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Resumo 

 

Este trabalho visa discutir o processo de formação inicial de professores para a atuação na 

educação infantil, tendo o protagonismo de bebês e crianças bem pequenas como mediadores 

da práxis docente.  Este estudo é decorrente de uma investigação de cunho essencialmente 

qualitativo, a partir do Memorial de Formação, cuja ferramenta metodológica e de mediação, 

foram os registros fotográficos de crianças, os quais permitiram provocações, escutas, olhares 

e um diálogo profícuo entre ser professora, o ser criança e o fazer docente. Para tanto, 

tomamos como interlocutores os estudos de Sarmento e Pinto (1997), Nascimento (2013), 

Abramowicz e Oliveira (2010). A geração de dados foi a partir das atividades cotidianas da 

sala de um agrupamento de crianças de 10 meses a 1 ano e 11 meses, de uma escola 

municipal de educação infantil da cidade de Uberlândia/MG. Os resultados do estudo indicam 

a relevância do protagonismo dos bebês e das crianças bem pequenas como mediadores da 

experiência de ser professora. Essa investigação corrobora com a pertinência da formação 

teórica sólida balizada na ação-reflexão-ação mediada pelas crianças, constituindo, assim, um 

movimento de práxis docente comprometida com o processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento das crianças e dos professores forjado no cotidiano da escola. 

 

 

Palavras-chaves: Formação inicial, crianças e ser professora. 

Eixo temático: 4 Processo de formação de mediadores da aprendizagem escolar: docentes, 

pedagogos, psicopedagogos. 

 

 

Introdução 

 

 Este artigo resulta da pesquisa e reflexões geradas a partir do Trabalho de Conclusão 

de Curso, realizado como exigência do componente curricular TCC 2 do curso de graduação 

de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia intitulado 

como “A escrita de si e narrativas fotográficas como possibilidade de uma práxis docente” 

apresentado em dezembro de 2018.  

 O Trabalho de Conclusão de Curso foi realizado na modalidade de um Memorial de 

Formação que buscou por meio do diálogo entre a formação docente, a prática pedagógica e 

as crianças, mediado pelos registros fotográficos e a escrita das memórias das cenas, dos 
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assombros, descobertas das falas e comportamentos das crianças no cotidiano escolar, refletir 

como os registros escritos e o movimento convergente entre formação e atuação docente se 

fazem significativos instrumentos no processo formativo e constitutivo de ser professora e de 

reflexão da práxis. 

 Assim, a partir da perspectiva da pesquisa qualitativa, foram adotados como 

procedimentos metodológicos os registros fotográficos das crianças em interação com os seus 

pares em atividades cotidianas e as provocações teórico-críticas acerca da prática educativa. A 

geração de dados foi realizada em uma instituição pública de Educação Infantil da rede 

municipal de Uberlândia, com uma turma de 18 crianças do G1, que correspondia ao 

agrupamento de crianças nascidas de 1º de abril de 2016 a 31 de março de 2017, sendo assim, 

crianças entre 10 meses e 1 ano e 11 meses de idade.  

Para fins deste trabalho, fizemos um recorte com o objetivo de discutir a formação 

inicial atravessada pela atuação profissional tendo como elo problematizador o protagonismo 

de bebês e crianças bem pequenas. Na composição desta discussão, apresentamos análises de 

alguns dados imagéticos que demonstram que bebês e as crianças bem pequenas se 

constituem como sujeitos ativos, competentes, potentes, de direitos, coconstrutores de 

conhecimento, identidade e cultura, na medida em que as práticas pedagógicas do dia-a-dia 

possibilitem essas oportunidades, situações e espaço-tempo para que elas possam interagir 

com seus pares e com o ambiente, e, por conseguinte, balizando uma prática pedagógica que 

forjada em uma formação inicial sólida e significativa, se compromete com a infância e com o 

direito da criança de ser criança. 

 Neste sentido, para repensar minha formação a partir da minha prática fez-se 

necessário refletir sobre os caminhos e processos que me fazem professora, uma vez que, a 

formação inicial ainda que muito tenha contribuído para dar forma e consistência aos meus 

fazeres e problematizações, ela não pode assumir a totalidade da formação docente professora 

em razão da complexidade, singularidade e das infinitas variáveis que compõem a docência, 

enquanto uma profissão em movimento contínuo, as infâncias e ambiente escolar. 

 Dessa forma, por meio de uma perspectiva dialética de quem estava no processo e que 

no processo se faz, pude refletir sobre a minha formação, sobre a (re)construção da minha 

identidade profissional e identificar os principais elementos que tem me tornado professora. 

 Para isso, por meio do esquema a seguir, elucido as três dimensões que compõem a 

minha formação docente e que norteará as reflexões despertadas pelas fotografias ao longo 

deste artigo: 

 



 

 

 Cada um dos círculos representa as três dimensões formativas que de modo articulado 

por uma relação de união e de intersecção me fazem professora, elucidando que a minha 

formação docente se faz pela inter-relação entre a formação inicial e continuada, a docência e 

as crianças.  

 A formação corresponde à formação inicial oportunizada pela graduação no curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia que é o que sustenta o meu arcabouço 

teórico e baliza minhas práticas. 

 Entretanto, concordando com Sánchez Vázquez (1977, p. 206-207, apud BERBEL, 

2013, p.327), 

 

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, 

mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada 

pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a 

teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das 

consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação [...]. 

Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma 

série de mediações o que antes só existia idealmente, como conhecimento da 

realidade ou antecipação ideal de sua transformação.  

 

 Sendo assim, aliada a formação inicial, a própria docência também me forma. 

 É sendo professora que me faço professora. 

 É fato que é na formação inicial que o docente obterá e consolidará conhecimentos 

sobre o processo de ensino aprendizagem e seus sujeitos, sobre a prática pedagógica, os 

conteúdos e metodologias de ensino das disciplinas e toda uma grande base epistemológica 

que o instrumentalizará para sua chegada à escola. Contudo, são nas experiências e nos 

confrontos cotidianos da concretude da sala de aula que os estudos acadêmicos se 

materializam e assumem significados por meio da relação dialética entre teoria e prática, 



mobilizando o saber científico, pedagógico e didático a favor da experiência construída na 

ação e ganha assim, também uma dimensão formativa. 

 Segundo Tardif (1991), os saberes docentes não estão dissociados da docência, uma 

vez que, a docência é uma profissão que se constrói cotidianamente, em que além dos 

conhecimentos da formação, do currículo e da disciplina de ensino, os saberes da experiência 

que são desenvolvidos e construídos no exercício da profissão e por ela validados, também 

são parte formativa fundamental no processo contínuo de ser professor. 

 Outra dimensão formativa além dos saberes advindos da experiência produzida e 

adquirida da própria docência por um movimento permanente entre os conhecimentos da 

formação inicial e a reflexão sobre sua prática, há ainda o fato de que tornar-se professor 

também permeia pelo aprendizado com o outro, já que o professor constitui-se docente 

também aprendendo com outras pessoas. (FONTANA, 2010). 

 Para o meu recorte específico na escrita deste trabalho investigativo, essas outras 

pessoas são as crianças, uma vez que, falar das crianças que atravessam o meu olhar é 

(re)significar o meu ser professora, é buscar a práxis na formação. 

 Práxis, aqui entendida em consonância com a definição de Sánchez Vázquez (2007, p. 

266, apud BERBEL, 2013, p.330), que considera que “práxis é a ação do homem sobre a 

matéria e que através dessa ação ele promove a criação de uma nova realidade”, sendo, 

portanto, a práxis uma atividade consciente, informada, reflexiva, intencional e 

transformadora. 

 Berbel (2013, p.326), complementa afirmando que a práxis é o termo que pode 

sintetizar a relação entre teoria e prática e que por ser compreendida como uma relação 

dialética, 

que não procura o equilíbrio, o ajuste, a acomodação de uma com a outra, mas a sua 

contradição, ou seja, uma tensão permanente entre elas [...] entendemos, portanto, 

não significar harmonia entre seus elementos, mas uma contínua possibilidade do 

avanço da compreensão de um e de outro, exatamente pela constante tensão ou 

conflito entre ambos.  

 

 Dessa forma, as crianças também protagonizam um papel formador para o professor, 

uma vez que, a fim de responder as demandas, necessidades, expectativas, dúvidas, 

provocações, saberes e emoções delas, o professor, busca a práxis na formação como um 

movimento que assegura ações refletidas em prol de criar novos sentidos e mudanças no 

modo de pensar, estar no mundo, de ser e de ser professor. 



 Por isso, falar das crianças que atravessam o meu olhar pensante é (re)significar o meu 

ser professora, pois elas transformam o meu olhar na medida em que eu também as 

transformo. 

 Posto isso, a seguir procuro estabelecer um diálogo sobre quem são essas crianças e 

como elas vêm desempenhando seu papel formativo articulado com a formação inicial e a 

minha atuação docente. 

 

Crianças que atravessam o meu olhar 

 

 Afinal, quem são essas crianças? Eu as vejo? Como eu as vejo? 

 Fazendo uma analogia entre o romance de José Saramago, Ensaio sobre a cegueira 

(1995) e o desvelar das crianças da minha sala, de quem falo, é possível percorrer um 

caminho de reflexões e descobertas. 

 Diferentemente do romance, a cegueira presente na escola não foi acometida por uma 

epidemia repentina que deixa cego os seus habitantes, mas sim, por uma cegueira construída 

historicamente e reforçada cotidianamente pelo fazer irrefletido e mecânico dos educadores. 

Não se trata de uma cegueira física, mas de uma cegueira que aliena e acomoda, uma cegueira 

política e ideológica, uma cegueira ao sensível que não percebe a si e faz do outro invisível. 

 Na obra, a mulher do médico, em meio ao caos, e, ainda sendo detentora de olhos que 

veem, alarga e redimensiona seu olhar, se constituindo e construindo sua identidade a partir 

das relações advindas das experiências coletivas e modifica não só a imagem que tinha do 

outro, mas também a sua própria imagem. É “um olhar que transcende o olho”. (SILVA, 

2002). 

 Na escola, frequentemente, há um olhar estagnado e controlador que não permite 

transcender o olhar rumo à aprendizagem e ao exercício do olhar – que enxerga e pensa – 

pautado numa percepção mediada pelo sensível, pelo plural e pela relação dialógica do eu 

com o outro. 

 Na minha escola, há um olhar rotineiro que naturaliza práticas docentes rígidas, 

disciplinadoras e voltadas para o controle das crianças. 

 Saramago (1995, p.65) propõe, “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”. E é esse 

atento olhar transposto para prática diária na sala de aula que pode trazer visibilidade aos 

invisíveis e que diz quem são essas crianças e como elas são vistas. 

 Pensar sobre como a criança é vista e refletir sobre a imagem que se tem de criança é 

fundamental, uma vez que, essa imagem e a nossa concepção que nos orienta sobre como nos 



relacionamos com a criança. Ou seja, a imagem que temos de criança, como metáfora sobre a 

representação social e individual que temos dela, é revelada na nossa prática diária do 

professor e legitima o nosso fazer pedagógico. (FOCHI, 2013). 

 Assim, por exemplo, uma imagem de criança construída histórica e pedagogicamente, 

pela ideia de incapacidade e de que a criança nada sabe, não se comunica e não compreende 

nada, autoriza práticas docentes que anulam a identidade de ser criança e traz junto a sua 

invisibilidade, também a indiferença, negligência, conformismo e a apropriação de um 

discurso de lamentação e impossibilidade de mudança, inviabilizando dessa forma, a 

construção de imagens de crianças como sujeitos que sentem, compreendem e aprendem. 

 Tais discursos são tão amplamente cultivados e propagados que acabam sendo 

adotados por parte das discentes do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Uberlândia antes mesmo de estarem em atuação na escola, em que ainda que acreditem ter 

uma visão de criança capaz, não conseguem enxergar a possibilidade de uma prática 

igualmente potente, adotando “discursos de verdade” e um grave olhar de distanciamento 

entre discurso e a práxis. 

 Assim, são comuns tanto na escola como na faculdade frases como: “A teoria é linda, 

mas na prática é outra coisa”, “Não quero pegar turma de G1, porque lá é só choro”, “Eles não 

se concentram e nem prestam atenção em nada”, “Eles não conseguem entender ainda”, “Eles 

são muito pequenos pra fazerem atividade externa”, “Eles não tem idade para ter contato com 

livros. Vão rasgar!”, “Eles precisam da gente pra tudo”, “Eles não sabem brincar 

coletivamente, porque só mordem”, “De qualquer jeito tá bom, eles não entendem mesmo”, 

“Se der colo, pega manha”, “Tem que ter domínio de sala”, “Se não for firme, não te 

respeitam”, “É só cuidar”, “A Educação Infantil nem é tão importante assim, é mais 

importante quando começa a aprender a ler e escrever”. 

 Diante disso, trago para este artigo alguns registros e relatos retirados do Memorial de 

Formação que muito dizem sobre quem de fato são as crianças que cruzaram e cruzam o meu 

olhar e sobre como elas vem dia-a-dia me constituindo professora. 

 Cabe ainda ressaltar que as fotografias não foram apenas recortes de momentos, mas 

instrumentos formativos e narrativas cheias de significados que muito me diziam, sendo uma 

das ferramentas do meu desvelar, aproximando discurso e prática e me convidando para uma 

posição de resistência e de possibilidades, colocando em discussão o meu próprio fazer e a 

minha constituição enquanto futura educadora. 

 Pelas fotos pude desenvolver um olhar mais atento e apurado para a narrativa do 

registro fotográfico e exercitar um olhar que aprendeu a pensar e que hoje transcende o olho e 



que faz refletir de modo consciente sobre o que está posto e que assume responsabilidade e 

coconstrução sobre a minha própria formação. 

 Dessa forma, tendo a fotografia como aliada e como um convite à reflexão apresento 

algumas imagens que se tornaram produto de discursos e se fez voz que narra experiências, 

desvendando sua poética nas imagens através da expressão de valores, escolhas e referências, 

enquanto linguagem visual, por meio de um olhar diferenciado que analisa, interpreta e 

estabelece relações entre a imagem e a subjetividade, vivência, sensibilidade e contexto do 

espectador. 

  As fotografias1 que serão apresentadas são de uma turma de G1 de período integral, 

da qual fiz parte como Educadora Infantil ao longo do ano de 2017 e ao serem estudadas 

foram organizadas em três agrupamentos temáticos, sendo eles: Protagonismo infantil; O 

espaço, o tempo e a criança; Afeto, emoção e razão. 

 Nas creches ainda hoje há vários profissionais que ainda concebem os bebês e as 

crianças como sujeitos passivos e alheios ao processo de ensino aprendizagem e como 

consequência dessa concepção têm suas práticas refletidas em discursos como: “Pode ser de 

qualquer jeito, eles não entendem mesmo”. 

 Entretanto, partindo do pressuposto teórico que a Educação Infantil deve privilegiar a 

formação e o desenvolvimento integral das crianças em todas as suas potencialidades, 

oportunizando experiências ricas, significativas e de qualidade, contemplando contextos 

educativos que privilegiem a rotina, o tempo, o espaço, as múltiplas linguagens e as relações, 

além de compreender a criança como sujeito social, histórico e cultural que está inserida em 

um mundo de múltiplas linguagens pelas quais lhe servem de apoio para seu próprio processo 

de ensino-aprendizagem e desenvolvimento, é possível outro discurso e, sobretudo, outra 

prática. 

 Na foto a seguir, havia sido proposto para todas as turmas de G1 dentro da temática 

cultural de festas juninas, um projeto que envolvesse o tema alimentação. 

 Durante o planejamento, as professoras decidiram trabalhar com os alimentos típicos 

da festa. Na sala ao lado da minha, também de G1, a professora organizou um piquenique e 

levou alguns dos alimentos típicos para que as crianças pudessem lanchar. Porém, na minha 

turma, a professora levou para sala todos os ingredientes e utensílios necessários para que as 

crianças a ajudassem a fazer um bolo de milho. 

                                                 
1 No ato da matrícula escolar os pais assinam um termo de autorização para o registro fotográfico e uso de 

imagem das crianças. Portanto, todas as fotos presentes neste memorial tem consentimento dos responsáveis 

legais das crianças. 



 Em roda de conversa ela explicou o que seria feito e apresentou os itens da receita e os 

utensílios que usaríamos. Depois, lavamos as mãos e colocamos as toucas para começar o 

preparo. A atividade contou com a participação das crianças desde a mistura dos ingredientes 

até a condução da massa na forma à cozinha da escola para assar e posteriormente a 

degustação do bolo pronto. Todas as crianças ficaram bastante envolvidas, demonstrando 

curiosidade, interesse e predisposição para participar. 

 

Fotografia 1 – Protagonismo Infantil 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 Barbosa (2009, p.100), afirma que em suas práticas diárias o professor deve “não 

apenas conhecer os contextos e apropriar-se de diferentes instrumentos e estratégias de ação 

pedagógica, mas construir uma história, uma narrativa com o grupo”. Para isso, se faz 

necessário um planejamento voltado para experiências que provoquem o desejo e a 

necessidade de aprender por meio da criação de condições materiais do espaço, da seleção 

intencional dos recursos e da proposição de situações que possibilitem que a criança assuma 

posições de protagonismo. 

 Dessa forma, podemos perceber que uma mesma proposta de trabalho com a mesma 

temática ao passar pelas mãos do professor atravessa também suas concepções e que de fato a 

Educação é por elas atravessada. 

 Mas em que momento da nossa formação nós falamos sobre valores, crenças e 

concepções? Quando a escola cria um momento coletivo para refletirmos e trabalharmos a 

favor da ampliação do nosso repertório cultural e de (pré)conceitos que construímos ao longo 

da nossa carreira docente? Quando a escola abre espaço para discussões, trocas de 

experiências e construções coletivas? 



 Pensando agora na relação das crianças com o espaço e o tempo, para as turmas de 

bebês e de crianças bem pequenas, o espaço externo da escola é pouco ou quase nunca 

utilizado. Poucos profissionais para o quantitativo de muitas crianças, a falta de mobilidade 

independente de algumas das crianças, dificuldade de organização e de manter o controle são 

as principais razões apontadas. 

 Porém, como possibilitar o contato com a natureza, com o outro, com o próprio corpo 

que ocupa um espaço se delimitamos que as crianças permaneçam sentadas em um tapete de 

1,5m x 3m dentro da sala? Como aprender a respeitar a natureza se as crianças não convivem 

com seus elementos? Como oportunizar o livre explorar se as crianças não estiverem livres? 

 Segundo Barbosa (2009), se considerarmos a criança ativa, exploradora e criadora de 

sentido, é preciso então pensar um espaço e profissionais que deem apoio aos seus 

movimentos, que criem situações de desafio e exploração, que incentivem sua autoria e 

autonomia e que contribuam para a ampliação de suas possibilidades. 

 Assim, nas fotografias a seguir trago a turma de G1 que contraria os discursos de 

verdade e que mostra que momentos fora da sala de aula e para além do espaço do tapete são 

totalmente possíveis, prazerosos e formadores. 

  

Fotografia 2 – O espaço, o tempo e a criança 

 
Fonte: Arquivo pessoal 



 Quanto a minha formação, posso afirmar que a mesma não é pensada fora do espaço 

da sala de aula ou como possibilidade de espaço formador. Assim, muitas professoras 

concebem o estar ao ar livre como um momento de não estar fazendo nada, de passatempo ou 

apenas desnecessário frente às dificuldades de sair da sala e gastam mais tempo controlando 

os fazeres das crianças do que oportunizando momentos reais de construção de aprendizagens. 

 Sobre essa perda de oportunidades, Ostetto (2010, p.59), ainda complementa dizendo 

que,  

se o professor ocupa grande parte do seu tempo para controlar os materiais, os 

processos e o comportamento das crianças, suas condições de olhar e ouvir o que 

estão produzindo, dizendo e buscando dizer, serão reduzidas. Desta forma, também 

perde a oportunidade de se colocar como um interlocutor privilegiado, dando 

suporte para as histórias que estão sendo criadas pelas crianças. 

  

 

 Temos assumido papéis de interlocutores ou somente de emissores? Reconhecemos 

que as crianças também constroem suas próprias histórias? Estamos prestando atenção no que 

as crianças fazem, dizem e ensinam ou apenas controlando? Estamos transmitindo ou 

partilhando? 

 Por fim, refletindo agora sobre as emoções e a afetividade, as crianças, sobretudo, as 

bem pequenas e as pequenas, quando entram na escola passam por um difícil período de 

adaptação. Adaptação à escola, a sala, a rotina, aos colegas e a nós professoras, afinal, tudo é 

novidade e somos pessoas totalmente desconhecidas. 

 É uma fase de muito choro, insegurança e medo que para ser superada exige respeito, 

acolhimento e afeto a fim de que seja possível que a criança se constitua e aprenda de modo 

significativo, tendo em vista que, assim como nós, a criança não é um ser fragmentado em 

cognitivo, social e afetivo, mas um ser inteiro, completo, contextualizado e relacional. 

 Entretanto, ainda é bastante comum na escola a separação entre razão e emoção, o que 

torna rotineiras frases como: “Se for carinhosa demais as crianças não te obedecem”, “Não dá 

colo senão pega manha”, “Sou a professora e não a mãe”. 

 Essas frases evidenciam, segundo Montenegro (2001, apud TRISTÃO, 2004, p.155), 

que a nossa sociedade ainda considera as atividades de cuidado menos importantes do que as 

que envolvem a racionalidade e que, portanto, o cuidar assume sinônimo de assistência e 

custódia, indo em caminho oposto ao caráter racional e profissional, tornando-se assim, 

empecilho para o reconhecimento e valorização da profissionalização do docente da educação 

infantil e gerando a incompatibilidade entre a formação profissional e o prover o cuidado do 

outro e das relações de afeto. 



 Todavia, é preciso descartar essa falsa separação entre seriedade docente e afetividade 

e, como afirma Tristão (2004, p.161), “ter a clareza que incorporar atributos afetivos na 

atuação profissional não retira dela as características de desempenho técnico necessárias para 

a sua valorização”. 

 Assim, entendendo que a afetividade como parte do cuidado, também tem caráter 

educativo e constitutivo na formação das crianças, concluo que também assim, ela faz parte 

da ação docente e marca minha formação. Partindo então dessas reflexões, a seguir trago uma 

fotografia em que a Eduarda2, 11 meses, foi flagrada por outra educadora olhando para mim 

enquanto nós conversávamos durante uma brincadeira. 

 Essa é uma das poucas imagens em que eu apareço, por ser constantemente a pessoa 

que faz os registros. Mas com certeza, posso afirmar que essa é uma das fotografias que mais 

me tocou profundamente e me transpassou no momento em que a vi e novamente no 

momento em que a apresentei na atividade do “News” e mais uma vez agora enquanto 

escrevo e me vejo pelos olhos dessa criança. 

 Uma vez que, “em uma relação de extrema complexidade e sutileza, a docência é 

constituída por essa imagem da criança, que, automaticamente, vai construindo uma imagem 

de professor” (FOCHI, 2013, p.87). 

 Nesse viés, o olhar da criança (trans)forma o meu. 

 

Fotografia 3 – Afeto, emoção e razão 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

                                                 
2   Todos os nomes de crianças apresentados no presente trabalho são nomes fictícios. 



 Eduarda era uma das mais novas da turma e como a maioria estava naquele ano 

iniciando sua trajetória escolar. Chorava bastante e recusava qualquer tipo de contato físico. 

Pouco a pouco, já aceitava um carinho na mão e depois já me permitia segurá-la. Com o 

passar dos dias, ao chegar sempre engatinhava para se sentar ao meu lado e por ali ficava. O 

tempo foi passando e gradativamente procurava a minha mão para segurar, depois, mais 

adiante compartilhava um brinquedo, pedia pela mãe ou mostrava um dodói. 

 O choro foi dando lugar à segurança e em poucas semanas me surpreendeu ao pedir 

colo com as mãos voltadas para a minha direção. Ganhou o colo, o apoio, o acolhimento e a 

disposição necessária para se sentir segura, confortável, amparada e como parte pertencente 

do grupo. 

 Somos acolhidos ao entrar inseguros na Universidade? Aonde encontramos apoio 

emocional na academia? Todas as alunas do curso de Pedagogia partilham do sentimento de 

pertença ao grupo? Em que momento da formação docente abre-se o diálogo ao acolhimento 

do outro e de nós? 

 É possível uma formação sensível e ao mesmo tempo profissionalmente competente? 

 Na perspectiva que integra cuidado a prática docente, por que as instituições de 

educação infantil ainda negligenciam afetividade, sensibilidade e humanização? Caberia aos 

cursos de formação inicial educar também para o cuidado? Quais tramas permitem que 

discursos infundados na escola sejam enraizados e adotados como verdade? Como soltar essas 

amarras rumo a uma educação que reconheça e respeite a criança bem pequena como ser que 

também faz escolhas, tem preferências e que sente? 

 As crianças constantemente escolhem os brinquedos que querem brincar, os lugares 

que querem explorar, os parceiros que querem interagir, os adultos que tem mais afinidade 

para se relacionar, contudo, as escolhas das crianças passam pelo crivo dos adultos que as 

permitem ou as desautorizam, denunciando assim, a nossa dificuldade ou até incapacidade de 

superar a visão adultocêntrica e controladora que está impregnada em nós para conseguirmos 

legitimar o jeito próprio das crianças serem e agirem no mundo. 

 Por isso, pensar sobre afeto e emoção de modo racional e sobre o cotidiano escolar 

como um ambiente de vida é preciso e urgente, pois nele, as crianças estão aprendendo sobre 

o mundo e, com isso, aprendendo sobre as relações humanas e sobre si. 

 Sendo assim, as condições criadas a elas e a forma como permitimos que elas sejam e 

estejam, é o que garantirão o seu desenvolvimento integral e pleno (FOCHI, 2013). 

 

 



Considerações Finais 

 

 As fotografias e os relatos mostram possibilidades, mostram que a prática pode sim 

dialogar com a teoria, mostram que a teoria/prática se materializam em sala de aula, mostram 

também que ainda há muito que se (re)pensar e caminhos a se percorrer na formação e na 

atuação docente. 

 É preciso criar espaços de debate constante acerca de quem são essas crianças para que 

as representações sociais de quem somos – professoras e educadoras – possam dialogar com a 

infância forjando novas compreensões. É urgente a necessidade de desconstrução e 

rompimento de paradigmas construídos historicamente que tem uma visão de criança abstrata 

e vazia que não é relacionada ao seu contexto histórico, social e cultural. Superar a ideia de 

criança passiva, frágil, dependente e incapaz para que ela possa assumir de fato sua condição 

de sujeito ativo, competente, potente, de direitos, co-construtora de conhecimento, identidade 

e cultura. 

 Por fim, esse trabalho não pretende estabelecer e concluir verdades sobre as crianças 

bem pequenas ou sobre a constituição dos professores, mas busca mostrar o produto de uma 

travessia, o resultado de um processo de reconstrução da experiência, um ponto de vista 

coconstruído em interação com o outro, consigo mesmo, com os fundamentos teórico-

metodológicos e que deseja ser compartilhado a fim de abrir diálogos e reflexões sobre as 

crianças, sobre a formação docente e os fazeres pedagógicos. 
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