. 

Seguiam-se as famílias silábicas e uma lista de palavras, muitas das quais desconhecidas. 

A professora era sensível a esse detalhe e explicava os significados. Foi assim que aprendi 

que raposa e gambá não são o mesmo animal nem vivem no mesmo espaço geográfico. 

A cartilha seguia a lógica de apresentar primeiro as vogais, depois a união de vogais para 

formar palavras e interjeições. E depois mostrava as consoantes em ordem alfabética. Ao 

pé da página havia um pequeno texto. 

Às vezes, algumas das palavras propostas pela cartilha eram trocadas por outras 

pela professora. Por exemplo: o A da abelha que a professora optou pela ÁRVORE, o E 

da escola foi trocado pelo ELEFANTE, o Z do zebu foi substituído pela ZEBRA. 

No entanto, foi uma decepção nunca ter chegado ao PERIQUITO. Não porque eu 

sentisse necessidade de aprender a família silábica do QU, mas porque eu tinha uma 

grande dúvida que o livro não dirimira. Também não estava disposta a perguntar a meus 

pais. Afinal, a cartilha era um laço que me ligava à professora e a resposta deveria vir 

dela, mas ela nunca respondia antes de chegar a hora. Periquito é o mesmo que cocota? 

Pois bem, a hora nunca chegou porque o QUEIJO substituiu o PERIQUITO. 

2.5 Caminhar por onde a experiência me levar 

Os bons encontros não são necessariamente os prazerosos, porém, aqueles capazes 

de perturbar. A perturbação impele na direção do caos, desequilibra. Há perturbações 

sutis, agradáveis e mansas, mas há aquelas que chegam como soco no estômago e, mesmo 

assim, podem acabar como um bom encontro, pois a falta de estabilidade e a mudança de 

curso às vezes também se fazem necessárias. Um mau encontro com o outro pode ser 

importante: o outro é ele e somente ele, o que ele faz ou diz, diz dele e não de mim. Ser 

capaz de refletir sobre isso pode levar a um bom encontro. O bom encontro depende de 

gente, de gente que se afeta1.  

                                                             
1 Chaui (2011) ressalta que para Espinosa a essência da mente é o conhecimento, e quanto mais apto for o 

corpo para a pluralidade e complexidade das afecções e dos afetos, mais ativa será a mente, exatamente 
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Inquieta, buscando o novo e o desafiador cheguei a 1999. Ainda lembro o primeiro 

dia. O estranhamento ao ver aquela pequena escola com um pátio quase inexistente. Uma 

sala de aula para quatro séries, um quadro dividido ao meio com uma marcação de giz 

para atender a duas turmas e livros didáticos para as demais. Durante um ano foi assim. 

Mas algo me inquietava. Quando eu e minha colega reuníamos os alunos no potreiro ou 

no campinho dos vizinhos algo acontecia, uma luz nos olhos e uma energia contagiante 

tomava a cada uma de nós e a cada criança também. Havia potência nestes encontros. 

A dúvida me impeliu. Compreendi que ali estava uma turma de crianças cada uma 

com suas singularidades. Leituras me levaram à Pedagogia por Projetos de Trabalho. A 

isso, juntou-se um movimento pela reformulação curricular. Aí mais um grande 

aprendizado sobre gestão a partir das bases. 

Com os projetos foi possível redimensionar o modelo da seriação! A escola passou 

a ser, literalmente, o prédio, o potreiro, o campinho, o arroio, o caminho que cada um 

fazia para chegar, a casa de cada um e cada uma, cada pessoa, cada pai, cada mãe, irmão, 

avô e avó, cada pedrinha, cada grão de poeira, cada folha de árvore, cada suspiro e cada 

lágrima derramada.  

Na escola multisseriada me fiz docente. Impulsionada por este início, sou atraída 

por movimentos de docência pautados na crença de que aprender juntos é muito mais 

potente. 

Em 2002, mais uma alegria: a nomeação para o cargo de professora do quadro do 

magistério estadual nos anos iniciais em Brochier. Regressei para a escola onde havia 

estudado no Ensino Fundamental e tido tantos bons encontros. Estava em casa. Uma 

utopia: encantar! Cativar crianças do mesmo modo que eu, um dia, havia sido tocada por 

uma professora naquela escola, naquelas salas de aula, colega das minhas antigas 

professoras. Tinha uma grande responsabilidade ali naquele lugar! 

Então, eu atuava na rede municipal e na rede estadual de minha cidade natal, um 

sonho se realizando! E, no aconchego do lar, a palavra movente era cuidado. Um cuidado 

para ver, para tocar. Em casa, queria tudo em sua inteireza. 

Meu aprender é inquieto. No final de 2011, me despedi das escolas, das pessoas e 

da cidade que representam minhas raízes e são as grandes influências em minhas escolhas 

para seguir um novo caminho junto a meu marido e filho. 

                                                             
porque esta, efetivamente, não está separada ou distante dos encontros do corpo no mundo e tampouco das 

emoções que nos constituem. 
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Nesse refazer-me passei por Santa Cruz do Sul, Ijuí e novamente Santa Cruz do Sul. 

Vivi e tenho vivido encontros que jamais poderia prever sequer em meus mais loucos 

devaneios, mas a essência da professora de escola do interior que tem uma 

responsabilidade enorme por encantar aqueles que a cada ano chegam permanece. Em 

constante transformação, é verdade! Hoje, no mestrado, sinto necessidade cada vez maior 

de me conectar com tudo o que me constitui desde a infância e, cada dia mais, que nada 

é ao acaso, pois até no acaso encontramos um propósito. Precisei nascer e crescer junto à 

natureza. Precisou haver forte ligação ancestral na tecitura de minha essência. As 

narrativas familiares foram fundamentais para a definição pela docência. Essa 

conspiração cósmica levou-me a me identificar tanto com a infância, a gostar de ouvir as 

crianças e inventar com elas, a acreditar na escola e enxergá-la como um lugar de 

possibilidades. 
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PARTE 2 – PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO – PERGUNTAR... 

PERGUNTAR SEMPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criança faceira, arteira, conversadeira, perguntadeira... 

A criança que observa, que esconde, que duvida... 

Seus dizeres, fazeres e silêncios  

Contam-me de uma infância que me encanta, 

De inquietação e de autoria! 

Uma infância que movimenta minhas buscas 

E mostra caminhos... 

Porque não sei ao certo por onde andar... 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO: A POTÊNCIA DE PERGUNTAR 

Realizei uma pesquisa social de abordagem qualitativa e cunho etnográfico, no 

diálogo entre as narrativas fotográfica, oral e escrita, privilegiando a voz, a mirada e a 

expressão mundana da criança.  

Sobre a pesquisa qualitativa Minayo (1994, p. 22) diz que: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 

A escolha por esta abordagem metodológica, neste caso, tem a ver com a convicção 

de que é preciso oportunizar às crianças dizerem as suas palavras. Tem a ver com o fato 

de que ao considerar a aprendizagem como um direito das crianças, é preciso ir além da 

compreensão que nós adultos temos a respeito de aprender a ler e escrever porque não se 

trata de ir atrás de um universo de significados e de atribuí-los àquilo que as crianças 

vivem. Trata-se de escutar, e assim de viver com elas essa experiência de encontros 

consigo mesmas nas ações linguageiras, percebendo e registrando o que dizem o que 

pensam e como percebem e registram – fotografam, elas mesmas, as relações profundas 

com o fenômeno do aprender a ler e a escrever.  

Deparei-me, nesse caminho, com um desafio ao delimitar o campo metodológico 

porque nesta pesquisa havia diferentes modos de narrar – a fotografia, a narrativa ou 

descrição oral e a escrita – os quais necessitavam enquadramento. Cabe ressaltar que 

havia a narrativa das crianças e a narrativa de minhas memórias que justificaram minhas 

escolhas. 

3.1 Narrativa 

Segundo Bauer (2017, p. 229) “os textos, do mesmo modo que as falas, referem-se 

aos pensamentos, sentimentos, memórias, planos e discussões das pessoas, e algumas 

vezes nos dizem mais do que seus autores imaginam”. O ato de narrar é intrínseco ao ser 

humano e está presente em nossa história desde os primórdios, seja pela tradição oral, 

pelas pinturas rupestres que narravam a vida do homem daquela época, pela arte 

pictográfica, pela arquitetura, pelos registros escritos. Enfim, todos os feitos humanos são 

registrados de diferentes modos e marcam os indícios de sua passagem pelo planeta. O 

registro narrativo é característica de nossa condição de humanos. Goodson (2017, p.18) 
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chama a atenção para uma marca da contemporaneidade: as “narrativas de vida e 

narrativas de pequena escala” em consonância com uma sociedade de indivíduos.  

No universo acadêmico, a narrativa se constitui como importante aporte 

metodológico nas pesquisas no campo da educação e deve ser considerada em seu 

contexto, uma vez que “uma história é composta por uma rede de intenções, de ações, de 

vivências, e, nesse contexto, os personagens representam e experienciam situações em 

movimento nas quais se transformam” (SOUSA e CABRAL, 2015, p. 150). 

Ao propor narrativas é importante considerar que  

 A narrativa privilegia a realidade do que é experienciado. 

 As narrativas não copiam a realidade do mundo fora delas: elas 

propõem representações/ interpretações particulares do mundo. 

 As narrativas não estão abertas à comprovação e não podem ser 

simplesmente julgadas como verdadeiras ou falsas. 

 As narrativas estão sempre inseridas no contexto sócio histórico. 

(JOVCHELOVITCH;  BAUER, 2002, p. 110). 

 

Neste texto, a narrativa é constituída por diferentes artefatos: a fotografia, a 

narrativa oral e a escrita. Esta seção é dedicada ao enquadramento da narrativa oral e 

escrita. Para tanto revisitei alguns teóricos e conheci outros na busca de encontrar como 

a narrativa se expressou na pesquisa com as crianças e na feitura deste texto. 

3.1.1 Foco na narrativa: a definição pelo percurso etnográfico 

Apesar de ter elegido um modo híbrido de narrativa entre as reflexões 

autobiográficas que justificam minhas escolhas neste percurso e as narrativas das 

crianças, há um diálogo que as aproxima e vislumbra anúncios na perspectiva de 

potencializar a ação docente no ciclo inicial de alfabetização. 

Quando se fala em narrativa de formação, narrar-se significa reportar-se ao passado 

na busca de reconstituir uma trajetória, refletir sobre ela e redimensioná-la, 

transformando-se. Sobre isso Sousa e Cabral (2015, p. 151) dizem: “Considera-se que a 

abordagem (auto)biográfica ou biográfico-narrativa imprime a organização da trajetória 

pessoal e profissional, a reflexão sobre as práticas, a construção de novos 

conhecimentos”. Tal processo reflexivo tanto na escritura do texto como na leitura de 

biografias de percursos formativos de outros professores potencializa e qualifica o 

movimento de profissionalização docente.  

“As memórias inserem-se, assim, nas abordagens (auto)biográficas de formação 

investigação; o foco que trazem à tona são as histórias de vida e/ou que focalizam 

diferentes aspectos da trajetória do narrado” (SOUSA; CABRAL, 2015, p. 153). 
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Rememorar histórias de vida e registrar através da escrita a tradição oral fortalece a 

narrativa. Escrever é um modo potente de dizer e de registrar. O memorial pode se 

aproximar do ensaio e da escrita poética ao propor um texto descritivo rico em detalhes 

em que o autor escolhe as palavras para desenhar os acontecimentos com fidedignidade 

conforme suas lembranças, na intenção de transportar o leitor para o momento daquela 

experiência e aproximá-lo de seu modo de sentir e ver o mundo. Ao fazer isso, o autor se 

expõe, revela-se e denuncia traços de sua identidade particular e profissional. Inicio, na 

parte 1, rememorando acontecimentos da infância e da prática docente. Quando escrevo 

minhas memórias, aquelas formadas a partir dos relatos orais de meu pai e de meu avô, 

dou vida e expressão aos ancestrais e reflito sobre quem sou e me torno a cada dia. Do 

mesmo modo, quando escrevo sobre minhas experiências enquanto docente e 

pesquisadora traço uma linha reflexiva entre ação – reflexão – ação, em que teoria e fazer 

pedagógico se confrontam potencializando a práxis. “Assim, a narrativa constitui-se no 

ato de contar e de revelar o modo pelo qual os sujeitos concebem e vivenciam o mundo” 

(SOUSA; CABRAL, 2015, p. 150). 

Neste contexto, para além da narrativa que me constitui, a narrativa das crianças é 

muito importante, pois a pesquisa com crianças implica uma ação dialógica para que o 

adulto pesquisador esteja disposto a escutar as crianças e valorizar suas falas. Neste caso, 

como as crianças percebem e interpretam em seu cotidiano as experiências de alfabetizar-

se e letrar-se. Minha trajetória como psicopedagoga e docente auxiliou na seleção de 

instrumentos para a aproximação com as crianças e promover a conversa e a escuta.  

Nas pesquisas etnográficas há um destaque para o pesquisador visto como 

observador participante da vida cotidiana do grupo em foco. Ao observar, o 

pesquisador descreve atividades e situações, construindo significado para elas, 

pois esteve presente na sua movimentação, nas interações e nas relações 

estabelecidas com os sujeitos investigados (HORN, 2013, p. 3). 

 

Alguns gêneros mobilizaram a construção do projeto e foram potentes aportes na 

relação com as crianças - a entrevista qualitativa, o grupo focal e o círculo de cultura – e 

favoreceram a realização da pesquisa. Não me fixei em um modo de interação apenas, 

mas as práticas e conversas em grupo nortearam as ações. 

Quanto à entrevista qualitativa, Gaskell (2017) considera possível combiná-la com 

outro mobilizador. O autor também orienta que o pesquisador deve planejar a entrevista: 

identificar um tópico guia pensado a partir dos objetivos da pesquisa que consiste em uma 

lista de tópicos relevantes a serem abordados a partir de uma linguagem compreensível 

aos colaboradores. A entrevista deve apresentar uma estrutura aberta para retirar o que 
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deixar de ser relevante no decorrer da pesquisa e acrescentar o que surgir como novidade. 

Segundo Gaskell (2017, p. 82) o objetivo principal é “explorar o espectro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o assunto em questão. ” 

O grupo focal se constitui em técnica realizada em grupo em que os participantes 

discutem acerca de uma temática que os aproxima, expõem seus pontos de vista, 

formulam perguntas, refletem sobre o assunto e buscam possíveis respostas. Por isso é 

possível afirmar que é uma técnica dinâmica e que promove o vínculo entre os 

participantes, “o entrevistador, muitas vezes chamado de moderador, é o catalisador da 

interação social (comunicação) entre os participantes. O objetivo do grupo focal é 

estimular os participantes a falar e a reagir àquilo que outras pessoas no grupo dizem” 

(GASKELL, 2017, p. 91). Além disso, a partir das discussões no grupo focal, é possível 

um encontro com o inesperado, com o impensado. A prática por grupos focais se 

aproxima de minha experiência enquanto psicopedagoga institucional e coordenadora 

pedagógica de anos iniciais. No entanto, a orientação de nomear um coordenador e um 

observador e a necessidade de promover discussões e confrontos entre os participantes 

seria um complicador nesta pesquisa com crianças. Por outro lado, o fato de ter usado 

recursos como figuras, palavras, frases, fotografias para abrir as discussões no grupo se 

aproxima da proposição dos grupos focais. 

Os círculos de cultura, idealizados por Paulo Freire, apoiam o debate de temas 

surgidos do grupo de alunos e do animador para desdobramento e ampliação de 

entendimentos. Nesta metodologia todos ensinam e todos aprendem em movimento 

dialógico. 

Quando falamos de Círculos de Cultura, estamos logo de início incentivando 

a realização do encontro entre as pessoas ou grupos de pessoas que se 

dedicarão ao trabalho didático-pedagógico ou a outras vivências culturais e 

educacionais, visando a um processo de ensino e de aprendizagem, qualquer 

que seja o espaço onde isso aconteça. Isso significa que esta reflexão e as 

nossas sugestões servem não só para a educação formal, que acontece dentro 

de uma escola regular, mas também para qualquer iniciativa educacional, 

dentro da sala de aula ou em outros espaços onde acontece o encontro entre 

pessoas que aprendem e que, ao fazê-lo, ensinam algo umas às outras. Ao 

desenvolvermos ações didático-pedagógicas com tais objetivos, poderemos 

propor que isso aconteça num Círculo de Cultura: no qual todas as pessoas 

participantes de um processo de ensino e de aprendizagem podem pesquisar, 

pensar, praticar, refletir, sentir, deliberar, ser, plantar, agir, cultivar, intervir e 

avaliar o seu fazer, num movimento permanentemente dialógico. (PADILHA, 

on-line). 

 

No entanto, os círculos de cultura têm como intenção levar a uma mudança de vida 

do grupo, o que não configurou um objetivo na pesquisa.  
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O modo de registro selecionado foi o diário de bordo com anotações das falas das 

crianças, suas reações diante de proposições e de atitudes e falas de outros participantes, 

bem como reflexões minhas. 

3.2 Imagem: da ancestralidade à contemporaneidade 

A justificativa para o uso de imagens está na sedução que a imagem provoca no ser 

humano desde os primórdios. Traços históricos nos mostram, por exemplo, pintores e 

escultores de diferentes tempos, cada um buscando aprimorar a técnica do outro na 

apresentação da realidade: o homem pré-histórico em pinturas rupestres narrando seus 

dias; os egípcios na busca da reprodução do presente no pós vida; gregos e romanos 

perseguindo a perfeição pela matemática, pela escultura em metal e em pedra; os 

retratistas democratizando a arte; o advento da fotografia e os álbuns de família 

popularizando-a; as selfies incorporando a arte, a interação nas redes sociais globalizando 

a arte, em tempo real. 

A tarefa e a grandeza potencial dos mortais têm a ver com sua capacidade de 

produzir coisas – obras e feitos e palavras – que mereceriam pertencer e, pelo 

menos até certo ponto, pertencem à eternidade, de sorte que, através delas, os 

mortais possam encontrar o seu lugar num cosmo onde tudo é imortal exceto 

eles próprios. Por sua capacidade de feitos imortais, por poderem deixar atrás 

de si vestígios imorredouros, os homens, a despeito de sua mortalidade 

individual, atingem o seu próprio tipo de imortalidade e demonstram sua 

natureza “divina” (ARENDT, 2007, p. 27-28). 

 

Assim, todos e cada um, qualquer um de nós que tenha acesso aos meios 

tecnológicos das mídias sociais, torna-se imortal, para sempre na nuvem sem mais status 

de arte, mas de registro “prolongando a realidade para a eternidade” (ROMÃO, 2010, p. 

82). A fotografia evidencia um tempo em suspenso, onde as dobras permitem que a pessoa 

esteja no passado, no presente e no futuro sem necessariamente sair de onde está. É a 

possibilidade da viagem no tempo. Detendo-o, o humano torna-se atemporal, concretiza 

a “desterritorialização” (GUATTARI, 1996). 

Isso que me leva a pensar na criança e no fato de que cada uma é um corpo repleto 

de singularidades agindo no mundo e me faz refletir sobre o que surgiu a partir de suas 

narrativas fotográficas: os espaços, os tempos, os signos, os mediadores e suportes, os 

indivíduos. E como um ser agindo no mundo, a criança é também abduzida pelo universo 

da informação, das mídias sociais virtuais que tudo registram, guardam e compartilham, 

em movimento exponencial, incoercível. Esse movimento é a concretização daquilo que 

o homem persegue desde seu surgimento: deixar sua marca inexaurível, seu registro, ou 
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seja, a possibilidade de cada um escrever sua própria história e deixá-la para a 

posteridade, para as gerações vindouras. 

As crianças estão nascendo em um mundo de infinitos, na velocidade da informação 

em tempo real, na geração youtuber, em que todos têm protagonismo e algo a dizer a toda 

a humanidade. Elas são parte desse fluxo. Por isso o interesse pela imagem nesta pesquisa 

foi aprender tanto na feitura delas, quanto na apresentação e narrativa das mesmas. No 

entanto, não se tratou de reforçar, criar ou testar metodologias de alfabetização 

audiovisual, mas de aproximar um meio visual amplamente difundido entre as crianças 

como artefato para suas narrativas. 

A câmera nas mãos das crianças inaugura uma possibilidade de narrar de outro 

modo o vivido. “Produzir novos infinitos a partir de uma imersão na finitude sensível, 

infinitos não só carregados de virtualidade como também de potencialidades” 

(GUATTARI, 1996, p. 132). 

Para adensar minhas reflexões a respeito do tema, busquei pesquisas que 

convidavam crianças a fotografarem. Encontrei diferentes propostas que têm a fotografia 

enquanto metodologia, mas poucas em que a criança assumiu o lugar de fotógrafa. Li 

artigos, dissertações e teses que descrevem a fotografia enquanto recurso metodológico 

em diferentes perspectivas: imagens narrativas, fotoetnografia, composições narrativas 

visuais, fotobiografia, criação e expressão, registro. 

3.2.1 Imagens narrativas 

Primeiramente deparei-me com a tese Pensando o currículo com as crianças: ou 

sobre aprendizagens inventivas na educação infantil (2013), de Ângela Francisca 

Caliman Fiorio, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, do Centro de 

Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, na qual a pesquisadora propôs 

oficinas de fotografia em que crianças da Educação Infantil de uma escola eram 

convidadas a fotografar seu cotidiano e revelar uma proposta de currículo construída na 

relação. Inicialmente, chamou-me a atenção o modo de dizer tão próximo do proposto e 

provocado pelos professores do PPGEdu-UNISC e o fato de, apesar de os objetivos serem 

diferentes e as crianças não serem da mesma faixa etária ou etapa escolar, ainda eram 

crianças com câmeras nas mãos. Mas uma questão que afasta as pesquisas é que a 

investigação de Fiorio se baseou em Deleuze, autor com o qual não tenho grandes 

aproximações, mas vale o registro de Fiorio (2013, p. 51) 

As narrativas e as fotografias se seguirão nesta pesquisa, porque é com elas 

que me coloquei a pensar nos processos de criação curricular, explorando 
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novas sensações, novas maneiras de ver e falar, a partir das redes de sentidos, 

forjadas nos contextos vividos, imaginados ou pensados, dentrofora da escola. 

Aí também incluí a forma como as crianças se relacionam com as práticas 

pedagógicas dos professores e do modo como se relacionam com a escola. 

 

Fiorio apresenta, ainda, o conceito de experiência estética a partir de Leal, 

Mendonça e Guimarães (2010, p. 10 apud FIORIO, 2013, p. 106) não como arte, mas 

como “relações entre os domínios da expressão e as estruturas da sensibilidade e dos 

afetos no âmbito da experiência cotidiana”; de imagensnarrativas a partir de Nilda Alves 

(2010 apud FIORIO, 2013, p. 55) que defende que em pesquisas com o cotidiano tais 

recursos metodológicos ganham status de personagens conceituais, uma vez que tais 

artefatos abarcam diferentes recursos, como: cartazes, fotografias, desenhos, poemas, 

dispositivos, argumentos, objetos; e de fotografia-expressão a partir de André Rouillé 

(2009, p. 3 apud FIORIO, 2013, p. 104 ) para quem “os objetos, as paisagens, as coisas, 

os móveis, os corpos são materiais estéticos, materialmente necessários para que as fotos 

existam; porém, não é a mesa que está na imagem, mas a mesa traduzida por um olhar, 

uma técnica, uma estética etc”. É importante salientar que para Fiorio cada fotografia 

consistiu em uma narrativa. 

No artigo “Pesquisa com os cotidianos escolares por entre imagensnarrativas e 

redes de saberesfazeres” (2015), Carlos Eduardo Ferraço, Marco Antônio Oliva Gomes 

e Nilda Alves falam sobre a importância da pesquisa com os cotidianos e da necessidade 

em “apostar na multiplicidade de mundos que nelas coexistem” (p. 39). Sobre a 

metodologia por imagensnarrativas explicam que “as imagensnarrativas não descrevem 

algo dado a priori, mas inscrevem sentidos nos acontecimentos vividos, envolvendo, 

nessa inscrição, diferentes temposespaços praticados e, ainda, diferentes fazeressaberes 

dos narradores praticantes” (p. 39). Nesse sentido, posso dizer que o projeto Imagens do 

Viver caracterizou-se como uma pesquisa com o cotidiano, este entendido como rede, 

tessitura, relação, partilha. “Consideramos como cotidiano o próprio movimento de 

tessitura e partilha dessas redes. As redes não estão nos cotidianos. Elas são os 

cotidianos!” (p.43). Um cotidiano que vai além das relações estabelecidas dentro da 

escola, mas como “redes de fazeressaberes tecidas pelos sujeitos cotidianos” (p. 42) que 

envolvem não apenas o pesquisador e as pessoas que habitam o ambiente escolar, mas 

todos os que fazem parte das redes de cotidianos dos atores primeiramente implicados na 

pesquisa, favorecendo, assim, um movimento em espiral e em direção às mundanidades, 

pois “os estudos com os cotidianos das escolas acontecem em meio às situações do dia a 
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dia, por entre múltiplos fios que ajudam a tecer as vidas vividas” (p. 46). Tal escolha 

pressupõe um convite ao protagonismo, à autoria, ao singular no plural. 

Sobre a potência de valer-se de imagensnarrativas ou narrativasimagens na 

pesquisa com os cotidianos, os autores entendem que tais recursos  

(...) têm se mostrado extremamente interessantes como possibilidade menos 

estruturada e formal de problematização dos cotidianos escolares e, por efeito, 

como alternativa mais potente para o entendimento dos processos de 

invenção/resistência que são vividos na complexidade das redes tecidas pelos 

praticantes dos cotidianos das escolas (FERRAÇO, GOMES & ALVES, 2015, 

p. 47). 

 

As pesquisas, segundo os autores, têm mostrado que “(...) as imagens narrativas não 

descrevem algo que já está dado a priori, mas inscrevem sentidos nos acontecimentos 

vividos, envolvendo, nessa produção, diferentes temposespaços praticados e, ainda, 

diferentes fazeressaberes dos narradores praticantes” (FERRAÇO, GOMES & ALVES, 

2015, p. 49). No entanto, admitem que é o pesquisador quem faz a escolha das 

imagensnarrativas a comporem o trabalho (p.52). 

3.2.2 Fotoetnografia 

Busquei referências em Ana Paula Lima Aprato que, na dissertação de Mestrado 

Crianças & objetos: uma pesquisa de inspiração fotoetnográfica sobre infâncias do 

nosso tempo em escola do interior do Rio Grande do Sul (2017), apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, refletiu 

a partir do referencial teórico-metodológico da fotoetnografia (ACHUTTI, 1997 e 2004 

apud APRATO, 2017). É instigante que “a dissertação é apresentada com duas portas de 

entrada, uma que dá acesso às narrativas com palavras e outra às narrativas com imagens, 

oferecendo ao leitor a possibilidade de escolha pela entrada inicial de sua leitura” 

(APRATO, 2017, p. 10) o que me leva a pensar no livro digital que organizei com as 

crianças como modo de devolutiva à comunidade. Além disso, o fato de que a 

fotoetnografia é uma metodologia proposta por Luiz Eduardo Robinson Achutti em 

estudos no mestrado e no doutorado. Na fotoetnografia “o domínio da técnica fotográfica 

coloca-se a serviço do olhar do pesquisador. Procura-se com ela desenvolver um trabalho 

de pesquisa interpretativa, compondo imagens que intentam mostrar a singularidade de 

um determinado grupo ou prática cultural” (APRATO, 2017, p. 108). Tal metodologia 

pressupõe uma abordagem dialógica e compartilhada entre os envolvidos na pesquisa e 

enfatiza a importância do uso de diferentes recursos como o caderno de campo e, claro, a 

câmera fotográfica. Reforça, ainda, a necessidade de compor com as fotografias 
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sequências e associações narrativas com pouco ou nenhum auxílio de palavras escritas, 

talvez, somente, a poesia que, segundo Achutti, é o texto escrito que mais se aproxima da 

fotografia, o que reforça o discurso de fotografia enquanto “gesto de criação” (APRATO, 

2017, p. 108). No entanto, Achutti não dispensa os conhecimentos específicos e técnicos 

acerca da fotografia na realização da pesquisa, o que afastou tal metodologia da pesquisa 

que realizei, pois não tenho formação na área e não pretendi instrumentalizar as crianças, 

apenas entreguei a câmera nas mãos delas e esperei pelas imagens que me entregariam. 

 
Sumariando as recomendações de Achutti (2004) acerca da composição de 

uma narrativa fotoetnográfica como resultado de pesquisa, saliento os 

seguintes pontos: domínio da técnica fotográfica; consideração da fotografia 

para além de um simples instrumento técnico de trabalho; preservação das 

condições usuais de iluminação do ambiente; preservação de um ritmo sem 

atropelos; retorno frequente ao campo para conhecer melhor as pessoas e o 

ambiente; familiaridade e proximidade com o campo da pesquisa; adoção de 

um caderno de campo para anotações sobre as singularidades, detalhes, 

curiosidades; opção por uma narrativa composta de uma série de fotos 

relacionadas entre si, para serem olhadas calmamente e proporcionar uma 

leitura pessoal e subjetiva; ausência de legendas abaixo das fotografias, assim 

como de textos teóricos entre as imagens (APRATO, 2017, p. 112). 

 

Atenta às indicações na pesquisa de Aprato, interessei-me em visitar a tese O 

privilégio de estar com as crianças: o currículo das infâncias, de Loide Pereira Trois 

(2012), apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. A partir da 

observação participante, a pesquisadora propõe pensar currículo e infância na educação 

infantil. Para tanto elegeu a “(...) fotografia como instrumento de pesquisa” (p. 8) como 

“(...) um modo de visibilizar, registrar e pensar as infâncias” (p.8) a partir da 

fotoetnografia. Nesse estudo, a autora foi a fotógrafa. Chamou-me a atenção que às 

narrativas fotográficas foi concedido um título e foram apresentadas enquanto sequência 

no próprio sumário da tese. Segundo Trois (2012, p. 36), baseando-se em Achutti (2004),  

para falarmos do potencial narrativo das imagens fotográficas é importante 

saber estruturar um conjunto de imagens a fim de propô-las enquanto narração. 

É preciso que esse conjunto de imagens componha a apresentação de um 

acontecimento temporalmente ordenado [...]. Mais do que a técnica é 

importante a busca pela clareza de seus propósitos. As fotografias necessitam 

formar um todo para se caracterizar como narrativa. 

 

A partir desse exemplo, inauguro cada parte da dissertação uma sequência narrativa 

fotográfica. 
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3.2.3 Ficção, fotografia e educação em composições de narrativas visuais 

Amanda Maurício Pereira Leite, em tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, intitulada 

Fotografia para ver e pensar (2016), a partir de uma escrita labiríntica, convida diferentes 

autores para a discussão e problematiza o lugar da ficção na educação em que “a escolha 

metodológica faz um exercício de deslocamento conceitual, isto é, cria um jogo de 

montagem ou uma relação entre conceitos, teorias e fotografias de modo a liberar a leitura 

de certos discursos e pensamentos para outras possibilidades de ver e pensar” (p. 11) e 

busca  

explorar em três movimentos o campo educacional e a produção de 

visualidades que se dá pela Fotografia. I) pensar sobre as conexões existentes 

entre: ficção/fotografia/educação; II) pensar sobre a composição de narrativas 

visuais; III) propor experimentos fotográficos para pensar o lugar da Ficção na 

Educação (p. 11). 

 

Propõe outro modo de ver, enquanto devir (p.25) e enfatiza que  

na fotografia o devir pode estar na superfície dos olhos, no olhar que pode tanto 

mergulhar na imagem e misturar-se a ela, quanto afogar-se nos múltiplos da 

visão. No devir somos transformados na própria imagem. O movimento que a 

fotografia nos pede é o de procurar a diferença. Perceber que o mesmo não é 

mais o mesmo. De certa maneira, deixar-se atravessar pelo sensível. O sensível 

que entra em contato com a perdição para criar o novo, viajar e descobrir no 

risco algo ainda não dito (LEITE, 2016, p. 25-26). 

 

A pesquisa de Leite (2016, p. 26) “intercala exercícios fotográficos, concepções 

conceituais e possibilidades educativas” aliada a uma escrita instalada na fronteira, no 

devir. A autora inaugura uma abordagem experimental e artística, provocando os sentidos 

e defendendo uma ideia de fotografia enquanto narrativa outra, que se inscreve na 

fronteira entre o real e o ficcional. “Então, para perceber os desdobramentos de uma 

imagem fotográfica antes será preciso considerar que a fotografia é feita de dobras e as 

perspectivas, podem ser cambiantes” (LEITE, 2016, p. 28). Cabe salientar que conceitos, 

como: devir, sentido, sensível, ficção e dobra são pensados a partir de uma abordagem 

deleuziana, segundo a autora (p. 25 – 29). No entanto, a pesquisadora é quem fotografa e 

propõe fotografias de outros em suas experimentações. 

3.2.4 Fotobiografia 

Na incessante e quase neurótica busca, chego à pesquisa de Fabiana Bruno com 

fotobiografia, que explica a metodologia como 

esse esforço intenso de ordem arqueológica, essa tentativa de descobrir e, na 

medida do possível, desvendar, camada após camada, imagem após imagem – 

dentro, embaixo, em cima, nos arredores, nos entrecruzamentos de figuras de 
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ordens múltiplas – traços e vestígios de emoções, sensibilidades, sentimentos, 

sempre, fragmentos da vida de uma pessoa ímpar. (BRUNO, 2014, p. 16). 

O fato de o conceito de fotobiografia trazer arraigado em si um pressuposto 

arqueológico talvez possa se afastar da proposta de abordagem desta pesquisa que não 

pretendeu histórias de vida no sentido de contar uma trajetória a longo prazo, mas de um 

momento específico, o de alfabetização e letramento em um curto espaço de tempo. Penso 

isso porque o conceito tradicional de arqueologia está ligado a percursos, percepções e 

estudos do passado no presente. Ao buscar conceitos de arqueologia deparei-me com a 

resenha de Cláudia Regina Pens (2016) sobre a obra Arqueologia em movimento: uma 

análise dos métodos para a investigação de movimentos de pessoas, objetos e ideias no 

passado (2013). Ao resumir o capítulo 12, que trata de um estudo dos remanescentes de 

um estúdio de música após a passagem do furacão Hugo, Plens (2016) afirma que os 

pesquisadores não se atrelaram tanto a métodos clássicos da arqueologia, mas  

se propõem a analisar um remanescente de uma catástrofe da atualidade [...] 

Preocupados em causar impacto no leitor a partir da comoção pelo evento 

dramático da destruição e pela história do local [...] os autores fazem uma 

descrição de seus trabalhos de campo e mostram como espaços da cultura 

moderna têm potencial para se tornar patrimônio. Os autores propõem uma 

leitura diferente dos espaços de movimentação, nesse caso, AIR Studios é visto 

como espaço que congrega e converge a movimentação entre pessoas (estrelas 

do rock e público) e objetos, de CDs e ideias, à música (PENS, 2016, on-line). 

 

Aponta, também, a fotobiografia enquanto “um conceito alinhado a narrativas 

humanas” (BRUNO, 2014, p. 10). Propôs a leitura de fotobiografias de cinco personagens 

idosos desconhecidos e afirma que “a Fotobiografia de uma pessoa desconhecida não 

afasta os caminhos da nossa própria fotobiografia. Pelo contrário, nos alicia” (p. 10), ou 

seja, somos convidados a nos vincularmos às imagens ou detalhes nas imagens de outro 

alguém simplesmente porque a sua história nos faz lembrar de nossa própria trajetória por 

aproximação ou não. Muitas vezes basta o arrebatamento, o deslumbramento, o êxtase ou 

o enlevo ao observar um detalhe que diz não apenas dele, mas de mim também. Essa 

conexão é tão pessoal e íntima exatamente porque o detalhe, o fio que liga minha história 

a de outrem é diferente dos traços que ligarão outras pessoas a essa mesma fotobiografia. 

Nesse sentido pode-se dizer que a fotobiografia amplia sentidos e, ao tornar-se pública, 

perde parte de seu caráter individual para o plural, um modo de ser plural na 

singularidade. 

A fotografia – sobretudo no horizonte de uma Fotobiografia – nos interpela, 

ressuscita e deixa aflorar outros instantes de nossa própria existência. Por 

natureza, uma Fotobiografia será sempre uma interrogação sobre a nossa 
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existência. É por esta razão que nos cativa e, ao mesmo tempo, nos atormenta 

e nos questiona (BRUNO, 2014, p. 10). 

 

A autora considera como critério principal da montagem de uma fotobiografia a 

seleção que os participantes fazem das imagens que a compõem. Nesse aspecto minha 

pesquisa se aproximou da de Bruno, uma vez que a mesma propôs aos participantes 

apresentarem seu percurso de vida escolhendo as fotografias de momentos significativos, 

falando sobre elas de tempos em tempos e em diferentes sequências, iniciando por uma 

seleção de vinte fotografias e retirando as menos relevantes a cada encontro até restarem 

apenas três imagens por pessoa as quais eram usadas para a narrativa fotobiográfica. 

Outro aspecto interessante na constituição das fotobiografias na pesquisa de Bruno é que 

o lugar das fotografias que eram descartadas permanecia emoldurado no conjunto, mas 

em branco, revelando potências do não dito, da renúncia, da escolha de uma imagem em 

detrimento de outra ou propondo janelas para ver além ou, ainda, para o apreciador 

vincular-se, preencher espaços ou, quem sabe, pensar nos preenchimentos do vazio que 

não é, necessariamente vazio, mas repleto de infinitos. Considerei tal possibilidade, mas 

não a desenvolvi porque a proposta do projeto imagens do viver foi composta pela feitura 

das imagens, sua seleção, discussão no círculo de cultura e definição final das imagens 

que compuseram as fotobiografias em um tempo mais restrito. 

Durante a pesquisa com fotobiografias, nossos cinco personagens participantes 

do trabalho fizeram diversas escolhas fotográficas e após cada seleção, 

discorreram livremente sobre as fotografias selecionadas. Para tornar visível, 

esses comentários, que acompanharam a mesma fotografia ora eleita na 

primeira escolha, ora na segunda, resolvemos apostar em alguns ensaios 

estéticos iniciais, que acabaram por originar, mais tarde, as primeiras ideias 

conceituais de nossas composições fotobiográficas (BRUNO, 2014, p. 11). 

 

A pesquisadora convida a observar, como aspectos importantes em relação à 

narrativa nesse ir e vir da mirada, as “palavras, ideias, histórias” (BRUNO, 2014, p.12) 

que se mantêm, modificam ou simplesmente deixam de ser mencionadas ou contadas. 

Para Bruno (2014, p. 12),  

a Fotobiografia pensa a imagem – predominantemente fotográfica no nosso 

caso – não como um mero objeto, mas como um “acontecimento” – ora 

epifania, ora fenômeno no sentido etimológico das palavras –, um campo de 

forças que se cruzam e um sistema de relações que coloca em jogo diferentes 

instâncias enunciativas (o verbal), figurativas e perceptivas (o visual). 

 

Bruno (2014) faz, ainda, uma analogia entre a leitura de imagens e o processo de 

alfabetização, afirmando que não temos uma tradição na leitura de imagens porque 

aprender a lê-las exige tempo e dedicação tanto quanto o processo de alfabetização. 
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Apesar de esta pesquisa ter proposto um método de leitura de imagens, considero a 

comparação interessante e instigante no sentido de me provocar a demorar-me na mirada. 

Notamos que geralmente não se vê e não se compreende por que não se dá 

verdadeiramente atenção às imagens. Não chegamos a lê-las, pois não temos 

aprendido a lê-las, a tomar o tempo de procurar decifrá-las. Nessa analogia 

podemos nos perguntar: ao nos alfabetizarmos, será que foi num único dia que 

aprendemos a ler uma palavra, uma frase? E, qual terá sido o caminho que 

percorremos para ler essas letras (consoantes e vogais, vírgulas e pontos de 

todos os tipos...) agrupadas, umas ao lado das outras, formando uma palavra... 

e, logo depois, associando-se a outras letras, acentos etc. para decifrar outras 

letras (consoantes e vogais) formando uma outra palavra, associada à primeira 

e, assim, por diante... até chegar a ler uma frase inteira.... frases... ou melhor, 

até contar uma outra história. (BRUNO, 2014, p. 10 - 11).   

 

Ainda pensando fotobiografia, cheguei à Delory-Momberger e à fotobiografia 

enquanto invenção de si. Em Fotobiografia e formação de si (2016) a autora explica a 

fotografia como um modo de escrever a vida e pondera que fotografar é biografar uma 

situação e olhar a fotografia anteriormente tirada, retomá-la, revivê-la, redimensioná-la 

significa biografá-la novamente, colocar-se novamente em relação. “Estes dois períodos 

de biografização, o ato fotográfico e as leituras posteriores que ele provoca, conduzem a 

experiências de si, que são também aprendizagens de si” (DELORY-MOMBERGER, 

2016, p. 114). A autora também pondera que uma montagem fotobiográfica consiste de 

um conjunto de fotografias apoiado, necessariamente, pelo texto. Preocupou-me a 

expressão “reconstrução biográfica” (DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 112), uma vez 

que retoma a ideia de tempo, de história de vida, de longo prazo, algo que não tive na 

pesquisa.  

Um fator que considero importante no texto é a importância que a autora dá ao 

operador da câmera, considerando-o como aquele que faz as escolhas, imprime sua marca 

pessoal, experimenta, biografa um momento (p. 112 - 114), mas não nega a ideia de 

presentificação do fotografável “a mesma situação não se reproduzirá uma segunda vez” 

(p.113). No entanto, logo será passado e as impressões que dela surgirem, a partir da 

apreciação, será o presente daquele evento e a cada novo olhar mais um passado e um 

novo presente. O modo como cada espectador se relaciona com a fotografia depende de 

suas experiências, de seu grau de intimidade, de estranhamento ou de desconhecimento 

com o que está retratado naquela fotografia e evidencia que “(...) os ‘presentes’ se 

renovam a cada vez que ele se reencontra diante da fotografia, que é, por sua vez, a 

mesma, e sempre uma outra. A imagem fotográfica está sempre por vir” (DELLORY-

MOMBERGER, 2016, p. 114) e ela vem pelo leitor/espectador e pela sua interação com 

a imagem. “A obra não se constrói a não ser com a participação do leitor” (DELLORY-
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MOMBERGER, 2016, p. 118). Para tanto é necessário que se deixem espaços e lacunas 

para tal experimentação. 

 

3.2.5 Fotografia: criação, expressão e registro 

Na dissertação Crianças e adultos na creche: marcas de uma relação (2005) 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa 

Catarina, Altino José Martins utilizou a fotografia como metodologia e a enquadrou “(...) 

como registro de um fragmento da realidade, ela é um instrumento que permite ao 

pesquisador uma interpretação de um momento, que deve ser marcado pela 

contextualização do tempo e do espaço no qual foi produzido” (MARTINS, 2005, p. 34). 

Sobre o registro fotográfico, Altino José Martins Filho e Maria Carmem Silveira 

Barbosa (2010, p.22) afirmam: 

O uso da fotografia ajuda a tomar posse das coisas transitórias que têm direito 

a um lugar nos arquivos da memória. Sendo assim, há uma possibilidade de se 

olhar para a imagem congelada, retratada pela foto, inúmeras vezes, um 

exercício pleno de ver e rever a cena, os personagens e o contexto. Tal 

possibilidade aguça a memória, a imaginação, a criação e a reconstituição da 

própria história vivida, pelas imagens e nas imagens. A fotografia mostra 

sempre o passado lido aos olhos do presente, embora já não seja o mesmo 

passado, mas sua leitura ressignificada. 

 

No artigo As metodologias de pesquisa com crianças (2010), Altino José Martins 

Filho e Maria Carmen Silveira Barbosa resumem as principais metodologias na pesquisa 

com crianças. Dentre elas estão a etnografia, o registro fotográfico, o desenho das 

crianças, a observação participante.  

3.3 Enquadramento 

Ao buscar os modos de interação com as fotografias das crianças tive dificuldade 

em localizar a metodologia enquanto fotonarrativa, fotoetnografia ou fotobiografia. Por 

fim, entendi que houve uma mescla de Fiorio, Nilda Alves e Ferraço, pois há a ideia de 

crianças fotógrafas, a fotografia-expressão e o fato de que cada fotografia consistiu em 

uma narrativa. Como complemento à Fiorio apoiei-me nos conceitos de pesquisa com o 

cotidiano e de imagensnarrativas em status de personagens conceituais, de Nilda Alves 

e Ferraço. Inspirada em Aprato dou abertura para que o leitor desta dissertação escolha 

por onde deseja iniciar sua incursão:  pelo texto ou pelo livro das crianças. Trois 

encorajou-me a separar a dissertação em partes e iniciar por palavras e/ou sequência 

narrativa fotográfica. Em Leite, a possibilidade de as crianças usarem as fotografias que 

os colegas tiraram delas para confeccionar suas páginas, uma vez que não houve selfies e 
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os autores queriam aparecer.  Já Bruno e Dellory-Momberger deram um norte para a 

confecção do livro com fotobiografias das crianças apoiadas pelo texto, pensando a 

fotografia enquanto invenção de si.  

Quanto a mim, ao olhar para as fotografias das crianças, procurei pensá-las como 

se fossem desenhos. Nesse sentido, pensei as fotografias com as crianças a partir da 

autoria, da substância/ conteúdo, da fala do autor sobre seu aprender, do contexto. Por 

que, então, não propus que as crianças desenhassem? Porque o desenho está intimamente 

ligado à minha trajetória enquanto psicopedagoga e quero fugir de explicações de caráter 

desenvolvimentista e instrumental. 

Narrar pela fotografia não foi um fazer aleatório. Exigiu que cada criança 

conhecesse o dispositivo, se mantivesse acoplada a ele por determinado período, 

selecionasse os locais, as situações, as pessoas, os materiais relevantes, escolhesse o 

ângulo, fizesse a mirada e fotografasse. Então, cada fotografia foi uma escolha, mas não 

uma escolha profissional. 

Sendo assim, posso afirmar que a pesquisa à qual me dediquei se beneficiou de 

elementos da etnografia através do diário de bordo; da observação participante porque 

utilizei como meio de interação com as crianças o círculo de cultura; do registro 

fotográfico que, nesta pesquisa, assumiu uma perspectiva diferente da maioria das 

pesquisas a que tive acesso, pois propus que as crianças fotografassem experiências de  

ler e escrever em um determinado espaço de tempo. 

A integração de diferentes metodologias e ferramentas de pesquisa envolvendo a 

fotografia, a narrativa oral e a escrita permitiram ver de diferentes modos o que as crianças 

anunciavam nas fotografias, nas suas falas e escrita. A observação direcionada a uma 

ferramenta ou artefato apenas ou a triangulação entre eles me levou a uma série de 

questionamentos, novas percepções ou corroborou algumas certezas.  



39 

 

 

4. PERCURSO TEÓRICO 

4.1 O mundano, a criança, suas infâncias e o lugar da escola 

Aproximar a dimensão mundana da criança, de suas infâncias e da escola é uma 

experiência nova para mim. Busco compreender um conceito do qual apenas agora me 

aproximo. Deste modo, este exercício nada mais é do que um ensaio, no sentido prolixo 

da palavra. Trata-se de uma abertura para um modo de pensar que, espero, fortaleça-se e 

se adense com o passar do tempo. Mas, neste momento, não passa de uma compreensão 

muito inicial e desapegada de certezas e sem intenção de convencer a quem quer que seja. 

É, antes de tudo, um convite a que outros passem a pensar comigo. 

Ousei pedir licença à Arendt para devanear a partir de suas ideias e de sua filosofia 

me aproximar. 

Na obra A Condição Humana, Arendt (2007, p. 15) adota a expressão vita activa e 

designa “três atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e ação”. A autora destaca 

que cada uma diz respeito a uma dimensão da condição humana de cada um de nós. O 

labor se refere à condição biológica do humano; o trabalho à mundanidade, àquilo que a 

humanidade constitui como sua obra e; a ação à pluralidade, “o modo de ser próprio do 

humano, sua humanidade” (SANTOS, 2017, online), ou seja, é o começo, é a atualização 

da condição humana da natalidade, o que significa que somos, como seres humanos, 

impelidos a agir.  

A mudanidade, por sua vez, entendida enquanto expressão daquilo que o humano 

produz fora do mundo natural, os artificialismos, as invenções para facilitar determinado 

modo de vida e conferir conforto e bem-estar às pessoas é o que busco mostrar no estudo. 

E o que é, aqui, expressão mundana? Se mundanidade e aparecimento estão em íntima 

relação, é possível considerar, então, que na pesquisa que realizei com as crianças, a 

expressão mundana está na palavra, no gesto, nas fotos, nas escolhas das crianças. Por 

esse viés, a própria escola enquanto obra humana é expressão de mundanidade.  

Se a mundanidade é importante artefato, não menos relevante é a ação porque “a 

ação é para Arendt o modo pelo qual os homens revelam quem eles são a outros que 

acolhem esse aparecer e também revelam quem eles são. Para isso a fala é indispensável” 

MAGALHÃES, 2011, p. 3). E as falas das crianças, o modo como dizem, é fundamental 

para entender um pouco mais deste processo que é aprender a ler e escrever.  
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A mesma autora explica a presença e o percurso histórico da expressão vita activa 

na tradição do pensamento humano, bem como os desdobramentos e consequências de 

cada interpretação. Aqui, o interesse está ligado às concepções dadas à expressão e que 

incidiram nas acepções do termo mundano e de como este chegou à modernidade na 

qualidade de profano em oposição à contemplação. 

A theoria, ou “contemplação”, é a designação dada à experiência do eterno, 

em contraposição a todas as outras atitudes que, no máximo, podem ter a ver 

com a imortalidade. [...] Contudo, a posterior vitória da preocupação com a 

eternidade sobre todos os tipos de aspiração à imortalidade não se deveu ao 

pensamento filosófico. A queda do Império Romano demonstrou claramente 

que nenhuma obra de mãos mortais pode ser imortal, e foi acompanhada pela 

promoção do evangelho cristão, que pregava uma vida individual eterna, à 

posição de religião exclusiva da humanidade ocidental. Juntas, ambas 

tornavam fútil e desnecessária qualquer busca de imortalidade terrena; e 

conseguiram tão bem transformar a vita activa e o bios politikos em servos da 

contemplação que nem mesmo a ascendência do secular na era moderna e a 

concomitante inversão da hierarquia tradicional entre ação e contemplação 

foram suficientes para fazer sair do oblívio a procura da imortalidade que, 

originalmente, fora a fonte e o centro da vida activa (ARENDT, 2007, p. 30). 

  

Arendt (2007) assinala mundanidade e pluralidade como duas das características da 

condição humana, sem, no entanto, serem atributos da natureza humana. 

Sendo assim, as manifestações mundanas de cada um e cada uma são mostras de 

suas singularidades. As escolhas de cada criança revelam suas perspectivas sobre o 

mundo a partir de percepções pessoais e únicas, mas as coloca, também, no lugar de 

pessoas em interação, pertencentes a um grupo, a uma comunidade. Neste caso específico, 

à comunidade de estudantes. Seu discurso diz de si e do grupo. 

Por isso, proponho as expressões alfabetizar-se e letrar-se e, ao propô-las, faço 

alusão à Gadamer com Flickinger (2011) que afirma “la educación es educarse” porque 

se faz em diálogo e em linguagem e porque “diante de novas experiências sociais, cada 

pessoa vê-se levada a reexaminar suas convicções” (FLICKINGER, 2014, p. 61). Sugere 

que os envolvidos no movimento de aprender/conhecer mantenham uma 

“responsabilidade compartilhada” (FLICKINGER, 2014, p. 63). Nesse sentido o 

movimento de alfabetizar-se e letrar-se pertence, na mesma medida, ao universo mundano 

e para dar-lhe a ver propus que as crianças fotografassem, sendo a própria fotografia 

expressão de mundanidade, da obra humana. 

Biesta (2013), na obra Para além da aprendizagem. Educação democrática para 

um futuro humano, afirma a necessidade de reconhecermos os “espaços mundanos” em 

que convivemos para pensarmos a educação que queremos.  Além disso, Freire (2001) 

aponta para a necessidade de reconhecermos os espaços em que vivemos como parte do 
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patrimônio cultural que nos transforma no que somos e como somos. Plurais no sentido 

de dividirmos o mesmo espaço com outros diferentes. E é nesse viver mundano que 

acredito estar uma das potências da educação. 

Recorro, ao mesmo tempo, a Morin, em Conferência promovida pela UNESCO em 

1994, na cidade de Paris, mais tarde editada em obra organizada por Pena-Vega e Almeida 

(1999, p. 24), que afirma a educação ser um processo auto-eco-organizativo. Explica o 

conhecimento como sendo um fenômeno organizado que: “tem, é claro, um certo número 

de propriedades que não se encontram nos elementos concebidos isoladamente”. Ou seja, 

tem suas especificidades e recorrências, mas se concretiza na singularidade a partir de 

uma experiência plural, mundana. 

Retomo, ainda, a afirmativa de Biesta (2013, p. 86) de que “a responsabilidade 

educacional de nossos dias tem a ver com a ‘criação’ de um espaço mundano, um espaço 

de pluralidade e diferença onde a liberdade pode aparecer e onde indivíduos singulares e 

únicos podem vir ao mundo”, sendo a escola um microcosmo que representa o mundo 

social de diferenças em que as crianças ensaiam suas potências.  

Arendt (2007, p. 15), ao falar sobre o trabalho, explica “a condição humana do 

trabalho é a mundanidade” e identifica a pluralidade como “condição da ação humana” 

(p. 16), como aquilo que nos faz únicos apesar de nossa condição humana enquanto 

espécie. Para ela, somos plurais exatamente por sermos singulares. Jamais haverá uma 

versão humana exatamente igual a outra versão humana. 

E como fica a criança e suas infâncias nesse mundo multifacetado? 

Assumir um modo complexo de pensar implica considerar que não intensificarei as 

discussões acerca da infância como um conceito generalizante, inventado, de uma marca 

cronológica no desenvolvimento do ser humano. Tampouco como o reconhecimento do 

lugar ocupado pela criança. 

Essa infância segue o tempo da progressão sequencial: seremos primeiro 

bebês, depois, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos. Ela ocupa uma 

série de espaços molares: as políticas públicas, os estatutos, os parâmetros da 

educação infantil, as escolas, os conselhos tutelares. (KOHAN, 2004, online). 

 

Tais aspectos da infância aparecem nas discussões sobre políticas públicas e 

legislação para o ciclo inicial de alfabetização. Também não abordo a infância somente 

como a idade destinada aos aprendizados considerados fundamentais para o convívio 

social ou para a transmissão da cultura de uma sociedade/comunidade. A criança que 

chega não apenas recebe ensinamentos, mas opera com eles transformando-os em 

presente, reconfigurando o passado e esboçando um futuro, ou seja, a infância brinca com 
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o tempo. Para a criança o tempo é relativo e tem a duração da intensidade da experiência. 

Talvez seja esse o traço de infância que acompanha cada um ao longo da vida. Para Kohan 

(2010, p.132) a infância é Aión “o tempo da experiência e do acontecimento”. 

Falo na infância de cada um, de cada singularidade, de cada modo de ser no mundo. 

infância, que habita outra temporalidade, outras linhas, a infância minoritária. 

Essa é a infância como experiência, como acontecimento, como ruptura da 

história, como revolução, como resistência e como criação. É a infância que 

interrompe a história, que se encontra num devir minoritário, numa linha de 

fuga, num detalhe; a infância que resiste aos movimentos concêntricos, 

arborizados, totalizantes: "a criança autista", "o aluno nota dez", "o menino 

violento". É a infância como intensidade, um situar-se intensivo no mundo; um 

sair sempre do "seu" lugar e se situar em outros lugares, desconhecidos, 

inusitados, inesperados. (KOHAN, 2004, online). 

 

Daí a crença de que a infância é a ação de começar. Começar-se no mundo, inebriar-

se, vestir-se de experiências, o “encontro do corpo com e no mundo” (RICHTER, 2011, 

p. 133). E essa imersão é, costumeiramente, desafiadora, inquietante. Uma infância que 

acontece nas relações, no movimento de expor e expor-se, de tensões e intensas 

aprendizagens. Trata-se de apresentar à criança “um mundo que já existia antes dela, que 

continuará depois da sua morte e no qual ela deve passar a sua vida” (ARENDT, online, 

p. 8) e essa tarefa pertence ao adulto. 

Nessa perspectiva, a infância é lugar das perguntas que se sobrepõem. Infância é 

quando perguntar é mais interessante do que responder. É uma idade, como unidade de 

tempo e espaço, em que sem querer a gente se demora. 

Trata-se, portanto, de um corpo aprendendo a realizar sua inserção social e 

cultural no ato lúdico de misturar-se e diferir-se, de participar da vida comum, 

de ensaiar modos de compartilhar narrativas, interrogando o instituído e 

contribuindo, ao fazer aparecer marcas de sua ação no mundo, para 

percebermos de outro modo o familiar. (RICHTER, 2011, p. 138). 

 

Em outra dimensão, mas do mesmo modo, alfabetizar-se consiste em expor-se, 

provocar-se, desafiar-se e experimentar modos de fazer e conhecer. Alfabetizar-se e 

letrar-se como ações de pequenos corpos no mundo é inquietante para os corpos. São 

ações que exigem esforço, são exercícios de convivência, pressupõem um ir e vir 

dialógico, nem sempre prazer e nem sempre dor. Por que demarco esse território como 

algo inquietante de dor e de prazer? Porque vivemos na sociedade dos prazeres imediatos. 

A televisão, o cinema, as mídias sociais, os espaços de convivência e consumo convidam 

a que a pessoa se sinta feliz e tenha seus desejos satisfeitos. Outro aspecto marcante dessa 

contemporaneidade capitalista ocidental é o quanto cada indivíduo está a serviço do 

tempo. No dia-a-dia tudo se resume a quanto tempo se tem ou, mais severamente, ao 

tempo que falta. 
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No entanto, a escola não pode e nem deve entregar-se a tais imediatismos. Ao 

menos não deveria. Para Kohan (2010, p. 135) a escola se rendeu a khrónos2 e tem kairós, 

a otimização do tempo, a seu serviço, esquecendo aión, que é justamente o demorar-se na 

experiência.  

Pensar a escola é um exercício difícil, pesado, até contraditório. Considerando que 

uma de suas funções é compartilhar com as novas gerações as aprendizagens humanas, 

há uma aproximação entre a instituição e o espaço social. Nesse sentido, “o labor e o 

trabalho, bem como a ação têm também raízes na natalidade, na medida em que sua tarefa 

é produzir e preservar o mundo para o constante influxo de recém-chegados que vêm a 

este mundo na qualidade de estranhos, além de prevê-los e levá-los em conta” (ARENDT, 

2007, p. 17). Deste modo, a escola se constitui mundo. 

4.2 A complexa artesania do aprender-conhecer 

As palavras têm poder. A construção APRENDER COM também é uma 

possibilidade. E por isso a escolhi. Sendo assim, quando aprendo com, faço-o na 

convivência, em contato com o outro. A possibilidade de aprender com é abrir uma 

brecha para a singularidade, mesmo estando em um espaço plural. Aprendo no contato e 

na presença de outros mesmo que a aprendizagem se realize na individualidade. Este 

outro é o adulto e também a criança porque não se pode pensar que há um mundo infantil 

e um mundo adulto, mas um mundo em que as pessoas se encontram em relação. Segundo 

Arendt (online, p. 7) manter as crianças em um mundo à parte “quebra as relações naturais 

entre crianças e adultos, as quais, entre outras coisas, consistem em aprender e ensinar”. 

Acreditando em um movimento holístico de aprender/conhecer, cito Maaschelein 

& Simons (2008, p. 134)3: “a investigação e o estudo têm a ver, em primeiro lugar, com 

a mudança de uma condição de existência do investigador, isto é, são uma questão 

existencial. […] mas também a relação entre ética e verdade”.  

Trata-se de compreender que conhecer tem a ver com a maneira como nos 

relacionamos conosco, com os outros e com o mundo em uma atitude de cuidado e 

atenção. No entanto, “não consiste em saber quem se é […] senão em palavras de 

                                                             
2 Referência ao deus grego (Krónos) casado com a terra (Rea), cuja obsessão era devorar os próprios filhos 

recém-nascidos por causa do seu medo de ser destronado por um deles. Na mitologia grega esse deus é 

aquele que destrói tudo e representa, assim, uma permanente impossibilidade da criação. 

 
3 “la investigación y el estudio tienen que ver, en primer lugar, con el cambio de una condición de existencia 

del investigador, es decir: son una cuestión existencial. [...] sino también la relación entre ética y verdad” 

(MAASCHELEIN & SIMONS 2008, p. 134). 
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Sócrates, <<ocupar-se da alma>>. E alma aqui não é algo, não é uma substância ou uma 

coisa […] mas o nome do eu que vive, pensa e age, sujeito da existencia” 

(MAASCHELEIN & SIMONS, 2008, p. 135)4. 

Nesse fluxo, enquanto docente e pesquisadora, vejo-me trilhando em duas frentes 

que se fundem. Uma, a dessa espécie de artesania (ALLIAUD, 2017) colaborativa, do 

fazer bem, com outros, esse acontecimento que é a educação; e a outra, o movimento de 

entregar-me no pensar essa artesania e registrar o vivido. 

Demoro-me nesse registro em meio a nova crise epistemológica em que passamos 

a compreender que é preciso religar o que somos e sabemos com a espiritualidade, com 

os povos originários, com a natureza. Tudo tende a que percebamos que “a Terra é a 

própria quintessência da condição humana” (ARENDT, 2007, p. 10) e, por isso mesmo, 

estamos intimamente ligados aos demais seres, apesar de nossa condição cognitiva, 

psíquica e cultural, muitas vezes, invisibilizar tais imbricamentos aos nossos saberes 

institucionais. Talvez aí resida o maior desafio da educação, tornar-se menos 

institucionalizada para humanizar-se, mundanizar-se. 

Isso indica que um modo de pensar, capaz de unir e solidarizar conhecimentos 

separados, é capaz de se desdobrar em uma ética da união e da solidariedade 

entre humanos. Um pensamento capaz de não se fechar no local e no particular, 

mas de conceber os conjuntos, estaria apto a favorecer o senso da 

responsabilidade e o da cidadania. A reforma de pensamento teria, pois, 

consequências existenciais, éticas e cívicas (MORIN, 2003, p. 90). 

 

Viver a escola e na escola me fazem entendê-la como o lugar onde as pessoas, 

geralmente adultos, crianças e jovens convivem e inauguram, juntos, modos partilhados, 

colaborativos de pensar e conhecer. 

No entanto, observo nesses anos de docência nos anos iniciais de escolas públicas, 

que a escola, em âmbito macroestrutural, é convocada a acolher currículos, métodos, 

programas, teorias da educação em que o vivido ingressa tão somente como elemento 

auxiliar para a concretização de determinadas políticas massificadoras. 

Tampouco, insinuo que a escola deva dar as costas a diretrizes, mas que muito além 

de acolhê-las, pense-as a partir de seu chão, de seu lugar, das cenas e imagens que 

valorizam as experiências vividas por todos que a constituem. Ou seja, que se desvie do 

modelo que corre atrás das respostas e foge das perguntas porque o mundo é movimento 

                                                             
4 “no consiste en saber quién se es [...] sino, en palabras de Sócrates, <<ocuparse del alma>>. Y el alma 

aquí no es algo, no es una sustancia o una cosa [...] sino el nombre del yo que vive, piensa y actúa, el sujeto 

de la existencia” (MAASCHELEIN & SIMONS, 2008, p. 135) 
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ininterrupto, simbiótico, em diferentes tempos, onde, cada um ao seu compasso, 

estabelece relações com o todo. Para Morin (2003, p.24): 

Todo conhecimento constitui, ao mesmo tempo, uma tradução e uma 

reconstrução [...] comporta operações de ligação (conjunção, inclusão, 

implicação) e de separação (diferenciação, oposição, seleção, exclusão). O 

processo é circular, passando da separação à ligação, da ligação à separação, 

e, além disso, da análise à síntese, da síntese à análise. Ou seja: o conhecimento 

comporta, ao mesmo tempo, separação e ligação, análise e síntese. 

 

Concebendo, aqui, análise como uma ação de pensar e repensar a observação, 

interpretação e registro do vivido, lembro da práxis em Freire na qual não se dissociam a 

ação e a reflexão. Porque “lidando com o processo de conhecer, a prática educativa é tão 

interessada em possibilitar o ensino de conteúdos às pessoas quanto em sua 

conscientização” (FREIRE, 2001, p. 16).  E, isso se faz no pensar e repensar aquilo que 

estamos vivendo juntos ao ensinar e aprender. Trata-se de um ato dialógico, crítico, 

autorreflexivo e recíproco. 

Dessa forma são tão importantes para a formação dos grupos populares certos 

conteúdos que o educador lhes deve ensinar, quanto a análise que eles façam 

de sua realidade concreta. E, ao fazê-lo, devem ir, com a indispensável ajuda 

do educador, superando o seu saber anterior, de pura experiência feito, por um 

saber mais crítico, menos ingênuo. O senso comum só se supera a partir dele” 

(FREIRE, 2001, p. 16). 

 

4.3 Alfabetização e letramento 

Em grande medida educar é cativar, encantar, convidar para a curiosidade, para 

devaneios e utopias. Meu avô; meu pai; a primeira professora com a sala em círculo, o 

flanelógrafo, o sapão verde e Rachel de Queiroz...foram os primeiros a me cativar. Fiquei 

presa a seus enleios. Posso dizer que tive bons primeiros encontros com a língua e nela 

fiz morada. Certa vez uma pessoa me disse que eu vejo o mundo como um texto e essa 

foi a melhor tradução de mim. 

Tão aprisionada em tal encantamento que minhas escolhas profissionais me 

levaram ao Magistério e à Licenciatura em Letras. A partir daí, comecei a conhecer a 

filosofia, a psicologia, a sociologia, a história da educação, as didáticas, as temáticas 

relacionadas à alfabetização e ao letramento. Cheguei a uma encruzilhada em que sinto a 

necessidade de assinalar historicamente tais movimentos. Trata-se apenas da retomada do 

percurso teórico e histórico e não, necessariamente, minhas opiniões sobre alfabetizar e 

letrar, uma vez que não considero profícuo o abandono ao arcabouço teórico do campo 

porque para problematizar é preciso conhecer. Mirar para o que é rotina com o olhar da 

incerteza e da pergunta pode levar a querer conhecer como a educação chegou a este 
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lugar, porque determinadas posturas foram incorporadas à atividade docente, o que é 

interessante manter e o que precisa ser reconfigurado ou completamente abandonado. 

Cito alguns pesquisadores que se destacaram no país, programas federais e legislação. 

Por fim, revelo minhas concepções acerca do tema. No entanto, apresentarei as 

percepções a partir das falas, escritos, fotografias e observação das crianças durante a 

pesquisa no capítulo 6 quando discorro sobre as revelações na pesquisa. 

4.3.1 Percursos, pressupostos e orientação legal 

Sobre alfabetização, Mortatti (2006) explicou, em conferência no Seminário 

Alfabetização e Letramento em Debate, que a alfabetização no país passou por quatro 

momentos fundamentais. 

 No primeiro e segundo momentos, a metodização focada principalmente em 

métodos sintéticos e analíticos, bem como na disputa entre defensores de ambos e a 

prevalência do método analítico sobre os demais, através de sua institucionalização. 

Apesar da institucionalização dos métodos analíticos e adoção nas diferentes escolas 

públicas, principalmente paulistas, não houve concordância de que estes seriam realmente 

os melhores e os professores passaram a utilizar “métodos mistos ou ecléticos” 

(MORTATTI, 2006, p. 8). Não obstante, as discussões acerca dos métodos, a escola 

manteve o caráter instrumental, de preparação do indivíduo para o mundo, para a vida. 

Segundo Godoy e Senna (2011, p. 200), a escola continuou desempenhando papel voltado 

para o treinamento visual, auditivo e motor das crianças O resultado foi a reprovação em 

massa. 

 No terceiro momento, de 1920 a 1970, de inspiração escolanovista, nomes como 

Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira influenciaram a cena 

educacional brasileira. O discurso da “relativização da importância do método” 

(MORTATTI, 2006, p. 9) tomou força e estudos se preocupavam em observar as bases 

psicológicas que definiriam um momento de maturidade, de prontidão para a 

alfabetização e uma preocupação maior com a didática.  

No quarto momento, ainda em curso, o advento do construtivismo e a 

“desmetodização” (MORTATTI, 2006, p. 10). Época de grande produção acadêmica. 

Segundo Mortatti (2000, p. 21) a partir do final da década de 1970 a alfabetização 

passou a ser vista como “campo de conhecimento, interdisciplinar por excelência” em 

que se buscavam novas estratégias de ensino com base em um novo paradigma sobre as 

concepções de escrita a partir do ponto de vista da criança. Este momento foi 
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influenciado, principalmente, pelos estudos de Emilia Ferreiro e seus colaboradores que, 

a partir da observação e análise das trajetórias de alfabetização de crianças, Emilia 

Ferreiro e Ana Teberosky registraram o percurso e as conclusões na Psicogênese da 

língua escrita ou construtivismo dando sustentação à ideia de que a criança passa por 

quatro etapas no percurso de alfabetização: pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e 

alfabética. 

Tais estudos levaram também a um redimensionamento da relação professor e 

aluno. As aproximações entre a academia e o sistema público davam conta de orientar os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Havia incentivo à formação inicial e 

continuada, à troca de experiências entre docentes e produção de materiais no intuito de 

qualificar os sistemas de ensino materializando a “apropriação e incorporação do discurso 

acadêmico pelo discurso oficial” (MORTATTI, 2000, p. 290). 

Para Mortatti (2006, p. 11), com o construtivismo, 

funda-se uma outra nova tradição: a desmetodização da alfabetização, 

decorrente da ênfase em quem aprende e o como aprende a língua escrita 

(lecto-escritura), tendo-se gerado, no nível de muitas das apropriações, um 

certo silenciamento a respeito das questões de ordem didática e, no limite, 

tendo-se criado um certo ilusório consenso de que a aprendizagem independe 

do ensino. 

 

Na década de 1980, aproximações com o interacionismo de Vygotsky e de Luria 

pretendiam “preencher a lacuna em relação ao “social”, pouco enfatizado no 

“construtivismo” (MORTATTI, 2000, p. 313). Para Mortatti (2000), Geraldi e Smolka 

são nomes de referência acerca de tais estudos. A pesquisadora esclarece que, apesar de 

não ter falado explicitamente de alfabetização, Geraldi propõe um entendimento de 

“linguagem como uma forma de interação humana” (MORTATTI, 2000, p. 319 – grifos 

da autora), enfatizando, assim, que a necessidade de que a relação com a linguagem, na 

escola, seja significativa, priorizando discursos que façam sentido aos estudantes. Sendo 

assim, 

a especificidade do ensino da língua encontra-se no trabalho com o texto, 

compreendido sempre como uma atividade de produção de sentidos, o 

professor passa a ser entendido como um interlocutor ou mediador entre o 

texto – objeto de ensino – e a aprendizagem, e o aluno como sujeito leitor e 

autor de seus textos (MORTATTI, 2000, p. 319 – grifos da autora). 

 

Surge, posteriormente, na intenção de superar os entraves do construtivismo, a 

partir de estudos de Smolka, que propõe a aproximação da psicolinguística com o 

interacionismo, o “socioconstrutivismo” (MORTATTI, 2000, p. 318). Deste modo, ao 
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longo dos anos, construtivismo e interacionismo passam a ser vistos como 

complementares. 

Ainda, na década de 1980, questionamentos acerca da humanização da educação 

ganharam espaço e inspirados em Paulo Freire, surgiram os métodos naturais nas práticas 

de alfabetização, empregando a escrita em situações concretas de comunicação. De 

acordo com Godoy e Senna (2011, p. 208), a partir daí “caiu por terra, [...] a ideia de que 

a prática de leitura não pudesse se dar antes do processo de alfabetização. Ao contrário, 

nos métodos naturais a escrita derivava das fontes de leitura de textos escritos 

experienciada pelo aluno”. Apesar de tudo, esses métodos mantiveram o caráter 

comportamentalista-determinista na atuação em sala de aula.  

No entanto, a grande contribuição de Freire para o campo da educação vai além da 

proposta de um método de alfabetização pensado para um púbico muito específico – o 

adulto, mas está no fato de que o educador propôs uma concepção de educação e de escola 

enquanto espaço social, de troca, de experimentação, de valorização da cultura local e 

crítica da realidade.  

No final dos anos 1980, segundo a obra Pró-Letramento – Alfabetização e 

Linguagem – fascículo 1 (2007, p. 11), do Ministério da Educação, surgiu o termo 

letramento como tradução da palavra literacy. A nova denominação 

busca ampliar o conceito de alfabetização, chamando atenção não apenas para 

o domínio da tecnologia do ler e do escrever [...], mas também para os usos 

dessas habilidades em práticas sociais em que escrever e ler são necessários. 

Implícita nesse conceito está a ideia de que o domínio e o uso da língua escrita 

trazem consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, 

linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o 

indivíduo que aprenda a usá-la. 

 

A partir daí pesquisadores passaram a distinguir alfabetização e letramento, sendo 

a primeira o ensino da língua escrita em sua fase inicial, codificação e decodificação do 

sistema alfabético e o segundo uma teoria que visa ao ensino da língua enquanto prática 

social. 

Em consonância com tal concepção, Kleiman (2007, online) chama a atenção para 

os cuidados que a instituição escolar deve ter ao optar por um currículo pautado no 

letramento. Trata-se de um currículo vivo focado na realidade da comunidade, cujos 

saberes e conhecimentos, potencializem práticas discursivas socialmente significativas. 

“A partir do momento em que o letramento do aluno é definido como o objetivo da ação 

pedagógica, o movimento será da prática social para o conteúdo, nunca o contrário, se o 

letramento do aluno for o objetivo da ação pedagógica”.  



49 

 

 

No entanto, Smolka (2018, p. 49 – grifos da autora) busca entender como tal cisão 

conceitual afeta os sentidos da alfabetização  

enquanto letramento vai configurando e se referindo à prática social, à 

ambiência letrada, à convivência das pessoas com as formas escritas de 

linguagem, a alfabetização vai sendo (novamente?) circunscrita e reduzida a 

uma “forma de letramento escolar”, em que predomina a ênfase e o foco nos 

aspectos fonéticos e fonológicos como método de ensino, muitas vezes 

distanciada da concepção de linguagem como prática social, significativa. 

 

A partir de tal consideração vale retomar concepções freireanas segundo as quais, 

para Lemos (2010, p. 109) “O paradigma ideológico liberal concebe o indivíduo letrado 

como aquele capaz de corresponder às exigências funcionais da sociedade em relação à 

língua escrita”. E, 

o paradigma radical entende o indivíduo letrado como aquele que se apropria 

da leitura e da escrita e interage socialmente transformando seu contexto, 

conscientizando-se de seu papel na sociedade. Esta última abordagem foi 

definida por Paulo Freire, mesmo antes do surgimento do neologismo 

letramento no Brasil. 

 

Mas em que direção apontam a legislação brasileira e os mais recentes programas 

federais em prol da alfabetização e do letramento de crianças do ciclo inicial de 

alfabetização? 

Em 2006 a lei 11274 estabeleceu o ensino fundamental de nove anos e o ingresso 

das crianças aos seis anos de idade no primeiro ano desta etapa da educação básica. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 70) 

estabelecem como um dos objetivos do Ensino Fundamental de nove anos “II – foco 

central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos” e orientam que este bloco 

seja visto como um ciclo sequencial e interdependente, mesmo em escolas seriadas, em 

que a alfabetização e o letramento das crianças sejam assegurados. 

Para dar conta do compromisso determinado em lei, o governo federal, entre 2012 

e 2018, implantou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC 

(BRASIL, 2012) na modalidade de formação continuada e propunha abordar questões 

relacionadas à criança, à infância, à aprendizagem, à concepção de currículo, 

interdisciplinaridade, planejamento, linguagem oral e escrita (alfabetização e letramento 

na língua portuguesa), literatura infantil, ludicidade, alfabetização matemática, direitos 

de aprendizagem. Foi um importante movimento de formação de professores em nível 

nacional e, em muitos casos, qualificou a prática pedagógica dos professores do ciclo 

inicial de alfabetização. Infelizmente coordenadores pedagógicos e gestores de escolas 

foram incluídos na formação somente nos três últimos anos. 
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Kramer, Nunes e Corsino (2011, p. 82) pontuam que há necessidade de que os 

profissionais envolvidos na transição da educação infantil para o ensino fundamental, 

pensem-na juntos e problematizam que: 

o foco das políticas dos primeiros anos de escolaridade sempre foi o 

desempenho. [...] o foco sempre foi, vale repetir, o desempenho das crianças e 

a medida de suas fragilidades, faltas, deficiências. Para que a atual política do 

MEC – de inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental – não seja 

apenas mais uma, instituindo o mesmo, reiterando o que existe, a proposição 

aqui encaminhada – para as políticas e para as práticas – é de que a prioridade 

seja colocada nas crianças e adultos que com elas trabalham. Isso significa 

garantir condições para que a prática pedagógica se realize como processo de 

humanização e formação cultural, e especialmente literária, de adultos e 

crianças. Isso requer que o trabalho com as crianças de 6 anos na educação 

infantil e no ensino fundamental e com suas professoras e professores favoreça 

situações de narrativa de experiências vividas, de leitura literária e de escrita 

como registro da vida e de tudo o que foi aprendido. 

 

Percebo que tais questões foram centrais no planejamento do PNAIC concretizado 

por diferentes universidades. Houve forte movimento no sentido de provocar nas 

professoras e nos professores do ciclo inicial de alfabetização a troca de experiências; a 

elaboração de planejamentos, relatórios e avaliação escrita das suas práticas e, 

principalmente a narrativa de formação. Houve um esforço no sentido de motivar 

professoras e professores a se colocarem no lugar de protagonistas, autores e 

pesquisadores em educação, especialmente no ciclo inicial de alfabetização.   

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) a ser implementada 

em 2020 aponta para a importância da inserção das crianças na cultura letrada, para o 

aprofundamento das experiências de linguagem com as quais elas já tenham convívio e, 

por isso, 

nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter 

como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os 

alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao 

desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu 

envolvimento em práticas diversificadas de letramentos (2018, p. 59). 
 

O documento refere, além disso, que:  

ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos estudantes 

experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a 

possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais 

permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens 

(BRASIL, 2018, p. 67 – 68). 

  

Inclusas aí as práticas de linguagem ligadas às tecnologias da informação, da 

comunicação e digitais tão presentes na vida das crianças. Daí os termos letramentos e 

multiletramentos, pois a Base traz em seu âmago a intenção de aproximar os gêneros 
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tradicionais dos contemporâneos sem esquecer o compromisso com a palavra escrita e 

com os letramentos locais. 

Ainda sobre as tecnologias, o campo de atuação “produção de textos (escrita 

compartilhada e autônoma)” do 1º ao 5º ano, aponta como “objeto de conhecimentos” a 

“utilização de tecnologia digital”, cuja habilidade é “utilizar software, inclusive 

programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos disponíveis” (BRASIL, 2018, p. 95). 

A respeito de a alfabetização ser enquadrada como acontecimento principal dos dois 

primeiros anos do Ensino Fundamental e complementado pela ortografização a partir do 

3º ano, a BNCC (BRASIL, 2018, p. 89-90) estabelece que, considerando as variantes do 

português brasileiro, 

Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica 

da escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, 

ou seja, consiga “codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em 

material gráfico (grafemas ou letras), o que envolve o desenvolvimento de uma 

consciência fonológica (dos fonemas do português do Brasil e de sua 

organização em segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras) e o 

conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos 

(letras imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento 

de relações grafofônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua. 

 

O documento em questão também identifica como fundamental a inclusão de 

diferentes gêneros textuais, observando a idade e sua relevância em relação ao cotidiano 

da criança. Aponta que “os conhecimentos e a análise linguística e multissemiótica 

avançarão em outros aspectos notacionais da escrita, como pontuação e acentuação e 

introdução das classes morfológicas de palavras a partir do 3º ano” (BRASIL, 2018, p. 

93) o que me leva a pensar nas provas diagnósticas do Programa Mais Alfabetização 

2018, aplicadas em turmas de 1º e 2º ano, que solicitavam que o professor observasse 

requisitos como diferenciação de letras de outros símbolos; direcionamento da escrita (da 

esquerda para a direita e de cima para baixo); identificação de vogais e de consoantes; 

segmentação das palavras na frase; pontuação; estruturação de frase, parágrafo e texto; 

coerência e coesão; uso de maiúsculas e minúsculas; acentuação gráfica; regularidades 

ortográficas.  

4.3.2 Por onde caminhar? 

Minha ação docente é construção do elemento árido que constitui a história da 

educação, que é viva. E, por isso também o lugar da pergunta, da dúvida, da incerteza, do 

inacabamento. Nas andanças pela educação escolar, conheci muitas e diferentes práticas 

pedagógicas e por isso busco a pesquisa na tentativa de fugir de uma atitude pedagógica 



52 

 

 

simplista porque “segundo a tese gadameriana de que a língua é o horizonte existencial 

do ser humano, não há nada mais importante do que dar à criança, desde cedo, a 

oportunidade de mergulhar e viver nela” (FLICKLINGER, 2014, p. 42). 

Considero importante demarcar alguns espaços quanto à alfabetização e ao 

letramento. Para Gadamer, segundo Flickinger (2014, p. 39) os problemas na 

alfabetização estão ligados ao uso indiscriminado, automático e à simplificação da língua 

transformando-a em “objeto de manipulação”. A BNCC (BRASIL, 2018) apresenta os 

termos letramentos e multiletramentos. No entanto, manterei o termo letramento. 

No movimento de me tornar docente e para não cair na armadilha denunciada por 

Gadamer, confio na potência de uma alfabetização motivada/fundamentada em práticas 

significativas de linguagem, as quais são heterogêneas e por si só um fenômeno 

complexo. Neste sentido, não haveria necessidade em demarcar um lugar, um conceito 

explicativo para o letramento, pois os sentidos de alfabetização defendidos por Freire, 

Geraldi e Smolka trazem com força as marcas mundanas, reivindica-as e reforça o 

exercício da práxis e do protagonismo tanto da criança com o do docente. 

 No entanto, considero importante dizer que alfabetizar exige um arcabouço técnico 

do qual não posso abrir mão, enquanto professora, mas a ação docente vai muito além da 

técnica, uma vez que a esta devo incorporar a criatividade e propor estratégias de 

alfabetização que aliem as especificidades da alfabetização em aproximação com a escrita 

e a leitura enquanto práticas sociais de linguagem, significativas. Desse modo, é 

fundamental que o professor alfabetizador tenha profundo conhecimento da língua 

portuguesa que é viva e dinâmica; dos conceitos de criança e de infância; das 

metodologias de alfabetização; de literatura infantil e práticas de leitura; do universo 

social e cultural em que as crianças se encontram; dos documentos que embasam e 

regulamentam a ação pedagógica e se guie pela práxis. 

A respeito dessas questões destaco Kramer, Nunes e Corsino (2011, p. 79 - 80), que 

explicitam as temáticas a serem tratadas nos cursos de formação inicial e continuada de 

professores: 

concepções de infância e formas de inserção das populações infantis; 

concepções de linguagem, alfabetização, leitura e escrita; leitura literária; 

processos de imaginação e criação dos conhecimentos científicos e artísticos e 

seu papel na reflexão sobre as práticas; infância, juventude e vida adulta; 

cidade, diversidade e contemporaneidade; mudança. 

 

Pensar alfabetização por esse viés, aproxima-a do conceito de patrimônio cultural 

que Freire (1978, p. 9) ilustra com maestria. 
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A cor do céu, o verde azul do mar, os coqueiros, as mangueiras, os cajueiros, 

o perfume de suas flores, o cheiro da terra; as bananas, entre elas a minha bem 

amada banana-maçã, o peixe ao leite de coco; os gafanhotos pulando na grama 

rasteira; o gingar do corpo das gentes andando nas ruas, seu sorriso disponível 

à vida; os tambores soando no fundo das noites; os corpos bailando e, ao fazê-

lo, ‘desenhando o mundo’, a presença, entre as massas populares, da expressão 

de sua cultura. 

 

Outrossim, vale destacar que a BNCC (BRASIL, 2018) reiteradamente orienta a 

valorização e a utilização dos conhecimentos historicamente construídos, bem como a 

valorização da diversidade de saberes, vivências culturais e manifestações artísticas de 

diferentes modos e grupos sociais. Entendendo, aqui, que tais conhecimentos não se 

restringem ao compêndio oficial, mas aos conhecimentos tradicionais, até então 

considerados de menor valor cultural e menor visibilidade. 

A fim de qualificar as práticas de leitura e escrita em ambiente escolar, é preciso 

aprender a observar as peculiaridades da língua, pois “a riqueza de sentido nunca se revela 

somente no dito” (FLICKINGER, 2014, p. 46) e porque “a língua é fonte dos mais 

diversos significados e convicções” (FLICKINGER, 2014, p. 44). 

Sobre o papel da escola de ensino fundamental e, consequentemente, do professor 

defendem que 
As escolas de ensino fundamental e os profissionais que nelas trabalham têm 

o papel de assegurar a leitura, a todas as crianças e adultos, dos mais variados 

gêneros textuais, e que tenham acesso às normas e regras da escrita. Até o 

quinto ano do ensino fundamental, as crianças e os adultos têm o direito de ler 

com proficiência e escrever com correção, vencendo o medo e produzindo 

textos com sentido, expressando suas ideias, sentimentos, planos e desejos. 

Assegurar que todos saibam ler e escrever, queiram ler e escrever e tenham 

espaços e condições concretas nas instituições para fazê-lo são conquistas da 

escola de ensino fundamental e de seu papel na formação e na produção 

cultural (KRAMER, NUNES e CORSINO, 2011, p. 79 - 80).  

 

A observação se dá pela manipulação da língua no sentido usá-la, deleitar-se 

testando modos de dizer, de escrever, de ler, conhecendo suas convenções. Trata-se de 

um complexo fazer e refazer que vai muito além das estratégias para decifrar o código 

escrito. Sob essa ótica, a criança interagindo com a escrita e com a oralidade, conhece 

características do texto, como marcas de gênero, dados sobre autor e assunto, 

intertextualidade, multiplicidade de sentidos, marcas linguísticas e discursivas. Assim, 

ela vai definindo seus gostos. Entregar-se às peculiaridades da língua é como entregar-se 

à terra. Fazer do barro um vaso é difícil. Exige conhecer o material, sua maleabilidade, 

definir a espessura e a forma, modelar, maturar na temperatura e pelo tempo adequados. 

Do mesmo modo, desde o ciclo inicial de alfabetização e, anteriormente, é 

importante que a criança esteja em contato com textos literários autênticos e seja 

desafiada a dar-se conta de que o texto é um conjunto de ideias que estão interligadas e 



54 

 

 

as palavras que estão ali foram escolhidas pelo autor para imprimir determinados sentidos. 

Não se trata de perguntar sobre a mensagem do texto ou de tentar moralizá-la porque não 

há necessidade de conversar com a criança sobre isso, apenas ler, recitar ou contar para 

ela ou simplesmente permitir que ela manuseie livros e sinta sua materialidade. 
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PARTE 3 - MATERIALIDADES 
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5. COMPOSIÇÃO DE UMA MIRADA   

Esta mirada é composta por diferentes facetas da professora inquieta que não se 

cansa de estudar. Ela é feita de escolhas - a escola, as crianças, a alfabetização e o 

letramento, a fotografia, o projeto de trabalho, a narrativa - que dialogam com minha 

história e sobre as quais eu desejava pensar à luz de outros autores e com pessoas que 

ocupam lugares diferentes daqueles que costumava habitar até então. Hoje transito entre 

o mundo da escola de educação básica e o mundo da academia. 

5.1 O projeto: encontrar palavras 

Numa fria madrugada as preposições ataviam meus pensamentos. Quase 

pesadelos! Quem perde o sono por preposições? Quem se sente inspirado por elas, nelas 

e com elas? 

Pois é... eu. 

Ah, dirão! É professora de Português. Ah! Direi. Não. Eu gosto das palavras. 

Mas por que PREPOSIÇÃO? Porque a preposição não é vazia de significado, 

apesar de não dizer sozinha. Ela se constitui em contato, relacionando-se.  PRE – 

POSIÇÃO, aquilo que está em posição anterior, neste caso anterior à fotografia, mas no 

meio... no meio do caminho. Entre as narrativas e a fotografia. Indicando o MEIO como 

o seu lugar sintático, mas, principalmente, o meio em sua função semântica, o sentido que 

cada preposição poderia dar ao NARRAR e à FOTOGRAFIA, palavras fundamentais 

nesta caminhada. A preposição oferece o tom à narrativa, é o elemento de ligação entre a 

narrativa e a fotografia, evidencia o objetivo. 

Pois então... 

A narrativa DE fotografia implicaria que alguém entregasse uma fotografia para 

a criança e ela descrevesse a cena, o momento captado pela câmera. 

Já, a narrativa POR fotografia levaria a pensar que a criança criaria um filme, um 

movie maker. 

Havia, ainda, a possibilidade de narrar ATRAVÉS DE fotografias. No entanto esta 

locução prepositiva dá ideia de atravessamento, ver através, como se a fotografia fosse 

invisível. 

Ou, ainda, a narrativa COM fotografia que subentende que a fotografia seria um 

dos suportes usados para narrar. 
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Por fim, ponderei inverter a relação de subordinação para FOTOGRAFAR PARA 

NARRAR, reconhecendo que primeiro a criança fotografaria e depois faria a narração, 

deste modo o fim da fotografia seria a posterior narrativa. 

Considerando as reflexões qual das alternativas melhor se adequou aos objetivos 

da pesquisa? DE, POR e ATRAVÉS DE se opõem ao que pretendia porque não havia 

interesse em levar fotografias às crianças ou fotografar por elas. Tampouco era objetivo 

que elas produzissem um filme. E o olhar que se pretendia não era o do atravessamento 

da invisibilidade, mas um olhar profundo e cuidadoso. Se FOTOGRAFAR PARA 

NARRAR não estivesse aprisionado pela obrigatoriedade de uma narrativa futura seria 

uma opção interessante. Sendo assim, a escolha do COM poderia ser a mais indicada, 

deixando possibilidades mais abertas à pesquisa. 

Depois de muitas ponderações, inquietações e noites assombradas, defini pelo 

título: IMAGENS DO VI(VER). 

Tantos dias, tantas horas, tanta energia... por uma preposição! Não por uma 

preposição, mas pelas palavras certas, na busca do sentido. 

Caminhada que se expandiu quando escolhi a expressão VI(VER). 

Por que VI(VER) assim, com parênteses? Porque não foram apenas imagens de 

vida nem simplesmente de ver, no sentido da língua portuguesa que apenas olha e muitas 

vezes não enxerga, mas no sentido de mirar, do espanhol, que suscita a profundidade e 

afecção no olhar; densidade, intensidade, assertividade e ao mesmo tempo suavidade, 

lentidão, atenção, fluidez, cuidado. 

Esta mirada se deu pela câmera fotográfica do celular como uma extensão 

simbiótica do corpo, nas mãos e olhos da criança que, tal como o flash certeiro, 

capturaram um momento eternizando-o, dizendo dele, dela e do outro. E dizendo de seus 

modos de alfabetizar-se e letrar-se que remetem ao mundano do aprender, para além do 

instituído e da própria dimensão escrita da linguagem. 

5.2 O cronograma das ações realizadas 

Ao elaborar o cronograma tomei alguns modelos. O primeiro deles se encontra na 

obra Olhar Vidas, de Guareschi (2008), pois o grupo envolvido no projeto organizou o 

cronograma em forma de tabela, o que é um modo bastante didático e claro. Ao mesmo 

tempo tomei como padrão a tabela que usava na época em que atuava na rede municipal 

de ensino de Brochier, a qual segue abaixo, no cronograma. Outrossim, elaborarei os 

questionamentos a serem feitos para as crianças a partir da experiência enquanto docente 
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e psicopedagoga. Ao pensar e preparar os encontros observei as orientações de Gaskell 

(2017) sobre a importância de identificar um tópico guia, a partir dele listar temas 

relevantes a serem abordados e usar linguagem acessível aos colaboradores. Daí, nasceu 

o cronograma que segue: 

O que? Projeto IMAGENS DO (VI)VER O NOSSO APRENDER 

Quem? Dezessete crianças do ciclo inicial de alfabetização  

Onde? Escola de Educação Básica Estado de Goiás. 

Enquadramento da instituição: trata-se de uma escola de educação básica e ensino 

técnico pós-médio, com mil alunos, localizada no bairro Goiás, município de Santa Cruz 

do Sul, no Rio Grande do Sul. No turno da tarde há quatro turmas no ciclo inicial de 

alfabetização – um primeiro ano, dois segundos e um terceiro ano – perfazendo noventa 

e três alunos. 

Quando? Agosto a dezembro de 2018. 

Turno? Tarde. 

Periodicidade: Semanal. 

Devolutiva (livro): Maio de 2019 

Quando? Foco/ 

Observações 

O quê? Como?/Recursos Envolvidos 

Agosto/ 2018 Abrindo as portas. 

 

Apresentação 

do Projeto. 

Reunião-encontro. /  

Projeto impresso. 

Diário de Bordo. 

Pesquisadora e 

equipe diretiva da 

escola. 

Agosto/ 2018 Espiando. Apresentação 

do Projeto. 

Reunião-encontro. / 

Projeto impresso. 

Diário de Bordo.  

Pesquisadora, 

equipe diretiva e 

professores. 

Setembro/ 

2018 

Um pé na escola... 

sentindo a 

temperatura. 

Apresentação 

do Projeto para 

as crianças e 

convite. 

Apresentação do projeto e 

convite verbal nas salas de 

aula e entrega dos termos a 

quem se interessar. /  

Termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

Pesquisadora. 
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Setembro/ 

2018 

Um pé na escola... 

sentindo a 

temperatura. 

Obtenção das 

autorizações de 

participação na 

pesquisa. 

Recolher os termos nas 

salas de aula. /  

Termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

Pesquisadora. 

Setembro/ 

2018 

Entregando-se às 

incertezas do 

caminho... 

primeiras 

impressões. / 

 Perguntas: 

Com quem vocês 

aprendem? 

O que aprendem? 

Encontro com 

as crianças 

sobre suas 

impressões 

acerca da 

alfabetização e 

do letramento. 

Círculo de Cultura. /  

Materiais para desenho. 

Diário de Bordo.  

Pesquisadora e 

crianças 

Setembro/ 

2018 

Entregando-se às 

incertezas do 

caminho... mais 

cor. /  

Perguntas: 

Em que lugares 

aprendem? 

O que aprendem? 

 

Encontro com 

as crianças 

sobre suas 

impressões 

acerca da 

alfabetização e 

do letramento. 

Círculo de Cultura. / 

Recursos: 

Imagens 

Figuras 

Fotografias 

Textos 

Livros 

Revistas 

Folhas coloridas 

Materiais para desenho, 

recorte, colagem 

Diário de Bordo. 

Pesquisadora e 

crianças 

Outubro/ 

2018 

Na mirada 

cuidadosa... 

Transformar, cada 

um a seu modo. / 

 Sugestão às 

crianças: 

Vamos brincar de 

fotografar tudo o 

que a gente lê e 

escreve? Em 

qualquer lugar! 

Com qualquer 

pessoa, animal, 

coisa! 

 

Vivência com 

celular e 

câmera digital. 

Conversa sobre como 

fotografar com o celular 

e/ou com a câmera digital. 

Caminha-da nas proximi-

dades da escola. 

Roda de Conversa. / 

 

Celulares, câmeras digitais. 

Diário de Bordo. 

Crianças e 

pesquisadora. 
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Outubro/ 

2018 

Vislumbrar 

horizontes na 

artesania que nos 

conduz. /  

Convite: 

Pensem e 

fotografem: 

Com quem vocês 

aprendem? 

Em que lugares 

aprendem? 

O que aprendem? 

Crianças 

escolhem o que 

fotografar. 

Livres com o celular ou 

com a câmera no seu 

cotidiano. /  

Celulares, câmeras digitais. 

Crianças, 

familiares, 

comunidade, 

natureza... mundo. 

Novembro/ 

2018 

Escolhas. / 

 Perguntas: 

O que você achou 

dessa experiência 

de fotografar suas 

aprendiza-gens 

durante este 

período? 

Gostou? Não 

gostou? 

O que foi mais 

legal? 

Teve algum 

problema com 

essa experiência? 

Você pediu ajuda 

para alguém? 

De todas as 

fotografias que 

você tirou tem 

uma preferida? 

Qual? Vamos 

selecioná-la para 

conversarmos 

sobre ela no 

grupo? Deseja 

levar mais alguma 

para apresentar ao 

grupo? 

 

Seleção de 

fotografias 

significativas 

para cada 

criança. 

Entrevista individual Crianças e 

pesquisadora. 
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Novembro/ 

2018 

Em toda artesania 

há uma mirada 

atenta. / 

 Perguntas: 

O que você achou 

dessa experiência 

de fotografar suas 

aprendiza-gens 

durante este 

período? 

Gostou? Não 

gostou? 

O que foi mais 

legal? 

Teve algum 

problema com 

essa experiência? 

Você pediu ajuda 

para alguém? 

Fale sobre a(s) 

fotografia (s) que 

você trouxe para 

nós hoje. 

As crianças 

falam sobre a 

experiência de 

fotografar e 

sobre suas 

fotografias 

preferidas. 

 

Círculo de Cultura. /  

Fotografias selecionadas 

pelas crianças e impressas. 

Diário de Bordo. 

Crianças e 

pesquisadora. 

Novembro/ 

2018 

Caminhando! /  

Perguntas: 

O que vocês 

acharam da 

experiência que 

vivemos nesses 

meses? 

O que acham de 

reunirmos parte 

de nossas 

aprendizagens em 

um livro digital 

que poderá ser 

compartilhado 

com quem vocês e 

suas famílias 

quiserem? 

Como podemos 

organizar esse 

livro? Por 

temática/ assunto/ 

pergunta? Uma 

página para cada 

um de vocês? Por 

Apresentação 

da ideia do 

livro digital. 

Círculo de Cultura. / 

A pesquisadora apresenta 

às crianças a sugestão de 

confeccionarem um livro 

digital para 

compartilharem suas 

aprendizagens. 

Crianças e 

pesquisadora. 
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turma? Meninas e 

meninos? 

Qual título 

podemos dar a 

ele? 

Será um livro de 

fotografias ou 

vocês também 

desejam escrever? 

Novembro e 

dezembro/ 

2018 

Materialidade. /  

Orientações/ 

perguntas. 

Quais fotografias 

você deseja 

incluir na sua 

página? 

O que deseja 

escrever? 

Confecção de 

livro digital 

Individual. /  

Arquivo das fotografias 

tiradas durante a pesquisa. 

Notebook da pesquisa-

dora. 

Wifi. 

Celular da pesquisa-dora 

Diário de bordo. 

Crianças e 

pesquisadora 

 

5.3 O percurso com as crianças 

Propus encontros com as crianças, momentos de fotografar dentro e fora da escola 

e a confecção de um livro digital. 

Com base nas concepções de círculo de cultura e grupo focal, foram realizados 

encontros em que as crianças foram convidadas a narrar seus percursos de alfabetização 

e letramento. 

As crianças utilizaram as câmeras dos celulares de familiares quando fotografaram 

fora da escola. No espaço escolar disponibilizei meu celular e aqueles que quiseram 

utilizaram seus próprios equipamentos. A pesquisa totalizou três meses entre setembro e 

dezembro de 2018 e diz respeito aos encontros nos círculos de cultura, à feitura das 

imagens dentro e fora da escola e à confecção do livro digital. O compartilhamento do 

livro e a sessão de autógrafos, por sua vez, ocorreu em 2019. 

O processo foi registrado em diário de bordo por mim, a partir das impressões e 

reflexões no encontro com as crianças. 

Para relembrar uma prática que realizo com minhas turmas desde 2007 e na 

intenção de integrar e devolver à comunidade envolvida, ao final do projeto, confeccionei 

com as crianças um livro digital em que palavras e imagens se fundiram para contar o 

percurso de cada criança. Esse desejo se fortaleceu ao conhecer o projeto Olhar Vidas, 
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através da obra de mesmo nome, coordenado por Guareschi (2008) em que adolescentes 

em situação de vulnerabilidade foram convidados a fotografar o seu cotidiano. 

Após conversar com a direção da escola e com as professoras do ciclo inicial de 

alfabetização do turno da tarde da escola, entrei nas quatro turmas para explicar a pesquisa 

e convidar as crianças a participarem. Vinte e sete se mostraram interessadas e levaram 

os termo de consentimento livre e esclarecido de participação em pesquisa. Destes, 

dezessete retornaram e essas crianças se tornaram colaboradoras na pesquisa. 

Os primeiros encontros se destinaram a conversas e dinâmicas de desenho e 

colagens sobre tópicos da pesquisa: fotografia, modos e suportes para fotografar, ler, 

escrever, com quem elas aprendem, em que lugares e com quais coisas ou objetos 

aprendem, o que aprendem. Durante esses primeiros encontros, as crianças decidiram que 

não queriam usar câmeras digitais, mas celulares. Para testar modos de fotografar, 

algumas trouxeram seus celulares e outras tiveram acesso ao meu celular. Um aspecto 

que me chamou atenção é que não houve interesse por fazer selfies. Fotografaram os 

colegas trabalhando e conversando, bem como as próprias produções. Levaram muito a 

sério a orientação de fotografar tudo o que considerassem relevante nos encontros. 

O passeio pelas imediações da escola para conversar sobre fotografar o que se 

relacionava a expressão leitura e escrita, foi realizada em dois grupos para que eu pudesse 

observar e conversar com todas as crianças. Cuidei para levar os grupos em direções 

diferentes, uma vez que o interesse era em ter fotografias mostrando múltiplas 

interpretações sobre leitura e escrita em espaços fora da escola. Caminhando e 

fotografando muitas revelações surgiram, algumas das quais discuto posteriormente. 

Neste dia, um dos grupos percebeu que ainda não haviam me fotografado e decidiram 

finalizar o passeio com uma foto coletiva e, para isso, pediram que um pedestre fizesse a 

foto. Chamou-me atenção que não recorreram à selfie e questionei o que fariam se 

ninguém estivesse passando naquele momento, ao que me responderam que um deles 

poderia tirar. Contra argumentei dizendo que daí aquela pessoa não apareceria na foto, ao 

que responderam que poderia ser uma selfie. Novamente contra argumentei perguntando 

por que não haviam desde logo optado por tal modalidade e uma das crianças me 

respondeu que “selfie é coisa para Facebook” ao que algumas assentiram havendo, 

inclusive, o complemento de que aquele era um momento sério. Entendi a resposta como 

indício de que aquelas crianças entendiam o que pertencia a qual lugar e o quanto estavam 

encarando aquele movimento como algo importante. 
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Posteriormente ao passeio pelas cercanias, as crianças pequenas, principalmente, 

fizeram questão de fotografar espaços da escola e sua relação com a leitura e a escrita, o 

que revela que para as crianças está muito claro que o tempo e o lugar de alfabetizar-se é 

na escola e, principalmente, que é na escola que elas escrevem e para elas manuscrever é 

fundamental, um exercício de autoria, sua letra é sua marca pessoal. Já o espaço da leitura, 

enquanto ação social pode ser na rua, no mercado, em casa, na praça, segundo suas 

fotografias. Também chamou minha atenção o conceito de leitura para além da palavra 

escrita, conforme revelaram as crianças do terceiro ano, principalmente. Novamente a 

ideia de alfabetização enquanto decodificação do código alfabético se dissocia da ideia 

da leitura enquanto prática social. 

Como todo movimento de pesquisa desenvolvido na complexidade é flexível, 

alguns ajustes foram necessários a partir de desejos das crianças, pois quando liberei para 

as crianças fotografarem sozinhas nos lugares que considerassem importantes algumas 

sentiram necessidade de mostrarem o que estavam fazendo e pediram para a mãe, o pai, 

a irmã ou o irmão fotografarem. Novamente a selfie foi rejeitada, mesmo eu tendo 

incentivado tal prática depois da conversa no passeio, dizendo que poderiam recorrer à 

modalidade caso quisessem se expor. Mas não obtive sucesso. Talvez aí resida uma 

temática para futuros estudos. Outro fator que me chamou a atenção foi a quantidade de 

crianças que possuíam celular e a decisão de compartilharem comigo as fotos pelo 

aplicativo whatsapp, o que fez com que eu recebesse as fotos praticamente em tempo real. 

Uma menina sugeriu a criação de um grupo de whatsapp para compartilhar as fotografias 

entre os membros do grupo e concentrar as imagens em uma única pasta a fim de facilitar 

meu trabalho, mas não incentivei a prática. Meu empenho era pelo ineditismo. 

Após o movimento de fotografar livremente, convidei cada criança a selecionar 

algumas de suas fotografias, que foram impressas para oportunizar outra modalidade de 

narrativa, a de falar a respeito de suas escolhas, de suas percepções e aprendizagens. Do 

mesmo modo, ao final da narrativa do autor, outras crianças se sentiram motivadas a falar 

ou questionar sobre as fotos dos colegas, ampliando modos de pensar. Eu, por minha vez, 

a partir da fala inicial do autor da fotografia, fazia perguntas buscando ampliar ideias 

iniciais. Selecionar fotografias sobre as quais desejava falar, encontrar-se com sua 

materialidade, tê-la em mãos, senti-la, olhar por outras lentes que não a do celular ou da 

tela do notebook, mas poder tocar, aproximar e afastar dos olhos, pensar e falar sobre ela, 

representou um exercício de reflexão complexo, de exposição. 
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Convidei as crianças para um encontro a fim de avaliar as ações na pesquisa e obter 

as impressões das crianças sobre a experiência vivida na pesquisa até ali e também para 

decidir sobre a finalização da pesquisa. Dividi com elas a ideia de confeccionar um livro 

no formato digital no software Flipsnack porque facilitaria a composição e o 

compartilhamento do mesmo. Convidei-as a auxiliarem na decisão sobre alguns detalhes 

relacionados à organização, título e apresentação da obra.  

Ficou definido que cada criança teria direito a escrever uma página e a organização 

seguiria a ordem alfabética o que revela, como seria de se esperar, forte ligação com o 

alfabeto. Essas crianças respondem à chamada em ordem alfabética, formam fila em 

ordem alfabética, definem o ajudante do dia em ordem alfabética e o alfabeto é o meio 

pelo qual a escrita se torna uma possibilidade. Ficou também decidido que eu faria a capa, 

a abertura e o fechamento do livro. 

Definiram que cada um faria sua página conforme preferisse. No entanto todos 

optaram por aliar a escrita às imagens e, geralmente, uma frase para cada fotografia. Ao 

serem questionadas sobre as razões de optarem em aliar imagens e escrita, cada criança 

justificou a seu modo. As respostas estavam relacionadas à explicação de que o livro não 

poderia conter somente imagens porque se tratava de uma pesquisa sobre leitura e escrita 

e, embora sabendo que existem livros de imagens, a maioria relatou que preferia dizer em 

que as imagens selecionadas lhes haviam mobilizado. As mais novas relataram que 

faziam questão de mostrar que já sabiam escrever. 

As sugestões de título variaram em torno do aprender a ler e escrever e a selecionada 

foi “o nosso aprender”, ao que sugeri incorporar o nome do projeto “imagens do viver”, 

dando origem ao título Imagens do viver o nosso aprender, o qual inspirou o título desta 

dissertação: Imagens do viver: o aprender de crianças do ciclo inicial de alfabetização. 

Combinamos que eu chamaria cada um dos participantes ao longo das semanas 

seguintes para escreverem sua página. Sempre que me encontravam pelos corredores os 

que ainda não haviam escrito me perguntavam em que letra do alfabeto eu estava e se 

demoraria muito para chegar à sua vez. A cada vez que chamava o autor ou autora do 

momento os olhos brilhavam e um sorriso se abria. Pediam licença à professora e diziam 

para os demais que iriam escrever a SUA página no livro do grupo. 

Iniciava o momento de escrita perguntando se a criança conhecia o software ou algo 

semelhante. Algumas associaram a um editor de textos. Outras não reconheceram, mas 

se mostraram curiosas e interessadas em aprender. Assim, as crianças, cada uma dentro 

dos seus interesses participou da edição do texto, definição de cores, tipo e tamanho de 
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letra, importação das fotografias, disposição do seu nome, das imagens e do texto na 

página. Algumas crianças do segundo e do terceiro ano demonstraram pretensão de usar 

a letra cursiva no livro, mas a maioria desistiu ao perceber que a letra cursiva 

disponibilizada no software era diferente da conhecida e praticada por elas. 

No momento de cada criança selecionar as fotografias relacionadas a si mais uma 

vez a necessidade de flexibilizar a pesquisa se impôs, pois várias crianças quiseram 

aparecer na página de seu livro e selecionaram fotografias suas tiradas por colegas. Ao 

falar sobre cada fotografia e documentar seu pensamento observei que a maioria das 

crianças se relacionou com as fotografias e com a aprendizagem no presente, uma vez 

que boa parte das construções frasais se localiza neste tempo verbal. Além disso, boa 

parte das frases possui uma objetividade que não esperava em crianças desta idade. 

Poucas deram vazão à fantasia e poeticidade, talvez pelo fato de eu não ter proposto 

leituras literárias ou aproximações poéticas com as experiências de alfabetizar-se e letrar-

se.  

Tanto ouvir as crianças como deixá-las escreverem sobre o que pensavam foi 

admitir-lhes o lugar do narrador e incentivar que elas se expressassem acerca daquilo que 

faz parte de seu dia-a-dia, ler e escrever. Ao escrever uma página do livro, a criança 

passou a ser narradora, personagem e autora da obra. A intenção era que cada uma delas 

se sentisse reconhecida como alguém que tinha algo a dizer sobre os modos de aprender, 

pensar e conhecer; alguém a quem os adultos queriam ouvir e ler. 

Durante o processo, coloquei-me no lugar de participante e busquei perceber as 

nuances, os simbolismos, ações, reações, escolhas e abandonos nas narrativas, a partir da 

observação e da escuta para compreender esse acontecimento que é alfabetizar-se e letrar-

se. Mas atenta às palavras de Hernández (2017, p. 50) “não nos aproximamos do outro 

para colonizá-lo” e “o que investigamos é a relação com o mundo, não o mundo.”  
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6. REVELAÇÕES 

As crianças têm seu mundo tecido em linguagem. Por isso as conversas, os escritos 

e as fotografias. Um mundo – a escola - constituído de diferentes mundos – das crianças 

e dos adultos -, cujos caminhos se entrecruzam, mas preservam espaços, tempos, 

materialidades e aprendizagens pessoais, confugurando-se uma narrativa biográfica ou 

como define Delory-Momberger (2016, p. 139) “biografização o conjunto das operações 

e dos comportamentos pelos quais os indivíduos trabalham para se dar uma forma própria 

na qual eles se reconhecem a si mesmos e se fazem reconhecer pelos outros”.   

Apresento, aqui, as percepções alcançadas durante a pesquisa com as crianças. Há 

questões intimamente ligadas à alfabetização e letramento e também revelações 

complementares bastante potentes que merecem uma discussão para além das teorias de 

alfabetização em aproximação com concepções de currículo e sociedade. 

6.1 Com quem você aprende: uma relação substantiva 

Acreditando que aprender é um movimento que acontece na convivência, perguntei 

às crianças “Com quem você aprende?” O pronome QUEM anuncia uma resposta, mas 

não a determina. Nas falas, desenhos, escritas, fotografias, os nomes das professoras, a 

mãe, o pai. Entre pergunta e resposta, uma correlação entre pronome e substantivo que as 

crianças também expressaram quanto à professora, à mãe e ao pai. Assim, proponho-me 

pensar tais respostas pelo viés do vínculo, do acoplamento, da interdependência, em que 

um se conecta ao outro para se fazer e se refazer continuamente, para aprender em 

convívio, em relação, mas em relação substantiva. 

E o substantivo o que é? Na língua portuguesa é a classe de palavras que nomeia os 

seres. Mas há que se retornar e, na ancestralidade latina, encontrar substância, sustância, 

essência. O substantivo é aquilo que dá substancialidade à coisa, particulariza-a.  

Nomear a professora torna-a mais próxima e reflete a experiência de convivência 

escolar de ensinar e aprender mutuamente. Para as crianças colaboradoras nesta pesquisa 

a mãe foi chamada, em geral, simplesmente mãe ou mãe nomeada e o pai chamado pela 

expressão “o pai”. Não precisava de um nome para particularizá-lo ainda mais. A mãe e 

o pai de cada um são únicos e dispensam um nome que os identifique, dando um sentido 

novo ao substantivo que passa de comum a próprio pela semântica da vida. Escrevendo, 

lembrei-me dos vários casos de crianças no início do primeiro ano que, ao serem 

questionadas sobre qual o nome do pai, responderam-me: “- É pai.” Já, o nome da mãe 
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todos sabiam informar, mas nunca desvinculado da palavra mãe. Era a mãe Maria, a mãe 

Joana... 

Essa constatação da participação muito mais ativa da mãe nos assuntos escolares e 

o fato de que quanto menor a criança, maior é o seu vínculo com a mãe e com a professora 

da escola, a qual é muitas vezes chamada de segunda mãe, denuncia que antigas 

concepções de atrelar à figura da mulher as imagens de cuidadora e preceptora ainda hoje 

permeiam nosso viver, embora a figura paterna esteja presente no espaço familiar. 

Apesar de hoje o trabalho ser comum à mulher e ao homem, talvez a ideia do “labor 

da mulher no parto” (ARENDT, 2007, p. 40) e sua suposta condição natural para a 

educação ainda estejam nas entranhas da sociedade, considerando aceitável que o pai 

cumpra uma função auxiliar na educação dos filhos e que as tarefas relacionadas ao 

acompanhamento da vida escolar dos filhos ainda seja tarefa predominantemente 

feminina. 

Ainda pensando a questão de com quem cada um e cada uma aprende, as crianças 

do 3º ano elencaram as professoras de atividades extracurriculares, revelando um 

alargamento em relação ao conceito de aprender que pode, também, acontecer fora da 

escola, apontando para um entendimento sobre o que pertence ao espaço da educação 

formal e o que pertence ao espaço da educação informal. Sendo a primeira, em sua 

concepção uma obrigação nem sempre agradável ou prazerosa. Já, a segunda, 

relacionando-se aos desejos, aos anseios, ao que a criança mais gosta, ao desenvolvimento 

de suas melhores habilidades, tais como: dança, ginástica, artes marciais, capoeira, 

futebol, natação, línguas, desenho, culinária, catequese ou estudos bíblicos, atividades 

diversas em centros de tradição gaúcha. 

 

6.2 Espaços, tempos, materialidades, aprendizagens e autoria 

No encontro com as crianças algumas de suas revelações ecoaram como potências, 

inquietações e perturbações e me instigaram a pensar. Quando perguntadas em que 

lugares aprendem foram revelados diferentes espaços de aprender, de ler e de escrever 

escolares e não escolares: a sala de aula, a biblioteca, as escadas, os corredores da escola 

e da moradia, os murais da escola e da igreja, a praças da escola e da cidade, o pátio, a 

rua, o salão de beleza, o carro, o jardim, o estacionamento, a casa, o quarto, a igreja, o 

supermercado, o comércio em geral.  
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Nas conversas com as crianças algumas concepções de leitura me chamaram a 

atenção. Algumas por revelarem o senso comum, outras por ampliarem entendimentos 

em direção ao letramento.  

Quanto às aprendizagens de ler e escrever a leitura se sobressaiu em importância 

nas falas das crianças. Ler o quê? Palavras, frases, textos, livros, o mundo, as coisas. Ler 

é tudo – respondeu-me um menino. Levei a discussão para o grupo e responderam-me 

que ler é importante para ter um futuro, para conseguir um bom emprego, para ajudar 

os filhos nos temas, ler para a vida, para aprender coisas novas, para conseguir se 

localizar, ler placas, pegar ônibus, saber onde são os lugares na escola (sala da diretora, 

biblioteca, etc), achar um endereço, preparar uma receita. 

- Ler é tudo na nossa vida. A gente tem que saber ler para ter uma vida melhor. E 

também a gente pode estar andando de carro e ter uma placa escrita pare e não entender 

a mensagem. 

O contraponto e ampliação de tais entendimentos começa com as crianças do 3º ano 

que apresentaram a ideia de leitura como expressão significativa, em aproximação com o 

letramento e de alfabetização para além da decodificação do código alfabético, quando 

dizem:  

- Isso na minha mão é uma caneta e eu só sei que é uma caneta porque um adulto 

me ensinou que o nome desse objeto é caneta, e isso é um jeito de ler. Eu leio que isso é 

uma caneta porque alguém me ensinou.  

- Podemos ler as plantas cheirando elas e também o cheiro da terra molhada 

representa vida.  

- Com a natureza eu aprendo... 

- Também aprendo a ler as imagens... 

- Eu leio os preços dos produtos no supermercado. 

- E eu leio a validade deles. 

- A gente também pode ler os cálculos e os números. 

Apesar de a leitura deleite ser atividade diária nas turmas do ciclo inicial de 

alfabetização nesta escola, a leitura pouco foi citada como prazer, fruição ou hobie. 

Exemplo de leitura deleite é a fala de uma menina: Eu leio para ser feliz. 

Alfabetizar-se enquanto atividade preparatória para a vida, como pré-requisito à 

ascensão social, a um posto de trabalho que possibilite melhores condições de sustento 

ou como exercício instrumental está presente na fala de praticamente todas as crianças. É 

possível que os adultos que convivem com elas, especialmente fora da escola, reforçam 
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tal crença. Mas e a escola o que conversa com as crianças sobre ler e escrever? A 

impressão que tive é que a escola pouco fala sobre si. Não se trata de propor palestras 

para crianças pequenas ou de deixar de compartilhar as aprendizagens construídas ao 

longo do tempo pelos humanos, mas de em pequenas ações do cotidiano conversar sobre 

o lugar da escola ou simplesmente permitir que elas possam pensar porque é relevante ler 

e escrever neste momento de suas vidas, a infância.  

A escola é, assim como a escrita, invenção humana e por isso são, ambas, 

mundanas. A escrita nasceu de uma necessidade humana de comunicar-se, consiste em 

um sistema de representação da linguagem e só está na escola porque, antes, já estava no 

mundo. Defendo uma escrita da criança e para a criança que reflita a diversidade cultural 

presente no mundo a sua volta e em seu imaginário, uma escola que preserve a cor não 

em seu sentido literal multicolorido, mas a cor dos risos, dos corpos em ação, da 

exposição, dos silêncios e o entusiasmo pelos movimentos de aprender e conhecer. 

Acredito em uma escola que seja um espaço de compartilhamento das mundanidades 

humanas e de convivência no sentido de que adultos especializados e profissionais – 

professores -  e crianças e adolescentes possam viver esse movimento em situação 

específica de aprendizagem, ou seja, que a escola ofereça situações educativas de 

experimentação e imersão nas mundanidades da língua quando se fala em alfabetização. 

Ler as mundanidades, as manifestações do que torna cada um e cada uma, pessoa. Isso 

acontece em contato com o vivido, com a troca de experiências entre os que já estavam 

aqui e aqueles que inauguram o mundo, um modo de vida. E foi exatamente o que me 

mostraram as crianças em suas falas, escritos e fotografias, elas aprendem a ler e a 

escrever com os mais velhos. Já, com os pares, elas compartilham, geralmente, 

experiências de infância (brincar, desenhar, jogar).  

Também ficou evidente que o tempo de alfabetizar-se e letrar-se é o da 

escolarização e elas descrevem este momento como de trabalho, de esforço e de repetição, 

em falas como:  

- A gente fica melhor escrevendo. 

- Cada vez que a gente lê fica melhor na leitura e na escrita. 

- Quanto mais a gente se esforçar mais bonitos os trabalhos vão ficar. 

- Eu pratico a leitura até ficar bom. 

- E a letra cursiva também. 

Suas falas e escritos denotaram muito mais que um sentimento de pesar, de punição 

ou de simples repetição. Ao serem perguntadas o que significavam as expressões ficar 
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melhor e esforçar-se, percebi que para elas não significava um sacrifício no sentido de 

refazer sempre a mesma coisa, apagar inúmeras vezes até dar certo, mas um movimento 

no sentido de qualificar a escrita, a leitura, o desenho, a pintura a cada nova atividade a 

fim de tornarem-se íntimas da palavra escrita, das artes, das ciências... e que este esforço 

era visto por elas como uma das funções da escola e das professoras por conseguinte. 

Sobre como aprendem a ler e a escrever ou sobre o que sabem fazer ou sobre o que 

alguém lhes ensinou as crianças fizeram questão de fotografar momentos de leitura, de 

cópia do quadro, de escrita em resposta a enunciados. Demonstraram que aprendem pela 

observação de diferentes tipos de letras, cartazes, mapas, globo terrestre, figuras, 

desenhos, conversando e perguntando para os adultos e para seus pares, que aprendem a 

listar as palavras em ordem alfabética, a separá-las em sílabas e sua ortografia, que 

aprendem as relações fonema-grafema e as famílias silábicas, que eram desafiadas a 

relacionar diferentes tipos de letras e diferenciar as letras de outros símbolos. Entre as 

atividades que lhes eram propostas estavam a escrita de palavras, frases e textos ou 

histórias. Relataram que quanto mais liam mais ideias tinham para as suas próprias 

histórias. Ultrapassam o limite da letra script para a cursiva e esse parece ser o movimento 

mais significativo no percurso, pois evidencia para as crianças que elas já se alfabetizaram 

e podem passar para as fases seguintes de leitura e escrita, para além da decodificação. 

Muitas das crianças quiseram escrever suas páginas com letra cursiva, mas a maioria 

desistiu quando percebeu que a disponível no software era diferente da letra cursiva da 

professora. Além disso, as narrativas evidenciaram que as atividades de alfabetização 

estavam integradas a temáticas em estudo como animais, meio ambiente. Algumas 

narrativas reveladoras: 

- A letra que está escrito oktoberfest é uma letra diferente das outras. Ela, não 

encontramos em qualquer lugar. 

- Eu tirei a foto do globo porque nós aprendemos os países. 

- Eu escolhi esta foto porque desenhei a sala de aula com a minha professora 

escrevendo no quadro para as crianças copiarem. 

- Estou aprendendo sobre os animais que tem coluna vertebral e sobre os 

invertebrados. 

- Como se faz o bli da biblioteca? 

- Existe é com Z? 

- Eu aprendi que se não existissem árvores não existiriam pessoas. 

- Eu sei separar as sílabas das palavras. Posso mostrar? 
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- Na escola aprendo as vogais, a ler e escrever. 

- Esta foto é a mais importante porque nós aprendemos com os livros. 

- O quadro ajuda a gente a ler e escrever. 

- Eu aprendo fazendo os trabalhos. Também aprendo a ler as imagens. Com 

a história eu aprendo a ler e criar outras histórias. 

- Eu aprendo as letras para escrever o nome e a lista do mercado. 

- Posso escrever a minha página com letra cursiva? – Claro! – Ah, não gostei 

dessa, não é igual a da profe. 

Quando perguntadas com o que aprendem, diversas foram as materialidades 

escolares e não escolares: o celular, o caderno, o quadro, os livros, o computador, os 

preços e os produtos do mercado, os animais, as pessoas, a natureza, os brinquedos e as 

brincadeiras, os cartazes, os murais, o outro.  

Sobre os dispositivos ou tecnologias aliados ao movimento de alfabetizar-se e 

letrar-se, as crianças separaram muito bem quais eram escolares e quais eram auxiliares 

e não pertenciam a tal universo. Como ferramentas de aprendizagem na sala de aula elas 

nomearam o quadro, os livros, figuras, mapas, cartazes e o caderno. Também reforçaram 

a potência do aprender com o outro citando a professora em primeiro lugar e os colegas 

em algumas falas, enfatizando a importância do adulto nos processos de aprender e 

conhecer, pois as crianças parecem ter muito claro que é o adulto que lhes revela tal 

mundo. 

Referiram-se ao celular e ao computador como auxiliares na pesquisa, mas sempre 

consultados em casa. Para elas, ambos pertencem ao universo do aprender e do conhecer, 

mas não pertencem ao universo da sala de aula. Fotografar com o celular e compartilhar 

as imagens por aplicativo aconteceram de modo espontâneo na situação de pesquisa 

porque fazia parte da proposição e só fotografariam a sala de aula se considerassem 

potente. Quando vi sua desenvoltura com a tecnologia, quis observar como receberiam a 

sugestão de escrever em um software e como se sairiam ao fazê-lo. Descobri que a 

maioria das crianças já havia vivenciado situações semelhantes de escrita em outros 

momentos e espaços não escolares. Novamente a separação entre o que pertence à 

educação formal e o que pertence à educação informal se evidenciou. No entanto, as 

crianças do ciclo inicial de alfabetização viram isso com naturalidade. Para elas uma sala 

de aula sem quadro, sem caderno, sem ultrapassar os limites da letra script para a cursiva 

não faria sentido.  
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Independente dos dispositivos que tenham citado, as crianças os associaram aos 

movimentos de alfabetizar-se e letrar-se, a sua expressão linguageira. 

A linguagem é material e instrumento de ação no mundo, sobre o outro, com o 

outro e com os muitos outros que constituem o pensamento e a consciência. 

No agir no mundo, produzimos discursos e também somos por eles produzidos. 

É com a linguagem que os sujeitos se relacionam com a cultura, que produzem 

significados nas interações que estabelecem com as pessoas e com as 

produções culturais que os cercam, que criam e recriam o que está à sua volta. 

A linguagem das crianças está impregnada de marcas de seus grupos sociais 

de origem, valores e conhecimentos. Seus modos de falar e agir fazem parte de 

suas bagagens culturais, de vida – são modos de ler a realidade (KRAMER, 

NUNES, CORSINO, 2011, p. 82). 

 

As marcas de que falam as autoras são indícios da mundanidade que adentra os 

espaços escolares, assim como permitir a entrada desses mundos e incluí-los no 

planejamento é abrir-se ao letramento. Atenta a esses detalhes e ao desejo de ouvir as 

crianças, encontrar-me com seus discursos, suas expressões socioculturais e os modos 

como leem o mundo, os espaços e tempos, principalmente os que se relacionam com suas 

experiências de alfabetizar-se e letrar-se é que propus um exercício de autoria, a 

confecção de um livro fotobiográfico. No entanto, a pesquisa realizada pode se 

caracterizar como biográfica, não apenas do ponto de vista da fotobiografia, mas também 

e talvez principalmente porque narrou um tempo na vida de um grupo de crianças, propôs 

que elas se colocassem em linguagem, expusessem seus modos de aprender e conhecer.  

Para Delory-Momberger (2016, p. 137) biografar-se “é falar da maneira pela qual 

cada um de nós nos apropriamos do que vivemos, experimentamos, conhecemos, pela 

qual nós o transformamos precisamente em “experiência”.” Lembrando que tal 

experiência aconteceu em um lugar e momento histórico específicos. Para além disso, são 

histórias de vidas habitando um acontecimento específico que é o de alfabetizar-se e 

letrar-se ultrapassando os muros da escola e as paredes da sala de aula, perpassou os 

cotidianos das crianças. Ao assumir tais expressões só restaria propor um movimento de 

protagonismo e autoria, uma vez que o fazer-se e refazer-se diz respeito a algo que é 

singular e particular, apesar de experimentado na pluralidade. Ao que Delory-Momberger 

(2016, p. 140) explica: 

Nós compartilhamos com os outros – e às vezes com muitos outros – situações 

que nós poderíamos externamente definir como similares ou idênticas. Mas, 

para cada um de nós, cada situação e cada experiência é singular, cada um de 

nós tem o seu modo particular de vivê-la, de lhe dar sua forma e sua 

significação. Essa singularidade só pode ser compreendida por meio da lógica 

interna, biográfica, de nossas experiências anteriores e como elas configuram 

nossa apreensão do presente e do futuro. 
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Logo no início da pesquisa percebi a importância da autoria para as crianças porque 

elas faziam questão de escrever seus nomes nos desenhos ou colagens. Elas se negaram 

ao anonimato porque o nome as constitui, coloca-as no mundo, em relação. Percebi 

autoria também quando elas demonstraram entender a pesquisa como acontecimento 

escolar ligado a movimentos de aprender e conhecer em que um adulto procurava 

aprender com elas na intenção de conhecer seus modos de pensar e enxergar os percursos 

de alfabetizar-se e letrar-se. Talvez, por isso, tenham tomado a pesquisa para si, como na 

fala: - Eu gosto desta foto porque eu e os meus colegas estamos fazendo uma atividade 

na nossa pesquisa e eu estava colando as figuras. 

Sobre isso Delory-Momberger (2016, p. 133) define a pesquisa biográfica como 

“um saber do biográfico [...] um saber do singular [...] encontrando sua fonte em particular 

nas narrações individuais [...] base de uma pesquisa colaborativa na qual estão engajados 

pesquisadores e pessoas sobre/com as quais eles “pesquisam”. 

Quanto ao livro, as crianças decidirem como seria organizado, escolherem as 

fotografias, escreverem o que considerassem significativo, definirem cores, tipos e 

tamanhos de letras foi a materialização de seu protagonismo e autoria. A possibilidade de 

se responsabilizarem por uma página colocou-as no lugar de escreventes, na 

responsabilidade de apresentarem-se mais instigante para elas, foi a possibilidade de 

serem lidas e vistas por mais pessoas, além dos colegas do grupo e de mim.  

Percebi que ao serem convidadas a escreverem o livro as crianças se sentiram 

importantes e levadas a sério, pois busquei construir com elas uma relação de confiança 

e partilha, mantendo-me no lugar de educadora-docente que sou, mas com postura de 

respeito às presenças daqueles que colaboravam e pensavam comigo, em diálogo. 

Tratava-se de uma pessoa adulta interagindo com elas, convidando-as a revelarem seus 

modos de aprender e escreverem de si, de sua trajetória, daquilo que identificavam como 

potência nos percursos pessoais de alfabetizar-se e letrar-se. Para Delory-Momberger 

(2016, p. 141 – 142) é a “configuração singular de fatos e de situações, de crenças e de 

representações, de valores e de afetos segundo a qual os sujeitos tramam sua existência, 

são as construções de forma e de sentido que eles dão a suas experiências” e também cabe 

ao pesquisador 

“tentar entender como a narrativa ao mesmo tempo produz e permite 

vislumbrar a construção singular que um indivíduo faz de uma existência e de 

uma experiência, elas também singulares, que integram e se apropriam desses 

elementos coletivos”. 
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Na caminhada com as crianças procurei estar atenta a tais detalhes porque, apesar 

de as narrativas delas estarem permeadas das falas dos adultos com os quais convivem, o 

que não poderia ser diferente, cada uma fez sua leitura particular e interpretou a seu modo, 

pois a existência de cada uma é única e tem a ver com as experiências, com as diferentes 

relações cotidianas com o outro - adultos e crianças -, com os objetos e mundanidades 

que compõem seu viver. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta caminhada busquei olhar junto com as crianças em certas direções acerca de 

seus movimentos de alfabetizar-se e letrar-se a partir da fotobiografia, da narrativa oral e 

escrita principalmente com o apoio do círculo de cultura, do grupo focal, da entrevista 

guiada em um exercício de autoria. Seus olhares singulares mostraram também evidências 

plurais. 

A fotografia, neste caso, enquanto obra humana, foi o artefato que materializou a 

mundanidade presente na ação de alfabetizar-se e letrar-se das crianças. 

Ler e escrever são habilidades fundamentais em uma sociedade letrada. A partir 

disso, considerando a escola como um lugar de compartilhamentos e a mundanidade 

como as realizações e obras humanas, é possível ponderar que a primeira talvez seja a 

maior expressão de mundanidade que busquei entender nesta caminhada porque, ao 

partilhar em ensaios de convivência com os que chegam, a leitura e a escrita, invenções 

humanas e declarações da dimensão mundana, singular e plural do humano, cada um de 

nós está escrevendo e reescrevendo a história.  

Marco este lugar porque muitas vezes tenho a sensação de que eu e meus colegas 

professores nos encerramos dentro de nossas instituições, por trás de nossos muros e, ao 

abrirmos as portas, convidamos as pessoas a entrarem despidas e livres de bagagens. 

Atualmente o letramento permeia, na realidade pesquisada, os encontros com as 

crianças na educação escolar enquanto uma alternativa pedagógica que busca dar conta 

das culturas em que estão inseridas sem abandonar as especificidades da alfabetização e 

da ortografização. No entanto, as crianças denunciam que aprendem em contexto, apesar 

de uma cisão conceitual no que tange aos entendimentos de alfabetização e letramento, 

denunciadas em suas falas. 

Pensando a partir do vivido durante a pesquisa, algumas questões me motivaram a 

ampliar entendimentos: o feminino ainda é potente referencial de educação na vida das 

crianças; a escola conversa pouco sobre si mesma com as crianças; apesar de a tecnologia 

digital ser uma potência na alfabetização, manuscrever é uma ação de autoria; a passagem 

da escrita com letra script para a escrita com letra cursiva revela uma mudança de status 

de alfabetizando para alfabetizado; o entendimento de leitura e escrita enquanto 

decodificação, para leitura e escrita enquanto ação no mundo está intimamente ligado à 

progressão escolar ano a ano, ou seja, alfabetização e letramento são momentos bem 

demarcados na vida das crianças; a leitura é atividade que acontece em diferentes espaços 
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e tempos para além da escola, mas a escrita, considerando as propostas de produção, é 

uma atividade fundamentalmente escolar; a confecção do livro enquanto movimento 

fotobiográfico e escrita de si foi potente exercício de autoria para as crianças.  

Outra questão que me chamou a atenção foi a seriedade e objetividade das crianças 

nas conversas e nos escritos. Poucas poetizaram. Não sei se isso ocorreu porque não 

propus uma abordagem literária ou se as crianças estão muito imersas no mundo adulto 

que fala objetivamente sobre quase tudo.  Ou, talvez, elas simplesmente saibam separar 

as coisas e identifiquem os momentos mais poéticos e os menos e se adequem a cada um 

e, não tendo eu proposto momentos de fruição, poetizar e imaginar não caberiam ali. Não 

proibi, mas também não incentivei tal ação. Relataram que leem bastante e sabiam contar 

as histórias, demonstraram intimidade com o espaço da biblioteca e se sentiram muito 

felizes escrevendo sua página no livro. Então, não falta contato com a materialidade do 

livro. Essa talvez seja uma temática para futuras investigações e imersão no mundo 

infantil. 

Ao olhar para suas narrativas as relacionei com um fazer em meio artesão, em que 

o ato de conhecer juntos se assemelha a entregar-se à terra, observá-la, manipulá-la, 

modelá-la, fazer e refazer, amassar, refinar e, por fim, transformá-la em uma bela peça. 

Do mesmo modo a artesania de tornar-se íntimo das palavras leva tempo e exige 

dedicação, porque se faz necessário não só conhecer o sistema de escrita alfabética, mas 

também observar, manipular, fazer e refazer, do mesmo modo que se amassa, refina e 

molda o barro até, por fim, transformá-lo no mais belo dos vasos e que ao mirá-lo vejamos 

somente a obra de arte e nenhum resquício da terra que o materializou. Assim é cada um 

e cada uma. Corpos entregues à terra da língua pegajosa, densa, tensa, intensa, 

avassaladora, envolvente, chocante, energia que puxa, que fixa, que é vida, que é morte, 

que dói e machuca.  

Estou convencida da importância de a escola promover encontros para que, juntas, 

as crianças possam conhecer; considerando, respeitando e reconhecendo que existe uma 

esfera privada onde se localiza a família e um espaço público de convivência plural, por 

isso social, que é a escola.  

Por fim, o curso de mestrado marcou um movimento em direção a um pensamento, 

um pensamento que não cessa, mas se modifica e se transforma, que revela uma 

concepção de educação fundamentada no compartilhamento, na convivência e na autoria, 

para que os direitos de aprendizagem sejam garantidos. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DE 

MANIFESTAÇÕES ORAIS DE CRIANÇAS 

 

Eu, ______________________________________, nacionalidade ____________, 

estado civil __________________, portador da Cédula de identidade RG nº_________,                                 

inscrito no CPF/MF sob nº ___________________, residente à Av/Rua 

____________________________, nº _______, município de _____________________ 

/Rio Grande do Sul, responsável legal pelo menor de idade,                                                        

___________________________________________________, AUTORIZO o uso de 

sua imagem e de suas falas na pesquisa de mestrado provisoriamente intitulada Imagens 

do viver a alfabetização e o letramento. É de meu conhecimento que o estudo está sendo 

desenvolvido pela mestranda em Educação Taís Gabriela Brochier, sob orientação da 

Prof. Dr. Felipe Gustsack (PPGEDU/UNISC), e que inclui coleta de dados como 

anotações em caderno de campo e registros fotográficos. Eu autorizo a utilização dos 

dados produzidos para este estudo na forma de fotos, anotações das falas e outras 

manifestações do menor sob minha responsabilidade, tendo sido notificado de que 

poderão ser utilizados tanto na dissertação quanto em publicações e eventos de cunho 

acadêmico e educacional. Entendo que o uso poderá ocorrer em reproduções e citações 

na dissertação de mestrado, em publicações em livros, artigos, painéis, seminários, 

congressos acadêmicos, mostras fotográficas e afins. É de meu conhecimento que a 

pesquisa se realiza na Escola Estadual de Educação Básica Estado de Goiás, situada na 

R. Carlos Trein Filho, 961 - Goiás, Santa Cruz do Sul - RS, 96810-225, em suas 

imediações e locais frequentados pelo menor cotidianamente, assim como poderá ocorrer 

em alguns eventos dirigidos a crianças na cidade de Santa Cruz do Sul ou em municípios 

próximos. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 

imagem e das manifestações do menor acima nomeado em publicações e eventos de 

caráter acadêmico em todo o território nacional e no exterior. Por esta ser a expressão da 

minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser 

reclamado a título de direitos conexos à imagem e manifestações do menor acima 

nomeado, e assino a presente autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

Quaisquer dúvidas, contatar a pesquisadora Taís Gabriela Brochier pelos telefones (55) 

999237495 ou (51)992643010 ou pelos e-mail tais.brochier@yahoo.com.br ou 

tgabrielabrochier@gmail.com 

 

 

Assinatura: 

 

Telefone p/ contato: 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS GERAIS SOBRE A PESQUISA 

 

Título da pesquisa: Imagens do viver a alfabetização e o letramento 

Pesquisadora: Taís Gabriela Brochier 

Orientador: Prof. Dr. Felipe Gustsack 

 

Seu filho/ filha (e/ou menor sob sua guarda) __________________________________ está sendo 

convidado(a) para participar do projeto de pesquisa acima identificado. Este documento contém 

as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos realizando. Sua autorização para que 

ele/ela participe neste estudo será de muita importância para nós, mas se retirar sua autorização, 

a qualquer momento, isso não lhes causará nenhum prejuízo. 

Eu, ________________________________ responsável pelo/pela menor acima identificado, 

após receber informações e esclarecimento sobre este projeto de pesquisa, autorizo, de livre e 

espontânea vontade, sua participação como voluntário(a) e estou ciente: 

 

1. Identificação do projeto de pesquisa 

Título do Projeto: Imagens do Viver a alfabetização e o letramento 

Área do Conhecimento: Educação 

Instituição, programa, linha de pesquisa: Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Programa 

de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado – Universidade de Santa Cruz do Sul 

(UNISC), Curso de Mestrado, Linha de Pesquisa Aprendizagem, Tecnologias e Linguagem na 

Educação. 

Instituição onde será realizado: Escola Estadual de Educação Básica Estado de Goiás 

 

2. Do problema, dos objetivos e da justificativa para realização desta pesquisa 

Desejo pensar: o que há de mundano e qual o lugar da escola nos percursos de alfabetizar-se e 

letrar-se de crianças do ciclo inicial de alfabetização? 

O objetivo que almejo com esta pesquisa é compreender a dimensão mundana e o lugar da escola 

nos percursos de alfabetizar-se e letrar-se de crianças do ciclo inicial de alfabetização, a partir da 

narrativa fotográfica, apoiada pela descrição oral. Sei, porém, que para alcançar a compreensão 

almejada, terei que estudar e problematizar as concepções de alfabetização e letramento reveladas 

pelas crianças nas suas fotografias e nas suas falas; observar como crianças narram seu percurso 

de alfabetizar-se e letrar-se nos diferentes tempos e espaços de convivência, a partir da fotografia 

e da narrativa oral; aprofundar os estudos acerca de concepções da criança, da infância e da 

docência. 

Justifico a pesquisa a partir de uma concepção de protagonismo infantil em que a criança será 

convidada a fotografar e narrar seu percurso de alfabetizar-se e letrar-se. 

 

3. Do objetivo da participação da criança 

A participação da criança é fundamental, uma vez que busco o protagonismo infantil. Pretendo 

convidar a criança a fotografar e narrar seu percurso de alfabetizar-se e letrar-se e esperar pelas 

imagens de mundos que ela possa descortinar, bem como compreender esse acontecimento 

que é alfabetizar-se/letrar-se a partir do ponto-de-vista dela, uma vez que cada pessoa é diferente 

da outra, ou seja, as crianças são diferentes corpos agindo no mundo e o que surgir a partir de 

suas narrativas fotográficas (os espaços, os tempos, os signos, os mediadores/suportes, os 

indivíduos) será de grande importância para compreender como cada uma percebe sua trajetória 

e as implicações da escola nesse percurso. 

 

4. Identificação do pesquisador responsável 

Nome:  Taís Gabriela Brochier 

Telefone: (55) 999237495 ou (51) 991643010 

Profissão: professora 
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E-mail: tais.brochier@yahoo.com.br 

             tgabrielabrochier@gmail.com 

Endereço: Rua Augusto Spengler, 860 – apto 404, CEP: 96815-654, Bairro Verena, Santa  Cruz 

do Sul/RS 

 

5. Identificação do participante da pesquisa 

Nome do(a) menor: 

Data de nascimento: 

Escola:  

Ano escolar: 

 

6. Identificação do responsável pelo menor 

Nome do responsável: 

Profissão: 

Telefone:  

E-mail: 

Endereço: 

 

7. Do procedimento para coleta de dados. 

Proporcionarei momentos em que as crianças serão convidadas a narrar e fotografar seu percurso 

de alfabetização e letramento. Para tanto serão realizadas rodas de conversas/ círculos de cultura 

em que perguntarei sobre os modos como aprendem a ler e escrever, com quem aprendem a ler e 

escrever, o que aprendem, locais onde aprendem e elas poderão demonstrar por palavras, 

desenhos, colagens, saída de campo guiada nas imediações da escola e no cotidiano fora da escola. 

Serão realizados em torno de sete encontros com as crianças. A cada encontro elas serão 

convidadas a pensar a respeito de um tópico sobre seu percurso de alfabetização e letramento. A 

pesquisa acontecerá em duas etapas: a primeira, na escola durante o turno de aula quando a 

professora titular da turma considerar oportuno; a segunda fora do ambiente escolar e com mais 

liberdade, em que a criança será convidada a fotografar seu cotidiano.  Ao final, cada criança fará 

a seleção das fotografias que considerar mais importantes e, estas, comporão um livro artesanal 

que terá o objetivo de compilar as narrativas. 

 

8. Da utilização das amostras. 

Poderão ser utilizados tanto em reproduções e citações na dissertação de mestrado quanto em 

publicações e eventos de cunho acadêmico e educacional (livros, artigos, painéis, seminários, 

congressos acadêmicos, mostras fotográficas e afins) em todo o território nacional e no exterior. 

 

09. Dos benefícios. 

Considero importante observar o modo como as crianças percebem, descrevem, narram seu 

percurso de alfabetização e letramento. 

Como professores, estamos acostumados ao nosso olhar e nosso julgamento sobre alfabetização 

e letramento. Mas acredito ser de suma importância o que as crianças nos contam para avançarmos 

no campo da pesquisa educacional. 

 

 

DECLARAÇÕES DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR 

 

10. Da isenção e ressarcimento de despesas. 

A participação do menor sob minha responsabilidade é isenta de despesas e não receberei 

ressarcimento porque não terei despesas na realização das atividades propostas. 

 

12. Da liberdade de recusar, desistir ou retirar meu consentimento. 

Tenho a liberdade de recusar, desistir ou de interromper a colaboração do menor sob minha 

responsabilidade nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer 

explicação. A desistência não causará nenhum prejuízo ao menor ou a mim.  
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13. Da garantia de sigilo e de privacidade. 

Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 

divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

Eu autorizo a utilização dos dados produzidos para este estudo na forma de fotos, anotações das 

falas e outras manifestações do menor sob minha responsabilidade, tendo sido notificado de que 

poderão ser utilizados tanto na dissertação quanto em publicações e eventos de cunho acadêmico 

e educacional. Entendo que o uso poderá ocorrer em reproduções e citações na dissertação de 

mestrado, em publicações em livros, artigos, painéis, seminários, congressos acadêmicos, mostras 

fotográficas e afins. 

 

14. Da garantia de esclarecimento e informações a qualquer tempo. 

Tenho a garantia de tomar conhecimento e obter informações, a qualquer tempo, dos 

procedimentos e métodos utilizados neste estudo, bem como dos resultados finais, desta pesquisa. 

Para tanto, poderei consultar a pesquisadora Taís Gabriela Brochier. Em caso de dúvidas não 

esclarecidas de forma adequada pela pesquisadora, de discordância com os procedimentos, ou de 

irregularidades de natureza ética poderei ainda contatar o orientador da pesquisadora Professor 

Doutor Felipe Gustsack – fegus@unisc.br ou o Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 

apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual conteúdo 

e forma, ficando uma em minha posse. 

(Santa Cruz do Sul), ____ de ___________________ de _______. 

 

 

Participante da Pesquisa                                Responsável pelo Participante da Pesquisa 

_____________________                            ____________________________________ 
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ANEXO C – LIVRO CONFECCIONADO PELAS CRIANÇAS EM MEIO 

DIGITAL 

 

 














































