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Uma fotografia é sempre uma imagem dupla:
mostra seu objeto e – mais ou menos visível –
‗atrás‘, o ‗contradisparo‘, a imagem daquele que
fotografa, no momento de fotografar.
Wim Wenders
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RESUMO

Esta pesquisa inscreve-se no cenário da formação continuada de docentes
da educação infantil. Trata-se da proposição de um grupo de formação estética
com educadoras de uma escola infantil de Porto Alegre (RS), cujo objetivo foi o
de criar um espaço de experimentação a partir de práticas de fotografar e de
olhar fotografias que favorecessem o exercício de ver e de pensar acerca de si
mesmo, dos outros e da escola. As interlocuções teóricas privilegiam os estudos
de Michel Foucault, relativos ao cuidado de si da filosofia antiga, e de Roland
Barthes, em sua análise acerca da fotografia. As propostas dos encontros de
formação se organizaram a partir de exercícios de fotografar e de olhar essas
fotografias, como também da recepção de imagens fotográficas de fotógrafos
profissionais e de artistas visuais contemporâneos, tais como Henri CartierBresson, Juarez Silva, Joan Fontcuberta e Vik Muniz, em um espaço de
conversa e de intensificação das relações sociais. O corpo empírico do trabalho
compõe-se das fotografias produzidas pelas educadoras, como também das falas
e das escritas que se deram em 10 encontros realizados entre 2010 e 2011. A
análise dos materiais se dá a partir de relações tecidas em três eixos vinculados
às capacidades das imagens fotográficas, a saber: registro do visível e para o
visível, possibilidade de estranhamento e ato de criação. Neste trabalho, situa-se
a prática de fotografar e de olhar fotografias na proximidade do cuidado de si e o
grupo de formação estética como espaço de experimentação que pretende
favorecer estranhamentos e mobilizar a criação de outros modos de pensar e de
atuar na educação infantil.
Palavras-chave: formação ético-estética, docência na educação infantil,
fotografia, cuidado de si.

ABSTRACT
This research is inscribed in the scenery of the ongoing formation of teachers from
the childlike education. The proposition consists of an aesthetic formation group
constituted by educators of a childlike school of Porto Alegre (Rio Grande do Sul),
the objective of which was that of creating a space of experimentation from
practices of photographing and of looking at photographies in order to favor the
exercise of viewing and of thinking of oneself, of others and the school. The
theoretical discussions privilege the studies of Michel Foucault relative to the care
of the self as defined in the ancient philosophy, and of Roland Barthes, in his
analysis about the photography. The meetings of the formation group got organized
in exercises that consisted of photographing and of visualizing the photographies,
as well as of the reception of photographic images of professional photographers
and of contemporary visual artists such as Henri Cartier-Bresson, Juarez Silva,
Joan Fontcuberta and Vik Muniz, in a space of conversation and of intensification
of the social relations. The empirical body of the work is composed of the
photographies produced by the educators, as well as of the talks and writings that
happened in 10 meetings carried out between 2010 and 2011. The analysis of the
materials happens from relations woven in three axles linked to the capacities of the
photographic images, namely: the register of the visible and for the visible,
possibility of strangeness and act of creation. In this work, we place the practice
itself of photographing and of looking at photographies as a way of practising the
care of the self and the group of aesthetic formation like space of experimentation
that intends to favor the strangeness and to mobilize the creation of other ways of
thinking and of acting in the childlike education.
Key words: aesthetic formation - photograph - teaching in the childlike
education
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Apresentação

Muitos eus
Uma das possibilidades:
Professora, pedagoga. Muitos anos na escola: na sala de aula, na
coordenação, na direção. Alguns anos na Secretaria de Educação, como
assessora de escolas infantis. Alguns anos no Conselho Municipal de Educação,
como conselheira na Comissão de Educação Infantil. Atualmente, na escola,
docente.
Mãe. Casada com um fotógrafo. Apaixonada por fotografia.
Enfim, é isso, em parte, sob algum ponto de vista. Ou perto disso. E/Ou
longe disso.
A dissertação
Trata-se de uma experiência em um grupo de formação estética com
educadoras de uma escola infantil, em que se pesquisou acerca dos encontros
entre as educadoras e os gestos de fotografar e olhar fotografias no
favorecimento do ver e do pensar sobre o si mesmo, sobre os outros e sobre a
escola infantil. Esse trabalho se fez dos encontros com as educadoras, com as
imagens e conversas produzidas por esse grupo, como também com leituras de
vários autores que me fizeram companhia, entre esses, especialmente, Foucault
e Barthes.
Aqui a proposição de um grupo de formação estética é compreendida
como uma possibilidade de intervenção no campo educacional de modo a
produzir um espaço de problematização e reflexão. Na temática Arte e Docência
da

Linha

de

Pesquisa

Ética,

alteridade

e

linguagem

na

educação

(PPGEDU/UFRGS), espaço em que me situo como pesquisadora, há um
compromisso político de atuação na perspectiva da formação. Entende-se que
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uma das possibilidades de ação daquele que pesquisa é propor espaços de
experimentação e investigar os saberes que daí se constituem.

?
Por qual ponto começar a contar de uma experiência?
Escolher o que registrar e a forma de fazê-lo é, para mim, tarefa das mais
difíceis, pois a experiência de um mestrado excede as palavras e a formalidade
do texto acadêmico. Dentre a infinita possibilidade de percursos e em meio a um
turbilhão de pensamentos, invento uma narrativa para contar dessa pesquisa. O
texto, feito de continuidades e rupturas, tropeços e repetições tenta dar conta de
aproximar o leitor dos movimentos de um pensar acerca de possíveis relações
entre a docência na escola infantil, a formação estética e a experiência com a
fotografia. (Não obstante, preciso ressalvar que gostaria de um texto fluido,
harmonioso, perfeitamente engendrado. Essa impossibilidade é uma grande dor
e, talvez, minha maior aprendizagem).
A escrita desse trabalho se faz, portanto, assim organizada:
A primeira parte No cenário da docência na educação infantil –
inquietações e problematizações é a introdução dessa pesquisa. Para tanto,
exponho, brevemente, minha relação de afeto com a fotografia; algumas
inquietações referentes à docência na educação infantil; as contribuições
teóricas de Foucault na perspectiva de criar espaços de experimentação com
vistas a possibilitar a constituição de outras subjetividades; e a constituição do
grupo de formação estética.
Em Ver e pensar com fotografias apresento, primeiramente, uma
reflexão acerca dos nossos modos de olhar e, após, estabeleço algumas análises
sobre os materiais gerados no campo empírico a partir de três capacidades das
imagens fotográficas, a saber: registro do visível e para o visível, possibilidade
de estranhamento e ato de criação.
Poéticas do instante, terceira parte, é um capítulo só de imagens,
composto por algumas das fotografias produzidas pelas educadoras durante os
encontros de formação.
Na última parte, Por uma poética docente – fabulações a partir de
instantes, proponho uma reflexão sobre os encontros de formação das
educadoras, situando as práticas de fotografar e de olhar fotografias na
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NO CENÁRIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

inquietações e problematizações

Ferir-se com o punctum1

Um dia, há muito tempo, dei com uma fotografia do último
irmão de Napoleão, Jerônimo (1852). Eu me disse então, com
um espanto que jamais pude reduzir: ―Vejo os olhos que viram
o Imperador.‖ Vez ou outra, eu falava desse espanto, mas como
ninguém parecia compartilhá-lo, nem mesmo compreendê-lo
(a vida é, assim, feita a golpes de pequenas solidões), eu o
esqueci. (BARTHES, 2002, p.11).

Encontro na pequena solidão de Barthes – o seu espanto diante de uma
fotografia de Jerônimo – companhia para um sentimento que me acompanha
há anos.
A fotografia sempre teve em mim muitas ressonâncias. Quando pequena,
me demorava em olhar as fotografias dos meus antepassados, imigrantes
alemães, pensando no instante que jamais se repetiria, mas que estava ali,
registrado em uma imagem. Olhava para aquelas pessoas que já não estão mais
entre nós, mas que continuavam ali com sua vitalidade congelada na suspensão
de um tempo que é o do registro fotográfico. Olhares, poses, roupas, ficariam
ali, presos na durabilidade do suporte. E o instante registrado transformar-se-ia
em outras coisas a cada novo olhar. Havia, para mim, algo mágico nesse
encontro.
Olhava para fotografias de algumas viagens feitas pelos meus pais, eu
estava lá – ainda muito pequena –, inserida em cenários, caminhando por ruas
que jamais lembrei. Via, nas fotos, os olhos que viam aquelas paisagens, meus
olhos. Sensação estranha, inapropriação. Recortes de um tempo da minha
existência que minha memória não alcança a não ser por alguma comoção
frente a essas imagens fotográficas, cicatrizes, fendas abertas no tempo,
rachaduras do espaço, marcas, rastros, indícios. (SAMAIN, 1998, p.109). Eu
estive lá.

1

Barthes, em A câmara clara, analisará longamente sua relação com as fotografias, como espectador, e os
modos como ele se afeta em relação a algumas dessas imagens. Definirá suas relações com as imagens a
partir do studium e do punctum. “O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também
me mortiﬁca, me fere).”(BARTHES, 2002, p. 46). E isso em nada tem a ver com a intenção do fotógrafo,
visto que essa relação é do espectador em se sentir pungido, ferido, transpassado por alguma fotografia:
“O punctum é, portanto, um extracampo sutil, como se a imagem lançasse o desejo para além daquilo que
ela dá a ver.” (BARTHES, 2002, p. 89). No decorrer do texto esse conceito será retomado.
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Na casa dos meus pais, as fotografias eram organizadas em caixas e em
álbuns. Quando pequena, olhá-las fazia parte de um rito: minha mãe sentava
conosco e, lentamente, contava-nos das circunstâncias de cada imagem,
oferecia-nos as histórias da família, as nossas histórias. ―Em tal aniversário...‖,
―Quando você nasceu...‖, ―Na casa da avó...‖. Assim as fotografias se faziam
tecidos, pequenas peles, películas das nossas vivências. (SAMAIN, 1998,
p.109).
Essa relação de afeto e fascínio pelas fotografias perdurou ao longo dos
anos e foi, pouco a pouco, se incorporando também à minha prática docente.
No trabalho de supervisão e assessoria às escolas infantis, experimentei,
durante algum tempo, a fotografia digital. Fotografava situações cotidianas da
escola. O meu objetivo era, então, o de registrar o que via (pois a escrita não
dava conta de todo aquele excesso2), para depois olhar essas imagens e fazer
apontamentos acerca desses espaços e das interações entre os sujeitos ali
presentes. A minha intenção era, nesse sentido, o registro/flagra – nada de
poses e de arrumar o cenário – perseguia o fotografar como ato de parar o fluir
de uma imagem já existente (KUBRUSLY, 1986, p.7); queria, a partir das
imagens, conhecer mais sobre aquele espaço educativo. Não o fazia, no entanto,
como fotógrafa; fazia-o como professora. Nesse não-saber, minha performance
sempre foi muito experimental, e o resultado, tantas vezes, precário; visto que
nunca estudei sobre as técnicas de fotografia, planos, velocidade de filmes,
ajustes de fotometria, utilização de filtros, enfim, termos e conceitos tão caros e
necessários aos fotógrafos. Todavia, e isso é importante lembrar, não dominar
tais procedimentos nunca me impediu de experimentar, dentro de certos
limites, essa possibilidade que é o fotografar. Desse modo, registrar as imagens
me ajudava a olhar e a compor os cenários que eu observava nas escolas e que,
posteriormente, através de tais capturas, tinha a pretensão de, com mais vagar,
olhar novamente.
É importante dizer que, ao produzir as fotografias nas escolas, tomava o
cuidado para não fazer desse momento um espetáculo (ajeitem-se, alguém de
fora fotografa!). Antes, inseria-me com cuidado e sem alarmes. Esse exercício
2

O excesso está relacionado aos movimentos, aos funcionamentos muito dinâmicos de um grupo de
crianças nos espaços da escola de educação infantil.
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me provocava, desde o momento em que escolhia o que fotografar, até o
momento em que visualizava as fotos, por vezes, dias mais tarde. Comecei a
perceber que tinha algo no ato de fotografar e de olhar essa produção que me
afetava, que me fazia pensar de um jeito diferente do que vinha pensando. Algo
que me trazia qualquer coisa que ainda não nomeava, mas que me colocava em
um lugar de desordem, de algum estranhamento. Ao olhar essas imagens
fotográficas experimentava a tensão provocada por algum detalhe (sequer
percebido no momento do disparo) que se ampliava em potência e em afecção.
Em Barthes, novamente, encontro companhia: Na fotografia um detalhe
conquista toda minha leitura; trata-se de uma mutação viva de meu interesse,
de uma fulguração. Pela marca de uma coisa, a foto não é mais qualquer.
(BARTHES, 2002, p.77). A essa marca, a essa força que parte da fotografia e
atravessa, fere o espectador, Barthes nomeia como punctum. Nessa perspectiva,
o que, antes, era inominável no meu exercício de olhar as fotografias, encontrou
abrigo na percepção do pensador francês. Percebia, desse modo, a existência de
punctum nas imagens que fazia das escolas infantis que visitava. Algumas fotos,
então, produzidas por mim engendravam deslocamentos e criavam outras
possibilidades de olhar, outras possibilidades de leitura.
A partir desse estranhamento que, inicialmente, foi meu, experimentei
com alguns grupos de educadoras um encontro disparado pela projeção3 de
fotografias, feitas por mim, nas escolas em que as mesmas atuavam. Foi uma
experiência extremamente provocadora. Inicialmente, porque via nessas
educadoras também o estranhamento de quem investiga algo que deveria ser
familiar, mas, que olhado daquele ângulo, por vezes, é novidade. E, depois, a
partir desse olhar distanciado, que, paradoxalmente, aproxima de algum ponto,
conversávamos sobre incômodos, sobre desagrados e sobre alegrias que
emergiam das situações fotografadas. Falas como ―Que bagunça aquele canto!‖,
―Que legal essa brincadeira, ―Preciso fazer essa proposta mais vezes‖, ―Nem
parece a minha sala‖, iam animando as conversas e as problematizações acerca
da vivência das infâncias na escola infantil.

3

Projeção realizada em equipamento multimídia.
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Essas percepções possibilitavam, de algum modo, ver e pensar de outra
forma as ações educativas, a docência. Mas, mesmo sendo uma proposta
instigante, ainda assim, era eu quem fotografava, era o meu olhar. Na intenção
de romper com essa relação de produção e recepção, interessou-me, para esta
pesquisa, investigar em um grupo de formação com educadoras de que modos o
exercício de fotografar e de olhar fotografias pode nos favorecer a ver e a pensar
sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o cotidiano da educação infantil.
Interessou-me, por isso, pensar a formação estética de educadoras a partir de
práticas com o fotografar e com a fotografia.

Ajustar o foco
Assim como falham as palavras quando querem exprimir
qualquer pensamento, assim falham os pensamentos
quando querem exprimir qualquer realidade. (Alberto Caeiro)

A constituição de espaços de formação continuada que possam favorecer
outros modos de ver e pensar a docência na escola infantil me parece necessária,
visto que é urgente suscitar rompimentos com velhas certezas, com práticas e
expectativas, que ainda rondam como fantasmas esse espaço educacional.
Refiro-me aqui às seguintes questões: ao entendimento comum de que, para
trabalhar com a educação infantil, não se faz necessário ter formação; a precária
organização dos espaços de formação continuada; e, finalmente, a associação da
docência na educação infantil a um funcionamento prescritivo. Diante desse
cenário, é que essa pesquisa pretende se movimentar de modo a promover, em
grupo de formação estética, exercícios com o fotografar e a fotografia que
possam favorecer experiências constituidoras de si.
A proposição de um grupo de formação estética com educadoras é
balizada pelo entendimento de que as experiências estéticas se constituem como
aquilo que vivenciamos e que tem a potência de nos deslocar, de nos tirar do
lugar que ocupamos e experimentarmos algo que ative outras percepções, nos
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possibilitando outro modo de sentir/pensar. Abrem, pois, caminhos, exercitam
forças e criam uma tensão entre o que se espera, o que se sente, o que se sabe e o
que não estava prescrito e que pode ter espaço para acontecer nesse encontro.
Entende-se, desse modo, que as experiências estéticas se situam como um
desdobramento da experiência que afeta as formas da percepção e da
cognição de uma subjetividade. Isto é, podemos pensá-la como uma
experiência que transtoca as formas de ver e de dizer de um território
existencial e que, por isso, pode alterar suas formas de entender o que lhe
acontece. (FARINA, 2008, p. 12). Nesse sentido, podemos pensar o
entrelaçamento entre estética e ética, visto que as experiências que afetam nossa
percepção podem modificar, de modos diferentes, as formas como nos
conduzimos e nos deliberamos.
Dentre tantas formas de pensar o favorecimento de experiências
estéticas, escolhi a fotografia e o fotografar. Diante de meu vínculo afetivo com a
fotografia – atentar para suas imagens, ser casada com um fotógrafo – as
questões acerca do olhar, dos modos de olhar sempre me foram muito caras.
Nesse sentido, é desse universo que irrompe a vontade de investigar sobre as
possibilidades dos encontros entre as educadoras e as fotografias. Afora isso,
cabe destacar a força das imagens na contemporaneidade, assim como os vários
aparatos que se colocam na produção dessas. Sobre isso, registro ainda a
popularização das câmeras fotográficas digitais, de vários modelos, inclusive
acopladas aos celulares, como modo de perceber a dimensão que tem tomado a
produção de imagens em nossas relações cotidianas. Isso posto, interessa-me
pensar na abertura de possibilidades de ver e pensar com fotografias, visto que a
massiva disseminação imagética não garante o exercício de um olhar para além
do circunscrito, logo não garante que exercitemos diferentes perspectivas e que
pensemos sobre essas imagens, enfim, que dediquemos certa atenção a aquilo
que estamos vendo.
Diante disso, então, pergunto-me: De que modos os encontros com
fotografias podem promover o ver e o pensar acerca de nós mesmos, dos outros
e da escola infantil? A formação ética e estética de educadoras pode ser
favorecida por experiências com a fotografia e com o fotografar de modo a
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problematizar o olhar e os modos de pensar o cotidiano na perspectiva do
estranhamento/ criação das formas como habitamos essa docência?
Com esse objetivo, constituiu-se um grupo de formação estética com
educadoras de uma escola infantil de Porto Alegre. A essas mulheres o convite à
formação continuada, em um espaço que pretendeu a aproximação, a conversa e
o favorecimento de experiências estéticas fomentadas pelo encontro com
fotografias de artistas visuais contemporâneos e pelo gesto de fotografar. Foram
dez encontros, ocorridos ente abril de 2010 e junho de 2011.
Para pensar sobre a formação estética de educadoras de uma escola
infantil, em que se pretendeu favorecer modos de ver e pensar diferentemente
sobre si mesmo e sobre a escola, a partir de exercícios de deslocamento de olhar,
interessam-me as análises trazidas por Foucault e seus interlocutores, em
especial às pesquisas relativas aos modos de subjetivação que remetem ao
cuidado de si da filosofia antiga. Nesse sentido, é na proximidade do cuidado de
si, como adiante veremos, que pretendo situar essa proposição de formação
estética docente.
Para articular as questões relativas ao cuidado de si à formação de
educadores, busco nas pesquisas de Loponte (2005), Fischer (2011) e Farina
(2010) elementos importantes que permitem pensar a formação estética
docente.
Sobre as possibilidades de a fotografia situar-se como experiência de ver
e pensar, as análises de Wunder (2008) reverberam reflexões nessa análise. A
autora em questão organizou sua tese de doutorado a partir de experiências
relativas aos encontros entre educadores e o gesto de fotografar, portanto há
uma proximidade entre nossos objetos de pesquisa. O olhar de Wunder sobre os
materiais empíricos de seu trabalho ajuda-me, em certa medida, a olhar as
fotografias e as conversas que se produziram no grupo de formação dessa
investigação. Barthes (2002) e Samain (2005) são companhias constantes na
análise desses materiais.
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Inquietações
Na busca de uma aproximação com os espaços de formação continuada
de educadores de escolas infantis, compartilho algumas inquietações que se dão,
principalmente, durante os anos de 2007 a 2010, período em que estive na
Secretaria de Educação de Porto Alegre, no Nível da Educação Infantil. Durante
esse tempo, atuei diretamente em escolas infantis na assessoria pedagógica e na
formação continuada.
Uma fala, muito repetida acerca da educação infantil, é a de que para
trabalhar com crianças pequenas não há a necessidade de formação, pois, como
a grande maioria dos profissionais são mulheres4, estas saberiam como ‗lidar‘
com os pequenos. Autores como Novaes (1984), Louro (2006) e Arce (1997),
realizaram estudos sobre a feminização da carreira docente e nos ajudam a
olhar/escutar essa fala que relaciona a escola infantil à maternidade, visto que
(...) „Lidar com criança é serviço de mulher, em casa e na escola‟. É assim que
pensam, na nossa sociedade, não só os homens, mas, o que é pior, as próprias
mulheres. (NOVAES, 1984, p.96). Esse entendimento também se relaciona à
questão de ter ou não ‗jeito‘. É comum, portanto, dizer-se que, para cuidar de
crianças pequenas, deve-se ter ‗jeito‘.
O ‗jeito‘ pode ser entendido aqui como um conjunto de habilidades que
implicam gostar de crianças, ser doce, ter paciência, ser amável e para isso não
há de se ter uma formação mínima e tampouco um espaço de formação
continuada, visto que ou se tem ‗jeito‘ ou não se tem ‗jeito‘: uma questão de
vocação.
Dessa

forma,

mesmo

havendo

uma

legislação5

que

aponte

a

obrigatoriedade da formação em nível superior (aceitando-se a formação
mínima em magistério) para atuar em escolas infantis, isto ainda não é uma

97% dos profissionais da Educação Infantil são mulheres de acordo com a Sinopse do Professor da
Educação Básica de 2010. Disponível em: http://www.inep.gov.br/. Acesso em: 10 jan 2011.
5 A exigência legal da formação mínima para atuar junto às crianças pequenas – zero a cinco anos e onze
meses – é bem recente. Cabe referir que a Educação Infantil foi consolidada como primeira etapa da
educação básica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 9.394, de 20 de dezembro de
1996, a partir da discussão já realizada e apontada na Constituição Federal de 1988, e teve, em 1999, a
Resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação que estabeleceu Diretrizes
Nacionais para a Educação Infantil, conferindo sua especificidade. A partir da LDBEN 9.394/96 creches e
pré-escolas passaram a integrar o Sistema Nacional de Ensino.
4
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realidade em muitos lugares6. Também a constituição de espaços de formação
continuada, dentro das escolas infantis, está implicada, de certo modo, nesse
discurso.
Fazendo um pequeno mapeamento7 sobre a organização desses
momentos de formação continuada, constatei que há uma aproximação entre os
modos de se pensar esses espaços em diferentes instituições de educação
infantil. Tais momentos de encontro são organizados com periodicidade
semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com a proposta de cada instituição.
Em geral, é planejado pela coordenação ou pela direção da escola. No dia de
formação, raramente temos todos os educadores presentes, visto que é um dia
em que se ‗aproveita‘ que não se está com as crianças (e, dessa forma, não se
deixará a escola desfalcada) para solicitar dispensa com o objetivo de tratar
questões particulares: médico, dentista, advogado, banco etc. Para os
educadores que ficam, o que se presentifica nesse encontro, em boa parte do
tempo, são os avisos e recados de toda a ordem. Esse é também o momento em
que surgem reclamações, queixas, tanto por parte das professoras como por
parte da direção/coordenação. Posterior a essa reunião de caráter mais
‗administrativo‘ (muitas vezes nomeada assim), o restante do tempo é dedicado
ou ao planejamento das próximas propostas da escola e/ou da turma (nem
sempre isso acontece), e, às vezes, esse espaço é ocupado por alguém que é
convidado a dar uma palestra ou uma oficina, sobre algum assunto da educação
infantil (a cada encontro um assunto diferente, abordado de forma superficial e
fragmentado). Desse modo, se desenha um espaço em que a subserviência
parece orientar as relações de formação.
Instauram-se, nesse cenário, relações de verticalidade, o que se entende,
aqui, como uma forma de ser escola habitada pelo jogo pedagógico do alto e do
baixo, do grande e do pequeno, do avançado e do atrasado. (...) Trata-se da

Ver Resolução 003/2001 do Conselho Municipal de Porto Alegre que Estabelece normas para a oferta
da Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre.Disponível em:
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smed/usu_doc/res00301.pdf. Acesso em: 10 jan 2010.
7 Mapeamento realizado por mim em quinze instituições de educação infantil conveniadas com a Prefeitura
Municipal de Porto Alegre, durante o ano de 2009. Tal levantamento foi realizado por ocasião de um
projeto de formação de educadoras que fiz como assessora pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação de Porto Alegre em parceria com a Unesco. O projeto em questão era o Programa Fundo do
Milênio para a Primeira Infância – Mesa Educadora.
6
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ordem pedagógica como uma ordem edificada na construção social da
desigualdade. (LARROSA, 2004, p.266).
O que passo a desejar, nessa dissertação de mestrado, é um encontro de
formação continuada que possa subverter, em alguma medida, a moral do
escolarismo, contra a qual Foucault se pronunciava:
(...) pertencemos à escola de um mestre que só pergunta a partir das
respostas inteiramente escritas em seu caderno; o mundo é nossa sala
de aula. (...) A tirania de uma vontade boa, a obrigação de pensar ―em
comum‖ com os outros, o domínio do modelo pedagógico, e sobretudo a
exclusão da tolice, eis toda a vilania do pensamento, da qual seria fácil
sem dúvida decifrar o jogo em nossa sociedade. É preciso nos
libertarmos disso. (FOUCAULT, 2000, p. 242 e 243).

Ressalva-se que aqui se quer entender o libertar no sentido de fazer
circular outros conhecimentos, outros modos de se relacionar na escola e na
docência, abrindo espaços, em alguma medida, para a experimentação. É
urgente, assim, que cada educadora possa pensar-se para além do que está
naturalizado na escola.
E aqui já apresento outra questão da docência da educação infantil, que
me traz grande incômodo: a passividade diante de planejamentos ―prontos‖.
Quando vejo a grande quantidade de planejamentos prontos, anunciados ao
estilo de um manual de dar aulas, em que basta que apliquemos o passo a passo,
e que são facilmente acessados na internet, encontrados em revistas e em livros
voltados às educadoras da escola infantil, não posso deixar de perguntar por que
nos organizamos assim? Por que outorgamos a outros a autoria de uma aula que
deveria ser pensada por nós? Aplicar parece trazer a marca de uma professora
que não pensa/sabe, que não produz/inventa, que precisa de uma receita, de
alguém que diga como fazer, o que se deve aplicar. O aplicar é um discurso
muito recorrente e (pasmemos!) bem contemporâneo. Esse jeito de pensar a
escola e a docência tem movimentado o mercado editorial e convencido
gestores, que, sem titubear, compram sistemas de ensino que trazem instruções
aula a aula. E aqui não se quer dizer, como veremos adiante, que não possamos
criar a partir daquilo que já existe, que não devamos ter uma caixa de
ferramentas para poder operar sobre as nossas questões, e que, de algum modo,
auxiliem em nossos movimentos de pensamento e de criação.
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Nesse sentido, os manuais que pretendem instruir a docência a aplicar
aulas pertencem ao presente, todavia também pertencem ao passado da
educação infantil. É um funcionamento que atravessa esse espaço educativo há
muito tempo. As pesquisas de Kulhmann e Barbosa (2007) nos ajudam a pensar
o quão antigo é esse discurso. Ao examinarem a Revista do Jardim de Infância
(1897), que tinha como objetivo difundir as ideias de Froebel e as experiências
das professoras, os autores manifestam:
A Revista, voltada para a formação profissional, inaugura o
método de ditar um receituário às professoras de educação
infantil, por mais que se lembre da possibilidade de adaptação –
que se entrevê como possível apenas devido a imprevisibilidade
da vida real, distante do ambiente formalizado dos textos. A
rotina representaria a necessidade adulta de organização do
trabalho profissional. Mas as programações projetam sobre a
criança essa necessidade, mascarando a intencionalidade das
ações. No lugar de se comunicar claramente com a professora,
colocando-se ao seu lado, na maior parte das vezes ela é tratada
como uma criança a ser educada pela publicação.
(KULHMANN, 2007, p.15).

A Revista seria como um guia para ensinar as professoras o que deveriam
fazer e como o fariam com as crianças. Cabe reter, uma vez mais, que essa é a
primeira publicação nacional voltada para a educação infantil. Esse modo de
pensar a docência do século retrasado foi se perpetuando em um sem-número
de publicações e de metodologias de ensino para a educação infantil e
emergiram ao longo do último século, continuando a aparecer, até hoje, com
novas roupagens. Tais publicações não são exclusivas à educação infantil,
Loponte (2005), ao problematizar a docência em Artes, refere-se a esse tipo de
material ‗pedagógico‘ como manuais de auto-ajuda, produzidos por um
mercado editorial que aposta na ignorância docente e na busca por receitas
fáceis. (LOPONTE, 2005, p.4). Inspirada em Nietzsche e Larrosa, escolho
chamá-los de livros-pregadores:
O mundo está cheio de livros-pregadores que buscam
demonstrar as verdades, impor crenças, dizer as pessoas qual o
caminho que devem seguir. São livros que, pretendendo dizer a
verdade, enganam o leitor. E o engano consiste em que,
aparentando dar algo – a verdade da qual são portadores -, o
que fazem é tomar algo: o próprio espírito do leitor que
convertem. Aos livros-pregadores correspondem os leitorescrentes. (LARROSA, 2005, p.24).
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Fischer (2005), contrapondo-se aos livros-pregadores e aos leitorescrentes, convoca-nos, em um belo texto, a assinarmos o que lemos e
escrevemos. Um convite a nos apossarmos dos livros, usando as ideias dos
autores para pensar questões nossas, que nos são caras. Foucault (2000, p. 259)
também nos instiga a esse movimento quando declara que é importante termos
autores com os quais se pensa, os quais usamos como instrumento do
pensamento.

Retenhamos:

instrumento

do

pensamento.

E

pensar

é

experimentar, é problematizar. (...) inventar o entrelaçamento, lançar uma
flecha (...). (DELEUZE, 2005, p. 124).
Os livros e autores aos quais Fischer e Foucault referem-se não têm nada
a ver com manuais, receituários, passo a passo, fórmulas e prescrições. São
saberes que não servem para consolar, mas para provocar, questionar, instigar,
operar, enfim, pensar sobre as questões que nos são pertinentes.
Ao propor, a um grupo de educadoras, experiências com a fotografia e o
fotografar, objetiva-se ver e pensar acerca de nós mesmos e da escola e, quem
sabe, instaurar alguma instabilidade que favoreça estranhamentos e mobilize a
criação de outros modos de pensar e de atuar. Segundo Farina:
Nossa formação estética dá-se através da diversidade de
imagens, performances e discursos que a sustentam, e que
povoam nosso cotidiano. Dá-se através de como nos afetam e de
como reagimos a isso. Segundo Pardo (1991), tanto a ação das
imagens (sejam visuais, metafóricas, musicais...) sobre nossas
maneiras de ver e viver as coisas, como nossas maneiras de
narrá-las, configuram nossa experiência estética. De fato, a
experiência estética produz-se em meio a essas imagens e
discursos, e de nosso exercício diário com eles. Nossa
experiência estética constitui-se do conjunto de aprendizagens
sensíveis e conscientes das que lançamos mão, ainda que sem
dar-nos conta, para ver e responder ao que nos acontece.
(FARINA, 2008, p.100).

Dessa forma, conceber e organizar espaços de formação em que as
educadoras possam colocar-se frente a outras imagens, performances e
discursos, cria a possibilidade de confronto com outras referências. Trata-se de
provocar, inquietar, questionar nossos modos de atuação docente, implicados
tão intimamente com nossas histórias de vida escolar, com nossa forma de
entender a escola, enfim, com nossas referências estéticas, e colocá-las sob
suspeita, interrogando-as, subvertendo-as.
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Foucault, em seus últimos estudos, refere-se a uma concepção da
subjetividade sob a forma de uma relação estabelecida pelo sujeito consigo
mesmo. Fala do entendimento desse sujeito como forma e não como substância.
Ortega (1999) escreve que tal proposição é o esforço de Foucault em recusar
uma visão essencialista do sujeito em favor de um sujeito constituído
autonomamente mediante práticas de si. (ORTEGA, 1999, p.32). Nesse sentido,
o autor completa ao dizer que: O sujeito-forma é um sujeito apontando para o
processo de sua constituição, ou seja, um sujeito como atividade, em devir, o
qual substitui seu status de sujeito pela „plenitude da relação consigo‟. Um
sujeito deste tipo exige uma atitude experimental consigo e aponta para sua
multiformidade histórica. (ORTEGA, 1999, p.63).
Trata-se do sujeito em contínuo processo de experimentação e de
autoconstituição. É esse sujeito-forma que Foucault reabilita ao problematizar a
constituição da ética greco-romana, sobretudo as práticas de si gregas.
As questões relativas à forma e à recusa de uma concepção de essência
parecem-me de grande relevância para pensarmos a escola e a docência, na
compreensão de que é possível pensar em outros modos para nos conduzirmos
na atualidade. Ao problematizar os modos de condução dos indivíduos grecoromanos, Foucault nos oferece uma perspectiva profícua para pensarmos os
problemas do presente:
dentre as invenções culturais da humanidade, há todo um
tesouro de procedimentos, técnicas, idéias, mecanismos, que
não podem ser, verdadeiramente, reativadas, mas que podem
ajudar a constituir uma espécie de ponto de vista que pode ser
útil para analisar e transformar o que se passa conosco na
atualidade.{ } Nós não temos que escolher entre nosso mundo e
o mundo grego. Mas, uma vez que podemos observar que alguns
dos grandes princípios morais de nossa moral foram vinculados,
num determinado momento, a uma estética da existência, creio
que este tipo de análise pode ser útil. (FOUCAULT, 1994, vol.
IV, 616 e 617).

Esses últimos estudos de Foucault constituem-se como ferramenta
fecunda para pensar a atualidade em uma perspectiva ética e política, visto que
habilitam o sujeito para a capacidade de recusa e de resistência, pois aqui não se
trata mais daquele indivíduo assujeitado pelos jogos de verdade do saber e do
poder, mas de um sujeito que constrói sua subjetividade, ao longo da sua vida,
por uma relação de si para consigo mesmo, na intensificação das relações
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sociais, moduladas pelo cuidado de si.

Quero crer que tal análise nos

instrumentaliza para pensar as relações na escola, as relações docentes, os
espaços de formação continuada, visto que nos coloca sob outro prisma para
conceber as relações do sujeito consigo mesmo. Em uma escola, cujas condutas
são comumente prescritas por uma tradição institucional, que tem a pretensão
de normatizar formas de ser e de agir e que ainda crê na fixidez identitária e na
subjacência de uma verdade universal, numa essência de homem, a análise
foucaultiana nos embaraça e, para aqueles que não se deixam paralisar pelo
adentramento em territórios instáveis, coloca-se como mote, como provocação
para que percorramos outras formas de ver e de atuar.
Ao reunir um grupo de educadoras da educação infantil em um espaço de
formação continuada configurado a partir de outras experiências – o fotografar
e a fotografia –, o que se quer é a intensificação das relações sociais marcada
pela preocupação em criar novos espaços sociais e outras condições subjetivas
para essas professoras, de modo que elas possam constituir-se também a partir
de outras referências que não as que somente são identificadas com a docência
na educação infantil. A tentativa é a de desdobrar zonas de manobra, territórios
em que se favoreçam movimentos, em que seja possível subverter o prescrito e o
naturalizado, criando, desse modo, espaços de experimentação de outras formas
de olhar e de atuar.
O eu ético da Antiguidade, estudado por Foucault, que se constitui pelo
cuidado de si, é um sujeito em contínuo exercício de aproximação daquilo que
pensa com aquilo que efetivamente faz, enfim, com a forma como conduz sua
própria vida. Para esse sujeito, a própria vida é o material a esculpir e a
elaborar. Tarefa nada fácil que implica em uma tensão permanente, em uma
exigência consigo, em uma austeridade que tem como finalidade ser o artesão
da beleza de sua própria vida. (FOUCAULT, 2000, p.244). Creio que nós,
educadores, tenhamos muito a aprender a partir desse entendimento de
esculpir a própria vida, a própria docência, já que é necessário que nos
afastemos de uma ainda tão buscada identidade e assumamos a autoria de uma
vida/docência a ser realizada.
Em oposição, pois, ao sujeito do conhecimento da tradição filosófica –
aquele que busca decifrar sua essência –, o eu ético, sujeito da ação, não se fará
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a pergunta Quem sou eu?8 mas se perguntará O que estou fazendo da minha
vida? Essa formulação é que balizará sua postura em relação à existência. Nessa
perspectiva, perguntar o que estou fazendo da minha vida, coloca-me na posição
de responsável por minha existência, por ser governante de mim mesmo.
Libera, portanto, o sujeito da decifração de um segredo, submetido à
obediência, para colocá-lo na posição do comando de uma obra de vida a ser
realizada. (GROS, 2006, p.137).
É esse eu ético – sujeito da ação, que toma a responsabilidade pela sua
existência – que quero reter, ao pensar sobre nós, sujeitos da atualidade,
docentes, ainda muito vinculados à tradição filosófica do sujeito universal, ahistórico, substancial, invariável. Um sujeito, enfim, iludido por uma promessa
de decifração, por uma hermenêutica que pressupõe uma essência fundante,
que obstaculiza as possibilidades de mudança iniciadas por cada um de nós e
nos amarra a uma pretensa verdade originária que estaria por ser descoberta.
Acerca das contribuições de Foucault, para olharmos e atuarmos no
presente, gostaria de pensar a vinculação entre as questões de estética da
existência e de resistência ao poder. A hipótese é a de que os modos de
subjetivação da Antiguidade Clássica, em que pensamento e vida aparecem
intimamente implicados, nos permitem pensar na criação de outros modos de
condução para as nossas vidas, inventando novos arranjos como possibilidades
de resistência em espaços sociais, e, aqui particularmente, nos espaços de
formação continuada, onde algumas práticas de liberdade sejam possíveis.
Branco (2008) nos oferece uma análise interessante sobre essas questões
ao sublinhar que, nas intenções filosóficas de Foucault de diagnosticar o
presente, de mapear os ‗perigos‘ da atualidade e de desdobrar as condições de
emergência de determinados discursos, o filósofo instituía um campo possível
de lutas de resistência ao poder:
O campo desses afrontamentos e resistências ao poder é
claramente identificado por ele: lutas contra a dominação
(étnicas, sociais, religiosas), lutas contra as formas de
exploração (que separam o indivíduo do que ele produz), e,
finalmente, lutas que levantam a questão do estatuto do
indivíduo. (BRANCO, 2006, p. 4 e 5).

8

Uma análise pormenorizada é realizada por Gros (2006).
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Segundo Branco (2006) é o campo da resistência do estatuto do
indivíduo, que se refere às lutas contra o assujeitamento e às diversas lutas
contra as diferentes formas de submissão da subjetividade, que a perspectiva
foucaultiana privilegia, pois esse campo tem, na atualidade, maior possibilidade
de êxito, visto a multiplicidade de formas possíveis e de estratégias de ação que
pode assumir. Tais lutas teriam dois objetivos:
por um lado, afirmam o direito à diferença e apóiam tudo o que
pode tornar os indivíduos verdadeiramente individuais. Por
outro lado são contrárias a tudo o que pode isolar o indivíduo,
separá-lo dos outros, cindir a vida comunitária, constranger o
indivíduo a dobrar-se sobre si e amarrá-lo à sua própria
identidade. (FOUCAULT, 1994, vol. IV, p. 226/227 apud
BRANCO, 2008, p.5).

A questão refere-se à constituição individual e coletiva de novas formas
de vida, à produção de subjetividades não constituídas pela norma, em que o
objetivo não é o de descobrir, mas sim rejeitar o que somos (...), promover
novas formas de subjetividade que se enfrentem e se oponham ao tipo de
individualidade que nos é imposta. (FOUCAULT, 1982, p. 232).
Tal processo de singularização compreende que os modos de subjetivação
são decorrentes de processos históricos e, destarte, passíveis de modificação.
Nesse ponto, faz-se importante sublinhar que também nós, educadoras da
escola infantil, podemos ter isso sempre presente: não estamos fixas a uma
identidade. São as práticas às quais estamos vinculadas, e que produzem efeitos
de verdade, que constituem nossos modos de atuação. De que outros modos
podemos olhar e atuar na docência da educação infantil? Que outras
conformações docentes são possíveis? Nesse sentido, a singularização pressupõe
um sujeito que se permita experimentar. E a ideia, com essa dissertação, foi a de
constituir, no espaço de formação continuada, a possibilidade de experimentar
olhar de outras perspectivas para a educação infantil.
A questão colocada por Branco (2006), a partir de sua leitura de
Foucault, no campo de resistência de luta pelo estatuto do indivíduo está
implicada em um contexto de uma atividade coletiva que estreita laços
comunitários e reclama uma atuação política que crie outras formas de vida.
Dito de outro modo, aqui não se trata de uma singularização do indivíduo para o
indivíduo com um fim em si mesmo, mas de um processo que inclui superar os

29

arranjos sociais aos quais estamos atrelados e inventar novos vínculos coletivos
na elaboração de formas de vidas um pouco mais livres e autônomas. Nos
espaços de formação continuada, temos essa possibilidade de criar outros
vínculos coletivos, que sejam arranjados a partir de outras relações e
experiências. Trata-se de recusar as individualidades que nos foram sendo
coladas.
Acerca da questão da recusa às individualidades impostas, Jódar e Gómes
(2004) propõem, a partir de Foucault, a produção da subjetivação como
formação de um sujeito sem identidade9. Para os autores, essa seria a operação
pedagógica básica ensaiada por Foucault: a que abre a possibilidade de deixar
de ser o que somos. Nesse sentido, ao tomarem as pesquisas do filósofo sobre os
processos de subjetivação, implicados com as práticas de si e, desse modo, como
produções históricas, os autores concluem que: Se os sujeitos são resultado das
práticas de subjetivação, as variações nas práticas também têm um efeito
material na formação dos sujeitos, assim como material era o resultado da
realização dentro da norma de certas ações. (JÓDAR e GÓMES, 2004, p. 148).
Dessa forma, Jódar e Gómes atingem o conceito de subjetividade como
experimentação, na proposição da vida como algo que está sempre sendo feito e
que está aberto. O sujeito da experiência é aquele que se dedicará à produção
inédita de si, conformando sua ―identidade‖ não à posse ou à propriedade de
algo que seria natural e estaria intrínseco em si, através de uma hermenêutica,
mas como a produção de uma identidade que, marcada pela tensão, pelo
desequilíbrio, pela inquietação e pela mutabilidade, estará se constituindo ao
longo da existência. Quero entender, então, que vamos elaborando nossos jeitos
de ser educadoras a cada experiência. Estamos, desse modo, sempre nessa
produção de nós mesmas.
Aberta a possibilidade de conformar o que podemos ser, faz-se urgente o
afastamento do modelo identitário corrente, que, dentro de sistemas sóciopolíticos trabalha incessantemente para submeter às pessoas a práticas
divisórias, disciplinares, individualizantes, normalizantes, com o auxílio de
―A identidade – segundo afirma Enriquez (1993, p.56) – remete a três ideias essenciais: a)a ideia de
permanência no tempo; em uma palavra, a constância; b) a ideia de um objeto separado que tem uma
unidade e; c) a ideia de uma similitude enquanto cada um deve poder reconhecer o semelhante.‖ (JÓDAR e
GÓMES, 2004, p. 149).
9
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técnicas e de conhecimentos científicos. (BRANCO, 2006, p. 6). E, no caso de
ser educadora da escola infantil, trata-se de buscar o afastamento de uma
concepção que nos marca como a ―tia da escolinha‖. O termo ―escolinha‖ é tido,
aqui, sob a concepção de que, para boa parte das pessoas, a educação infantil
ainda não é vista como a primeira etapa da educação e, sendo assim, não é
escola, admitindo-se que as profissionais possam ter uma formação precária.
No grupo de educadoras formado para essa pesquisa, somos em torno de
dez pessoas, que, no decorrer dos encontros, compomos a ideia de um nós
(ERIBON apud JÓDAR e GÓMES, 2004, p. 150), marcado por um arranjo
comunitário efêmero, temporário, descontínuo, aberto e também na direção de
uma estética da criação de si mesmo e de uma reorganização sempre por
recomeçar. Tal descontinuidade ou efemeridade pôde ser constatada na
composição flutuante do grupo, pois nem todas as pessoas que iniciaram os
encontros, permaneceram, e outras vieram a compô-lo mais tarde. Na escola
infantil, há, em geral, uma rotatividade muito grande de profissionais. Essa
grande rotatividade coloca-se como uma dificuldade para a constituição de um
trabalho pedagógico melhor articulado. Nesse sentido, o nós é uma criação que
não se conclui, mas que se movimenta e se constitui o tempo todo. Trata-se,
portanto, de um movimento orgânico que se modifica e se conforma de jeitos
diferentes e não de uma totalidade fechada.
Nesse grupo, somos sujeitos que escolhem estar juntos na intensificação
das relações sociais, implicadas por experiências estéticas que pretendem se
situar na proximidade de uma prática de si. A experiência estética com a
fotografia e com o fotografar, visa, desse modo, a uma reflexividade sobre os
modos de sermos sujeitos na contemporaneidade com a pretensão de
estranhamento e de criação. Rejeita-se aqui a imagem da professora de
educação infantil como ―tia‖, ou como ―professorinha‖. Rejeita-se, também, uma
imagem associada à maternagem, em que a formação não seria necessária.
Rejeita-se ocupar um espaço de aplicação de planos didáticos prontos,
preparados por um mercado editorial que aposta na figura de uma profissional
que espera que alguém lhe mostre o quê e como fazer. Rejeita-se um espaço de
formação vinculado ao escolarismo. Rejeita-se, enfim, a passividade.
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Contudo, uma ressalva se faz necessária, mesmo que a ética e a estética
da Antiguidade greco-romana, estudadas por Foucault, tenham muito a dizer e a
fazer pensar sobre a ética do nosso tempo, não se quer dizer que, ali, enfim,
encontraremos todas as salvadoras respostas. (LOPONTE, 2005, p.11). A
provocação que Loponte faz em relação a não encontrarmos as respostas
salvadoras é uma advertência importante e que devemos reter. Farina, a partir
de outro ponto, também nos adverte em relação aos perigos a evitar sem
atribuir ou exacerbar os poderes da arte e da pedagogia. (FARINA, 2008,
p.105). O que se pretende é a constituição de um espaço que possibilite (...) uma
ética que é estética, poética, uma outra forma de subjetividade, menos
assujeitada, menos presa às relações de saber e poder, mas não totalmente
livre. Tarefa árdua. (LOPONTE, 2005, p.5).

Constituição do grupo de formação estética
A escolha pela escola para a constituição de um grupo de formação
estética que experimentaria a fotografia e o fotografar deu-se por ser uma
Escola Infantil Comunitária Conveniada10 que eu acompanhava, fazendo
supervisão/assessoria pela Secretaria de Educação de Porto Alegre, durante os
anos de 2008/2009 e durante o primeiro trimestre de 2010. Um tempo de
formação de vínculos, de muitas conversas, de encontros de estudo, de
orientação e de amizade. Era uma escola que já vinha organizando os espaços de
formação continuada, compreendendo a sua importância para a qualificação
das práticas educativas.
A escola em questão é filantrópica atende em turno integral, das 7 horas e
30 minutos às 18 horas, a mais de cem crianças, com idades de um a cinco anos
e onze meses, organizadas em cinco grupos, de Berçário 2 à Jardim B.
No final de 2009, em um encontro de formação continuada com esse
coletivo de educadoras, lancei a proposta de organizarmos, em 2010, um grupo
O termo de conveniamento é firmado entre pessoa física comunitária, sem fins lucrativos, e poder
público, a fim de, em parceria, garantir o atendimento à educação infantil, primeira etapa da educação,
cuja responsabilidade é dos municípios. Em Porto Alegre há, atualmente, 200 Instituições Comunitárias
Conveniadas que atendem essa faixa etária. Nesse sentido, dá-se a assessoria e supervisão pedagógica
realizada pela Secretaria de Educação do Município.
10
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de formação estética a partir de práticas com a fotografia e o fotografar. Nessa
conversa inicial esclareci que a intenção não era o domínio do fotografar como
técnica, mas o fotografar como exercício de olhar e de olhar-se, de pensar e de
pensar-se. Expliquei que esse trabalho era uma proposição a partir da pesquisa
de mestrado que estava empreendendo, e que não o faria como assessora da
Secretaria. Por se tratar de uma pesquisa, precisava da aceitação das educadoras
envolvidas. A resposta positiva de todas foi muito incentivadora. Nesse grupo, a
maioria tem acesso às câmeras fotográficas digitais e gosta de fotografar.
Naquele dia em que fiz o convite, as professoras já queriam saber como seriam
os encontros, se fotografaríamos somente na escola, se haveria saídas de campo,
se faríamos oficinas etc. Um turbilhão de expectativas, de desejos e de vontades.
Um grupo animado na perspectiva de experimentar a fotografia.
Dessa forma, combinamos que passaríamos a nos encontrar na escola a
partir de abril de 2010, a princípio mensalmente, durante um turno. Em 2010
totalizamos seis encontros, de abril a setembro, e, em 2011, realizamos mais
quatro encontros dentro do projeto dessa pesquisa. Os encontros, no entanto,
que farei com esse grupo se estenderão até dezembro de 2011, mesmo após o
encerramento da pesquisa.
Em 2010, tivemos, em média, dez educadoras presentes nesses
momentos. Oito delas eram professoras com formação em Magistério ou em
Pedagogia, as outras tinham Ensino Médio e o curso de Educador Assistente. Já,
em 2011, o grupo mudou bastante: das doze educadoras que participaram da
formação no ano anterior, apenas cinco permaneceram trabalhando na escola.
Em decorrência dessa situação, sete novas educadoras vieram a compor o
quadro de profissionais da escola, assim como começaram a participar do grupo
de formação estética. Dessas novas educadoras, a formação é em nível Médio,
somada ao curso de Educador Assistente. Duas delas, ainda, cursam magistério.
Durante 2011, tivemos em média oito educadoras por encontro. As educadoras
possuem idades bem variadas entre 20 e 45 anos.
As propostas dos dez encontros foram permeadas por exercícios de
fotografar, por exercícios de escrita e pela apresentação das fotografias
produzidas pelas educadoras, como também pela apreciação de fotografias de
fotógrafos profissionais e de artistas visuais contemporâneos. Apresento, a
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seguir, de forma sucinta, um quadro que traz os encontros e, resumidamente, as
propostas. Todavia, é importante dizer que quando iniciei os encontros eu ainda
não sabia quais seriam os fotógrafos e artistas visuais que traria para trabalhar
com o grupo. O que, para mim, estava bastante claro, era o objetivo de
fotografar e de olhar essas fotografias, conversar em grupo, e ampliar o
repertório imagético a partir de fotografias produzidas por outras pessoas. O
planejamento dos encontros, as escolhas por um e outro fotógrafo e/ou artista
visual foram acontecendo a partir da minha relação com esse grupo, das
imagens que eram produzidas e das conversas que aconteciam. Os meus
objetivos relativos à questão da formação estética, aos modos de olhar, sempre
estiveram lá, mas as formas de chegar a esses objetivos foram sendo desenhadas
a partir da interação com as educadoras. Por exemplo, escolher Henri CartierBresson

esteve

relacionado

às

primeiras

imagens

produzidas

pelas

participantes. Nessas, as crianças apareciam, ainda, em poses, e os
enquadramentos eram pouco explorados. Dessa forma, avaliei que trazer as
fotografias de Cartier-Bresson para trabalhar com o grupo, mobilizaria entender
o registro fotográfico de outros modos, dando abertura para fotografar o
cotidiano e o movimento. O que, de fato, ocorreu, como veremos nas análises do
próximo capítulo.
Encontros

Exercícios

e

práticas

do

fotografar

e

da

fotografia
Abril/2010

Cada educadora foi convidada a apresentar um ensaio com
cinco fotografias produzidas pelas mesmas na escola. Solicitei a
produção desse ensaio com antecedência de uma semana.
Nesse encontro conversamos sobre as produções fotográficas de
cada educadora e realizamos um exercício escrito de intitular
cada fotografia apresentada.

Maio/2010

Continuação da proposta do encontro anterior.

Junho/2010

Apresentei uma série de fotografias de Henri Cartier-Bresson.
Levei imagens impressas de 20x25cm. Em grupos, de 3
educadoras, elas criaram um álbum com 9 fotografias do
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Cartier-Bresson a partir de algum critério acordado por elas.
Após, os grupos apresentaram os álbuns e realizamos uma
conversa a respeito dos critérios para a criação do álbum e
sobre o estilo fotográfico de Cartier-Bresson.
Encaminhamos, como exercício a ser apresentado no encontro
posterior, a tarefa de fotografar, na escola, possíveis instantes
decisivos, fazendo regulagem da câmera digital para imagem
em preto e branco. As fotografias a serem apresentadas
deveriam ser impressas.
Julho/2010

Apresentação das fotografias dos instantes decisivos, feitas em
preto e branco, por cada educadora.
Discussão acerca dessas produções.
Exercício de escrita sobre as possibilidades da fotografia na
escola infantil.

Agosto/2010

Recepção e discussão de imagens de vários fotógrafos.
Exercício de fotografar na escola. Tema: livre.

Setembro/2010 Apresentação das imagens produzidas pelas educadoras e
conversa acerca das mesmas.
Abril/2011

Recepção do Vídeo Juarez Silva – Macrofotografia, discussão
acerca das produções realizadas pelo fotógrafo. Exercício de
fotografar na escola, investigando ângulos e enquadramentos e
utilizando o zoom.

Maio/2011

Apresentação das imagens produzidas pelas educadoras e
conversa sobre essas produções.
Exercício de escrita sobre a fotografia.

Junho/2011

Recepção de fotografias de Joan Fontcuberta e conversa sobre o
trabalho do artista.
Exercício de fotografar na escola, durante a semana, no período
das aulas. Tema: livre.
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Julho/2011

Apresentação de fotografias produzidas pelas educadoras e
conversa sobre essas imagens.
Recepção de fotografias de Vik Muniz e discussão sobre o
trabalho do artista.

As imagens fotográficas foram apresentadas em diferentes suportes:
projetor multimídia, televisão, impressas em papel - ora em impressão laser e
ora em papel fotográfico, e, também, em livros e catálogos.
Todas as fotografias, feitas pelas educadoras, foram produzidas em
câmeras digitais domésticas e não sofreram alterações ou manipulações
posteriores à captura como recortes ou correção de luz. Também não houve
inserção ou retirada de elementos – o que poderia ser feito por manipulação
digital –, desse modo todas as imagens das educadoras resultam da captação de
um referente, ou seja, da captura de luz emanada por um objeto real. Nesse
sentido, as fotografias produzidas pelas educadoras se encontram na
proximidade daquilo que Barthes nomeou como o noema da Fotografia: ―Issofoi‖; São indiciais, pois não se pode negar que a coisa fotografada estava lá.
(BARTHES, 2002, p.115). Contudo, e isso é importante destacar, não se quer
aqui negar o caráter subjetivo da captura fotográfica, ato marcado por escolhas,
por arranjos e por modos de ver e de pensar.
Todos os encontros foram registrados em um diário de campo, e alguns
foram gravados em áudio. Registra-se também que as educadoras autorizaram o
uso das imagens que foram produzidas por elas e, ainda, as imagens em que as
mesmas aparecem. Os nomes que aparecem nas análises são reais. Quanto às
crianças fotografadas, é da organização da escola a solicitação de autorização do
uso de imagem. Todas assinaram esse termo.
De que modos, então, olhar para as experiências desse coletivo, registrar
esses movimentos, estabelecer relações e conferir status de pesquisa acadêmica
a tal proposição?
Diante de uma visão de trabalho científico que ainda se alimenta da
crença de que há uma verdade universal e que, por isso, vê a pesquisa como um
meio de descobri-la, com comprovação de resultados, ainda temos dificuldades
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em olhar as nuances de um tipo de investigação que não pretende medir o antes
e o depois (e delimitar antes e depois não seria também uma criação, uma
interpretação?), mas olhar os processos, os pensamentos, os saberes que daí se
constituem.
O que, também, nesse processo de olhar os materiais empíricos,
embaraça, obstaculiza é a preocupação em olhar para os materiais produzidos –
fotografias, conversas e escritas – escapando da tendência messiânica e
salvacionista à qual a educação e, enfim, nós educadores, estamos, de certo
modo, ainda presos.
As relações que serão tecidas não se situam em uma análise de
resultados, mas desejam falar dos meus movimentos nessa pesquisa, como
alguém que pretende pensar e criar conexões entre docência na escola infantil,
formação estética e experiência com a fotografia.
Desses encontros, muitas imagens e conversas geraram um material
denso e rico sobre as possibilidades de se pensar com fotografias, de se pensar
sobre o olhar. Desde os primeiros encontros, eu percebia que uma das grandes
possibilidades das imagens fotográficas era o estranhamento, mas não era só
isso. Então, chegar a estabelecer as categorias para discorrer sobre os
movimentos desse grupo foi bastante difícil, e isso só aconteceu no mês de
entrega dessa dissertação. Passei horas olhando para uma riqueza de materiais,
sabendo que tinha muito a dizer sobre todas aquelas imagens e escritas e, no
entanto, não conseguia organizá-las. Saber que não poderia abarcar tudo e que
teria que fazer escolhas me deixava desconfortável. De todo modo, as escolhas
foram imprescindíveis e o fato de retomar os pareceres da banca de qualificação
da proposta dessa dissertação ajudou-me a pensar sobre possibilidades de
análise que, de um jeito ou de outro, já apareciam, mesmo que timidamente, no
texto apresentado na proposta de qualificação.
O

próximo

capítulo

Ver

e

pensar

com

fotografias

pretende,

primeiramente, apresentar uma breve reflexão acerca dos nossos modos de
olhar, e, após, estabelece algumas análises sobre os materiais gerados no campo
empírico a partir de três capacidades11 das imagens fotográficas, a saber:
Os eixos de análise foram organizados a partir de alguns apontamentos do parecer da Profª Dra. Cynthia
Farina, por ocasião da banca de qualificação dessa pesquisa.
11
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registro do visível e para o visível, possibilidade de estranhamento e ato de
criação.

VER E PENSAR COM FOTOGRAFIAS

A fotografia é subversiva não quando aterroriza,
perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando é pensativa.
(BARTHES, 2002, p.16).

Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. (SARAMAGO, 1998,
epígrafe).
Olhar, ver e reparar são maneiras distintas de usar o órgão da
vista, cada qual com sua intensidade própria, até nas
degenerações, por exemplo, olhar sem ver, quando uma pessoa
encontra ensimesmada, situação comum nos antigos romances,
ou ver e não dar por isso, se os olhos por cansaço ou fastio se
defendem de sobrecargas incómodas. Só o reparar pode chegar
a ser visão plena, quando num ponto determinado ou
sucessivamente a atenção se concentra, o que tanto se sucederá
por efeito de uma deliberação da vontade quanto por uma
espécie de estado sinestésico involuntário em que o visto solicita
ser visto novamente, assim se passando de uma sensação a
outra, retendo, arrastando o olhar, como a imagem tivesse de
produzir-se em dois lugares distintos do cérebro com diferença
temporal de um centésimo de segundo, primeiro o sinal
simplificado, depois o desenho rigoroso, a definição nítida,
imperiosa de um grande puxador de latão amarelo, brilhante,
numa porta escura envernizada, que subitamente se torna
presença absoluta. (SARAMAGO, 2011, p.166).

Ao hierarquizar as capacidades da visão em olhar, ver e reparar,
Saramago busca atentar para as formas como nos relacionamos com as imagens
que entram em contato com nossos olhos. Para tanto, ele fala do olhar que,
mesmo olhando, não vê, do ver que é uma visão que pode perder-se na falta de
sentidos daquilo que é visto por certo cansaço, por fastio ou por sobrecarga, e,
então, o autor nos apresenta o reparar como única possibilidade de visão plena.
No dicionário reparar lê-se como: 1. Renovar. 2. Melhorar. 3. Retocar.
4. Consertar,

restaurar.

5. Indemnizar.

6. Restabelecer.

7. Compensar.

8. Reforçar. 9. Dar satisfação a. 10. Avigorar. 11. Notar; examinar; ver.
12. Precaver-se;

acautelar-se.

13. Dar

atenção

a.

14. Observar.

15. Restabelecer-se. (PRIBERAM12, 2011). Entendo que reparar uma imagem
aproxime-se de uma atitude de minucioso exame, de observação cautelosa, de
avigoramento de sentidos.
Talvez o que Saramago nomeou como reparar esteja, de alguma forma,
relacionado ao que Nietzsche propôs com o aprender a ver - habituar o olho à
calma, à paciência, a deixar-que-as-coisas-aproximem-se-de-nós: aprender a
aplacar o juízo, a rodear e a abarcar o caso particular a partir de todos os
lados. (NIETZSCHE, 1973, p.82 apud LARROSA, 2002, p.35).
A consulta em um dicionário de Portugal deve-se ao fato de Saramago escrever em português lusitano.
Disponível em http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=rep-arar Acesso em: 12 jul. 2011.
12
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Nietzsche,

a

quem

me

parece

que

o

ver

estava

implicado,

paradoxalmente, tanto ao desprendimento – a deixar-se ir ao encontro de,
quanto à necessidade de disciplina – o de aplacar o juízo sobre, ajuda-me a
pensar o reparar por efeito de uma deliberação da vontade (SARAMAGO,
2011, p. 166). Por outro lado, o reparar por uma espécie de estado sinestésico
involuntário em que o visto solicita ser visto novamente, assim se passando de
uma sensação a outra, retendo, arrastando o olhar parece implicar-se a um
tipo de relação com a imagem que não pode ser prevista, trata-se de um
encontro inesperado em que algo, por algum motivo, subitamente se torna
presença absoluta, como diz o autor. Nesse último sentido, o reparar se afasta,
portanto, da deliberação da vontade, pois é involuntário e inescapável.
Mesmo que a reflexão de Saramago refira-se a um encontro presencial
entre o olho e o objeto – um grande puxador de latão amarelo, brilhante,
numa porta escura envernizada (SARAMAGO, 2011, p. 166) – essa descrição
me remete de imediato a Barthes, em sua relação com algumas fotografias,
quando compartilha o sentimento de certa atração que algumas delas exercem,
como espécie de aventura. (BARTHES, 2002, p.36). O que advém da imagem é
o que lhe requisita o olhar, é o princípio da aventura que faz com que a
fotografia passe a existir para aquele que olha (BARTHES, 2002, p.36). Talvez
seja o princípio de aventura de Barthes que se aproxime da segunda acepção do
reparar de Saramago. Para Barthes, tal aventura produzirá uma animação:
nesse deserto lúgubre, me surge, de repente, tal foto; ela me anima e eu a
animo. (BARTHES, 2002, p.37).
Saramago, por sua vez, refere-se a algo que subitamente se torna
presença absoluta (SARAMAGO, 2011, p.166) e a tal ocorrência Barthes talvez
nomeasse, caso fosse uma foto, de punctum, como aquilo que parte da cena,
como uma flecha e que vem transpassar um elemento da imagem que punge e
que se coloca como uma ferida: vejo, sinto, portanto noto, olho e penso.
(BARTHES, 2002, p.46 e p.39). Para Barthes nem todas as fotografias que o
animavam possuíam o tal elemento punctum, todavia ainda assim exerciam
certa aventura, um afeto médio (BARTHES, 2002, p.35) suficiente para que as
fotos existissem para ele e o provocassem a um reparar. A esse afeto médio,
chamou de studium, e é esse o elemento que se relaciona à leitura que os
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sujeitos fazem de uma fotografia a partir dos saberes que têm, a partir da
cultura em que estão inseridos. Isso também tem a ver com aprovação, com
gostar ou não gostar do resultado plástico e, além disso, com certo investimento
em compreender as intenções daquele que fotografa. (BARTHES, 2002, p.48).
Desse modo, compreendo que as fotografias produzidas pelas educadoras
mobilizaram diferentes modos de olhar, e a aventura exercida por cada imagem
se deu em diferentes intensidades: ―Eu não gosto de fotografia de paisagem,
prefiro gente‖, ―Esse prédio, com essa sombra, parece abandonado, malassombrado‖, ―Isso é de verdade?‖, ―Não posso olhar pra essa foto, me dá
medo‖, ―Tem uma coisa no sorriso da Maria que faz com que eu não consiga
parar de olhar‖. Por vezes, algo subitamente se tornou presença absoluta. As
falas das educadoras durante as projeções das fotografias me dizem desses
movimentos de olhar, de pensar e de avigorar sentidos. Por outro lado, alguns
silêncios que marcaram a projeção de algumas imagens me deixaram dúvidas
sobre a existência de tal aventura. Em alguns momentos, ela pode não ter
acontecido.
As questões relativas às formas de olhar e às intensidades dispostas
daquele que olha colocam-se nesse trabalho como matéria a ser pensada nas
suas relações com os aparatos fotográficos em suas possibilidades de
movimentar o olhar. A proposta de fotografar e observar fotografias com um
grupo de educadoras, portanto, se anima de uma vontade de aguçar o olhar e de
aprender a ver. Anima-se, ainda, de um desejo de reparar aquilo que vemos.
A propósito dos encontros das educadoras com as fotografias feitas por
elas e também com imagens de fotógrafos profissionais e artistas visuais
contemporâneos, organizei três movimentos de análise que buscaram falar da
circulação de pensamentos que a partir dessa experiência se produziram:
pensamentos das educadoras; meus pensamentos; pensamentos que se deram
no encontro de nossos olhos com imagens fotográficas.
Pensamentos, finalmente, que circularam a partir de três capacidades da
fotografia já anunciadas anteriormente: registro do visível e para o visível,
possibilidade de estranhamento e ato de criação.
Não se quer aqui propor, esteja claro, que algumas fotos sejam tomadas
como registro do visível e que outras possibilitem o estranhamento e que
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existam ainda aquelas que são ato de criação. Não é isso. A íntima relação de
tais capacidades e a co-existência das mesmas em muitas fotografias dificultam
dizer das fronteiras entre uma e outra, se é que as mesmas existem. Tais
capacidades da fotografia articulam-se na perspectiva de uma formação estética,
implicada nessa pesquisa ao favorecimento de experiências com o fotografar e a
fotografia, que pretende promover deslocamentos de olhar e aberturas aos
modos de ver e de pensar.

“Olhem”, “Olhe”, “Eis aqui”: registro do visível para o
visível
Essa fatalidade (não há foto sem alguma coisa ou alguém) leva a
Fotografia para a imensa desordem dos objetos – de todos os objetos do
mundo: por que escolher (fotografar) tal objeto, tal instante, em vez de tal
outro? (BARTHES, 2002, p.16). O questionamento de Barthes acompanhou, de
certo modo, as produções fotográficas realizadas pelas educadoras, como
também as conversas geradas nos encontros de formação.
O primeiro encontro com o grupo de educadoras foi em uma ensolarada
tarde de abril de 2010. Quatorze pessoas presentes. A proposta: cada uma
apresentaria para o grupo sua produção: um pequeno ensaio de cinco
fotografias

capturadas

na

escola.

Essa

combinação,

feita

por

mim,

pessoalmente, na semana anterior ao encontro, com todas as educadoras e a
coordenadora da escola.
As educadoras, com exceção de uma13, estavam familiarizadas com as
câmeras digitais e acostumadas a fotografar. Mais do que isso: todas dispostas a
fotografar. Diante de uma proposta tão ampla para o primeiro ensaio
fotográfico, alguns questionamentos mobilizaram esse grupo: ―O que é para
fotografar?‖, ―Pode ser qualquer coisa?‖, ―Pode ser fora da sala?‖. Frente a tais
questionamentos, a resposta dada por mim: ―As escolhas são de cada uma:
fotografem o que quiserem dentro do espaço da escola.‖
Ressalvo que a educadora em questão foi orientada quanto à utilização da câmera digital e também
realizou a proposta.
13
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A proposta do primeiro ensaio, como a dos demais, para que as
educadoras fotografassem na escola infantil, tinha a intenção de deixar em
aberto, de certo modo, um espaço para escolhas: para que cada uma pudesse
escolher o que fotografar e movimentar o olhar sobre a escola, assim como dar a
ver alguns desses olhares. Tal proposta é vinculada, como foi dito
anteriormente, à compreensão de que a formação ético-estética de educadores
pode ser favorecida também pela experimentação da produção e da recepção de
imagens fotográficas como modo de promover o pensamento sobre si mesmo,
em termos artísticos, éticos e políticos. (FISCHER, 2011, p. 139).
Barthes, ao propor uma análise subjetiva da fotografia, escreve que: A
Fotografia é sempre apenas um canto alternado de “Olhem”, “Olhe”, “Eis aqui”.
(BARTHES, 2002, p.14). Frente a uma infinidade de possibilidades de temas, de
ângulos e de enquadramentos, que poderiam balizar a escolha de cada
educadora, interessa-me pensar aqui, primeiramente, naquilo que foi comum a
todas e que tem a ver com o gesto de fotografar: reter uma imagem para que seja
vista, registrar o visível para o visível. Fotografar para que se olhe em
determinado foco. Fotografar como ato de congelar uma perspectiva – no gesto
de fotografar –, para que ela possa ser revisitada – no gesto de olhar fotografias.
Acerca da feitura de imagens, Pereira (2008) pondera sobre os motivos
que levam os homens, ao longo dos tempos, a produzi-las:
Por que fazemos imagens? Distintas respostas cabíveis a esta
pergunta ajudam a traduzir um longo processo cultural e
tecnológico que se estende dos primeiros rabiscos feitos nas
paredes das cavernas aos mega-pixels das intermitentes
imagens virtuais que hoje povoam nosso cotidiano: desejo de
registrar o vivido, aprisionar a alma do inimigo, apresentar ou
simular o real, criar ou copiar o existente, exercitar a vaidade,
capitalizar, ver o circundante, ver a si mesmo, garantir
fidedignidade, ilustrar, produzir discursividade etc. (PEREIRA,
2008, p.2).

Essas motivações, de algum modo, sofrem alterações principalmente
pelas possibilidades tecnológicas que se colocam nessa produção de imagens. A
fotografia e o cinema são exemplos dessas mudanças e alteram os modos de
produção e de recepção das mesmas. Ao propor-se a um grupo de educadoras a
produção de imagens por câmeras fotográficas digitais, circunscreve-se essa
feitura de imagens às possibilidades de um aparelho tecnológico. Ao mesmo
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passo que as máquinas digitais possuem uma programação que dispensa o
usuário de um conhecimento técnico maior para operá-las, o que facilita a
captura de imagens, essas serão produzidas dentro de certos limites, marcados
principalmente pelo espaço e tempo, além do constante desafio que se fará a
esses aparelhos – máquinas fotográficas – nos processos criativos de produção.
Flusser (1985), ao buscar definir a palavra aparelho, escreve:
Etimologicamente, a palavra latina apparatus deriva dos verbos
adparare e praeparare. O primeiro indica prontidão para algo;
o segundo, disponibilidade em prol de algo. O primeiro verbo
implica o estar à espreita para saltar à espera de algo. Esse
caráter de animal feroz prestes a lançar-se, implícito na raiz do
termo, deve ser mantido ao tratar-se de aparelhos. (FLUSSER,
1985, p. 13).

A partir da reflexão de Flusser sobre os aparelhos, busco também
entender que aparelhar-se de uma câmera fotográfica de modo a dispor-se a
e/ou ficar à espreita de implica outro tipo de relação com a imagem, de
percepção da imagem, um modo de lançar-se a alguma coisa na tentativa de
apreendê-la, ato materializado, talvez, na captura – registro fotográfico. Acerca
dessa espreita, registro algumas falas das educadoras, ditas ao longo dos
encontros: ―Fiquei ali cuidando a gota, quando ela começou a cair, eu tirei a
foto‖, ―Eu tava observando o pássaro, esperei ele pousar na árvore, aí eu
fotografei‖, ―Eu queria fotografar a sombra das crianças, fiz várias tentativas‖,
―Eu quis registrar o momento em que ele (um menino) se acalmou‖. Há, nas
falas das educadoras, o desejo de reter algo que estão vendo, de aprisionar o
visível em um registro que possa perdurar à efemeridade do instante. O desejo
de apossar-se de algo que, como instante, já não existe mais, mas que,
materializado na fotografia, de alguma forma, continuará a existir. Podemos
pensar, como escreveu Barthes, que A fotografia é a morte que o gesto do
fotógrafo irá embalsamar. (Barthes, 1984, p.28). A morte do instante esvaído
no tempo que embalsamado em uma foto doa-se à produção de sentidos a cada
olhar.
Barthes nos diz que o noema da Fotografia é Isso - Foi, por entender que
na fotografia jamais se pode negar que a coisa esteve lá. (BARTHES, 2002, p.
115). A fotografia é aqui compreendida como a materialidade de uma imagem
que existiu. Mostrar a escola por fotografias, ou melhor, escolher o que mostrar
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da escola por fotografias passa pelo desejo de que algumas coisas/instantes
perdurem, pois a foto confere aos eventos uma espécie de imortalidade (e de
importância) que de outro modo eles jamais desfrutariam. (SONTAG, 2004, p.
141).
Nas escritas feitas pelas educadoras, apareceu muito fortemente essa
relação da fotografia como vontade de retenção material dos encontros
(WUNDER, 2008, p.60), como registro de uma temporalidade que poderia
servir a compor uma memória, no caso, a memória da escola infantil. A
fotografia, nas escritas das educadoras, oferece-se, em alguma medida, como
imagem que pode possibilitar: ―documentar o cotidiano‖, ―acompanhar o
desenvolvimento das crianças‖, ―registrar as vivências na escola‖, ―ligar antes e
depois‖, ―expor ações vivenciadas no dia a dia‖, ―registrar a vida viva de nossos
pequenos‖, ―servir como recordação, lembrança‖. Tais registros das educadoras
estão implicados na compreensão de que tirar uma foto é participar da
mortalidade, da vulnerabilidade e da mutabilidade de outra pessoa (ou coisa).
Justamente por cortar uma fatia desse momento e congelá-la, toda foto
testemunha a dissolução implacável do tempo. (SONTAG, 2004, p.26). Fica a
ideia da foto como certa garantia de que as coisas existiram e que não ficarão
perdidas, o que nos dará a possibilidade de retorno, de alguma forma, a esses
instantes quando olharmos novamente essas imagens.
Sobre a possibilidade de a fotografia vincular-se à lembrança, Samain
(2000) nos oferece a seguinte reflexão:
A fotografia (e, muito fortemente, também, a história oral) tem
o privilégio de saber reavivar, com particular vigor, blocos de
lembranças enterradas nas nossas memórias; a fotografia tanto
como a história oral, ao ressuscitar essas lembranças, no-las dão
a pensar e a re-pensar, a partir de outros horizontes vivenciais
adquiridos entrementes: o que temos vivido, o que temos
aprendido... com poucas palavras: nossa história individual e
nossa história coletiva. (SAMAIN, 2000, p.4).

O entendimento de que a fotografia tem grande capacidade para evocar
lembranças é partilhado pelas educadoras que escrevem ―a fotografia (...) me
revela registros da minha vida. (...) Com o passar do tempo, deixam
lembranças‖, ―a foto serve para guardar fatos ou acontecimentos que não
queremos deixar esquecidos‖. E é na proximidade de recordação/lembrança que
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ocorrem boa parte dos registros que fazemos em nossa vida cotidiana:
nascimentos, aniversários, formaturas, casamentos, viagens... Fotografamos
porque as fotografias são objetos que se oferecem a sobreviver a todos nós.
(SONTAG, 2004, p.27).
Barthes (2002) escreve que em latim “fotografia” se diria: “imago lucis
opera expressa”; ou seja: imagem “revelada”, “subida”, “espremida” * (como o
suco de um limão) por ação da luz. (BARTHES, 2002, p. 121). Em nota, a
tradutora do livro A câmara clara alerta para a impossibilidade de tradução da
frase de Barthes, visto que o termo exprimée, em francês, pode significar tanto
espremida quanto expressa. Dessa forma, a duplicidade: espremida por ação da
luz e expressa por ação da luz, se perde no português. De todo modo,
independentemente de espremer ou expressar por ação da luz uma imagem, há
no ato de fotografar o movimento de um olhar que compreende, em alguma
medida, uma espreita, um tipo de atenção, uma busca que se implica na
natureza desse tipo de produção de imagem. A esse propósito, registro a fala de
uma das educadoras no primeiro encontro: ―Gostaria de ter tido mais tempo
para fazer as fotos. Gosto de investigar os ângulos. Para mim, as fotografias são
como poesias. É preciso estar atenta para fazê-las‖. Dar atenção e investigar
foram termos utilizados também por outras educadoras que assumiram certa
dificuldade em escolher o que fotografar e, depois, de que ângulo fazê-lo. Tais
relatos me levaram a crer que houve um olhar que examinou as coisas e os seres
da escola infantil, um olhar que experimentou ângulos, um olhar que pensou e
que, pelo obturador da câmera e pela escolha do momento do disparo, atingiu
certa materialidade. Uma bidimensionalidade que, por certo, não esgotou o
visível – o objeto do registro – da mesma forma que não se esgotou em
visibilidades – aquilo que foi visto por cada uma nos encontros em que
mostrávamos as imagens e conversávamos acerca das mesmas.

Estranhamentos: criação de sentidos e afetos incontroláveis
No ato de fotografar, há uma indissociável combinação entre intenção –
retenção de sentidos - e despropósitos – criação de sentidos não controláveis.
(WUNDER, 2008, p.67). Às fotografias, com a intenção de registrar o visível, de
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reter algo que é visto, somam-se os olhares das espectadoras – colegas de escola
e do grupo de formação – que ao olharem as imagens produzidas carregam-lhes
de visibilidades e sentidos por vezes imprevisíveis no instante do registro. Dessa
forma, a fotografia desdobra-se em leituras a cada novo olhar.
De tal criação de sentidos não controláveis, irrompem pensamentos sobre
as fotografias, sobre a escola e sobre as atuações docentes. Escolher o que
fotografar na escola infantil e olhar essas imagens junto a um grupo mobilizou
grande atenção para os espaços da escola e para o cotidiano. Mobilizou uma
discussão política em termos de organização dos espaços e dos tempos da escola
e, nesse sentido, da organização das práticas pedagógicas. Acerca de tal
discussão, compartilho alguns movimentos do primeiro encontro, durante a
projeção das fotografias. Em clima descontraído, a conversa fluía. Risos,
espantos, enternecimentos, indignação animavam as falas, os questionamentos
e as reflexões. Sugeri, então, que pudéssemos dar um título para as fotos. Não
fazia parte do que havia planejado, foi uma proposta que lancei naquele
momento. Tal proposta foi feita quando da apresentação da primeira educadora,
que, ao dar a ver uma das fotografias do seu ensaio, referiu que havia escolhido
aquele enquadramento por perceber naquela pintura de parede uma alegria que
remetia à infância. Tal justificativa foi contestada por algumas colegas, dizendo
que viam naquela pintura outras coisas. A autora da fotografia intitulada
―Felicidade‖ explicava que aquela composição da menina correndo, brincando
com uma pipa e chupando o bico, deixava-a muito feliz. Outra colega disparou:
―Eu nunca veria isso se não fosse a tua fala, porque pra mim é só uma parede
pintada por um adulto. Mas, agora, olhando assim, até consigo ver que podemos
entender de outros jeitos.‖ A conversa prosseguiu em torno das imagens que
remetemos à infância e o quanto elas estão vinculadas às nossas concepções e,
por conseguinte, às nossas práticas com os pequenos.
Frente a isso, sugeri que todas registrassem por escrito um título para
cada fotografia que seria apresentada. A intenção era que, para além das falas,
ao

registrar

por

escrito,

todas

pudessem

se

manifestar.

Fazendo,

posteriormente, a leitura dos registros escritos das educadoras, pude constatar
que várias trouxeram títulos parecidos com ―Felicidade‖, denotando, talvez,
partilharem com a autora dessa fotografia certa visão romantizada da infância.
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Os títulos dados às imagens, por vezes, aproximavam-se da expectativa
da autora: cito aqui a fotografia ―Canto da alegria‖ que recebeu títulos, das
colegas do grupo, como ―Alegres‖ e como ―Brincar junto é muito legal‖. Na
imagem, as crianças brincavam em diferentes cantos temáticos14. De outro
modo, para algumas imagens os títulos dados nada tinham a ver com a intenção
da autora, como foi constatado na fotografia ―Zoom do bate-papo‖, que foi
intitulada por uma colega de ―Sentados à espera‖ e por outra de ―Momento
‗esperaaaaaa‘‖, em uma referência ao fato de as crianças estarem posando para a
foto e não conversando como o título da autora mencionava. Essa imagem gerou
uma conversa sobre os momentos de espera na escola infantil, entre esses, as
esperas para comer, para brincar, para ir ao banheiro, para dormir.
Interessante se faz entender que o que acontecia na apresentação das
imagens, nos encontros com o grupo, era que cada uma se colocava a pensar
com aquelas fotografias. Samain escreve que: As fotografias gostam de caçar
na escuridão de nossas memórias. São infinitamente menos capazes de nos
mostrar o mundo que de oferecê-lo ao nosso pensamento. (SAMAIN, 2005,
p.9).
O pretexto de dar um título para cada fotografia foi um dos disparadores
para as falas, para a conversa do grupo. Ajudou no movimento de olhar e de
olhar-se, ajudou no movimento de problematizar a criação de sentidos que se
faz no encontro do espectador com a fotografia.
Na fotografia, o que vemos e o que podemos dar a ver é um movimento
que se dá em uma imagem de cada vez. Dessa forma, há uma possibilidade de
demora daquele que olha, de um exame minucioso dos elementos que compõem
a imagem, pois vaguear pela superfície possibilita que o olhar estabeleça
relações de temporalidade entre os elementos da imagem: um elemento é visto
após o outro. O vaguear do olhar é circular: tende a voltar para contemplar
elementos já vistos. Assim, o “antes” se torna “depois”, e o “depois” se torna o
“antes”. O tempo projetado pelo olhar sobre a imagem é o eterno retorno.
(FLUSSER, 1985, p. 7).

Organização do espaço da sala da Educação Infantil em diferentes cantos de aprendizagens, de acordo
com a faixa etária e interesse das crianças. Os mesmos podem ser de jogos, de desenho, de fantasias, entre
outros.
14
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Suspeito que olhar fotografias na possibilidade de um eterno retorno
pode implicar-se a um modo de olhar em que talvez ver menos possa nos fazer
ver melhor. Acerca disso, o cineasta Wim Wenders, no documentário Janela da
Alma15, conta-nos da seguinte experiência:
Quando tinha uns trinta anos, tentei usar lentes de contato. Mas
quando eu estava com as lentes, vivia procurando os óculos. Eu
via bem com as lentes, mas sentia falta do enquadramento.
Acho que sua visão é mais seletiva e você tem consciência do
que realmente vê. Quando estou sem óculos, sinto que vejo
demais. Eu não quero ver tanto. Quero ver com restrição, mais
enquadrado.

Quero crer que ver a escola por fotografias e conversar em grupo sobre
essas imagens pode favorecer o exercício de olhar, por propiciar certo
enquadramento ou, dito de outro modo, certa aproximação a determinado
ponto promovida pelo distanciamento espaço-temporal.
Dessa forma, podemos pensar o fotografar e a fotografia como proposta
de dar visibilidade ao visível, (...) fazer aparecer o que está tão perto, tão
imediato, o que está tão intimamente ligado a nós mesmos que exatamente por
isso não percebemos. [...] fazer ver o que vemos. (FOUCAULT, 1978 apud
ARTIÈRES, 2004, p.15). Um convite ao estranhamento daquilo que nos é
familiar, colocando em dúvida o que está posto e nos parece tão natural a ponto
de não levantar suspeitas. E o que será que na escola está tão perto, tão
imediato, tão intimamente ligado a nós mesmos que, exatamente por isso, não
percebemos?
Há uma naturalização dos modos de ser escola que creio poder ser
estranhada pela produção e recepção de imagens fotográficas. Podemos pensar
o fotografar e a fotografia como possibilidade de estranhamento e de criação de
novos sentidos, visto que há, no momento de uma fotografia, uma filiação
incerta, uma imagem nasce (BARTHES, 1984, p.23), e, com ela, o advento de
outras visibilidades.
No gesto de olhar as fotografias produzidas na escola, houve, no grupo de
educadoras, um estranhamento em ver essas imagens. Esse estranhamento se
deu por duas vias: ver na imagem algo que sempre esteve na escola e que só se
tornou visível na fotografia – ―Onde fica esta árvore?‖, ―Eu nunca tinha visto
15

Filme de Walter Carvalho e João Jardim realizado em 2001.
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essa escada‖, ―Desde quando tem uma bergamoteira na frente da escola?‖; e/ou
ver na imagem algo que já se conhece, algo que já é visto, mas que na fotografia
passa a ser visto/sentido de outro jeito – ―Nossa, como tem mesa nessa sala.
Quase não tem espaço para as crianças brincarem‖, ―Essa tela na janela fica tão
esquisita olhando na foto‖, ―Como essa barra na parede deixa a sala escura‖, ―O
que é isso, é um buraco?‖, ―Esse espaço é enorme, podia ser melhor
aproveitado‖, ―Isso é uma árvore?‖.
A fotografia cria-se em sentidos tão-somente nesse encontro da imagem
exposta com o olho que a vê, com aquilo que cada olhar pode ver, escolhe ver:
Quisera a fotografia ser tão gorda, tão segura, tão nobre quanto um signo.
(...). Seja o que for o que ela dê a ver e qualquer que seja a maneira, uma foto é
sempre invisível: não é ela que vemos. (BARTHES, 2002, p.16).
Olhar para essas imagens e conversar sobre a escola mobilizou muito as
educadoras em relação às formas como elas ocupam os espaços, sobre o que
sabem ou não sobre eles e sobre o que poderia ser modificado: ―Podíamos tirar
algumas mesas dessa sala‖, ―Quem sabe a gente coloca um mural naquela
parede‖, ―Vamos pintar a sala de outra cor‖, ―Vamos fazer uma casinha na
árvore?‖. Algumas possibilidades de atuação sobre os espaços da escola foram
movimentados por essas fotografias.
Atualmente, dado o avanço tecnológico, as câmeras digitais possibilitam
àquele que fotografa poder olhar o resultado – a fotografia – tão logo ela tenha
sido capturada. De certa forma pode haver uma proximidade maior entre aquilo
que se espera fotografar e o resultado atingido, pois, ao não se obter o que
previamente se imagina, tem-se, por vezes, como repetir o gesto de fotografar
fazendo os ajustes necessários: luz, ângulo, enquadramento, distância, entre
outros. Todavia, tal pretensão de domínio não se efetua na efemeridade dos
acontecimentos, pois – (...) a Fotografia reproduz ao infinito o que ocorreu
somente uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetirse existencialmente (BARTHES, 2002, p.13), como também não exclui a criação
de sentidos não controláveis, pois esses sentidos se produzirão no encontro com
a fotografia, com a materialidade, já posta, de um olhar sobre um instante que
se foi.
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A animação que as imagens fotográficas provocaram nas educadoras,
nessa relação subjetiva entre o olhar do espectador e a fotografia, não foi algo
que pôde ser previsto, pois foi uma relação que envolveu afeto (BARTHES,
2002, p.38), o que embora não possa ser circunscrito a tais conceitos, talvez
tenha se dado, por vezes, na proximidade do studium e/ou do punctum.
―Horizonte‖ foi uma dessas imagens que trouxe grande animação. A
fotografia, produzida por uma educadora, foi tirada do lado de dentro da janela
da sala. O que ela dava a ver era a moldura da janela e, pela janela, avistava-se
uma parte do pátio da escola, a paisagem distante da cidade e do Lago Guaíba e
um céu com densas nuvens. À paisagem, se interpunha a rede de proteção junto
à janela, afastando a possibilidade de acessar o lado de fora. O constrangimento
dessa impossibilidade, ironicamente cortado pelo título ―Horizonte‖, foi
destacado nas escritas de algumas educadoras que intitularam a fotografia de
―Prisão‖. Durante a conversa, uma fala provoca: ―Eu acho que tu olhavas para
fora era para pedir socorro (risos)‖. O punctum da imagem é, para muitas
educadoras, a rede. É ela que traz uma agitação, um atravessamento, pois,
mesmo que a rede seja necessária para a segurança dos bebês, o que faz essa
educadora escolher esse ângulo para fotografar? Será o horizonte uma imagem
distante? Já para outras educadoras, o punctum é o pátio da escola que, daquele
ângulo, não lembra uma escola infantil. Para outras colegas não há punctum, o
que a imagem oferece é o studium, uma vastidão que se oferece ao intelecto, que
informa, que diz da organização desse espaço, no entanto não exige nenhuma
acuidade particular. (BARTHES, 2002, p.44 e 45).

Ato de criação:
fabular instantes, fabular olhares, fabular-se
Além da criação de sentidos que se dá no encontro do espectador com a
imagem fotográfica, também o gesto de fotografar é investido de criação, criação
de modos de olhar, de pensar e de dar a ver. Tomo aqui a criação como exercício
de experimentação. Para iniciar esta reflexão, compartilho este pequeno ensaio
fotográfico produzido por uma educadora:
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As fotografias produzidas por Katiane, no penúltimo encontro com o
grupo, são capturas de composições feitas para serem fotografadas. Criações em
que

a

educadora

experimentou

cores,

texturas,

enquadramentos

e

luminosidade. São registros de algo que esteve lá no ato da captura, mas que
não estava lá desse modo, pois foi arranjado para ser fotografado. Essas
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imagens provocam uma questão importante, não abordada até então, que é o
fato de a fotografia não poder ser compreendida como uma realidade
capturada, mas, sim, como transformação e atualização do real; ou, melhor
ainda, como criação de um novo real fotográfico (SANTOS, 2010, p.2). Mesmo
que não houvesse o arranjo dos elementos na composição da fotografia, no ato
de capturar uma imagem, há sempre a criação e a intervenção daquele que
fotografa, ato que se dá na escolha dos planos, dos enquadramentos, da luz e do
instante do disparo. Uma imagem fotográfica é sempre uma escolha entre
muitas perspectivas. Com isso, concebe-se à fotografia um senso de assinatura;
recolocando como expressão de uma intenção configuradora aspectos
anteriormente tratados somente como mecânicos ou causais (como o plano, o
enquadramento e a luz). (SANTOS, 2010, p.2). Mesmo a fotografia documental
é investida, em alguma medida, de criação.
Desse modo, quer-se entender, aqui, que o ato de fotografar pode
colocar-se como uma possibilidade de assinatura – designação de autoria –,
como modos de dizer de si e de dizer da escola, assim como uma técnica que
pode, talvez, produzir transformação nos modos como vemos e como pensamos
e, assim, em nossas subjetividades. Aqui não se quer entender assinatura como
identidade, como algo que nos fixaria a um pretenso sujeito-substância, mas,
sim, entender assinatura como criação de um ponto de vista singular, único, que
se produz nos encontros entre os seres e as coisas, entre o olhar e o
cenário/instante a ser fotografado, e também produz esses cenários e instantes.
Trata-se da ação de um sujeito que se atualiza a cada experiência. Creio que o
fotografar pode se colocar como essa experiência de atualização, de elaboração,
de cuidado de si com vistas a constituir a vida como obra a ser realizada. Olhar,
pensar, criar imagens, registrar e depois novamente olhar essas imagens com
um grupo de pessoas, em um espaço de conversa, coloca-nos uma distância que
pode implicar em uma reflexividade acerca de como pensamos a nós mesmos e
a escola, a propósito, enfim, das formas como nos conduzimos.
No grupo de educadoras, essa possibilidade de criação foi fomentada, de
certo modo, pelos exercícios de fotografar e pela apreciação de imagens
fotográficas de fotógrafos profissionais e de artistas visuais contemporâneos,
entre os quais Henri Cartier-Bresson, Joan Fontcuberta, Vik Muniz e Juarez
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Silva. A escolha por tais artistas é uma curadoria pessoal, certamente arbitrária,
que fiz a partir de imagens que, primeiramente, mobilizam a mim, dando-me
muitos elementos a problematizar acerca do ver e do pensar por imagens
fotográficas. Cada escolha, marcada por traços particulares, a que aqui não me
deterei, e que, no entanto, mantém algo em comum, algo que escolho nomear
com subversão. Subversão que do latim lê-se subversione, declinação de
subversio, subversão, do verbo subvertere, subverter, agir por baixo para
mudar, verbo que tem a mesma raiz de inverter e converter. Subversão que
quero ler também como desnaturalização e movimento de criação. Há, nos
trabalhos dos artistas referidos, a desnaturalização de perspectivas, de
enquadramentos, de materiais, de objetos e de práticas e a criação de modos de
olhar. Desnaturalização e criação que me interessam ao pensar na constituição
de nossas subjetividades. Quero crer que olhar por diferentes pontos de vista,
por diferentes jeitos de perceber, e fabular a realidade em outras possibilidades
de arranjos pode favorecer, e aqui não há garantias, outras experimentações que
irão, ou não, implicar-se nas formas como vemos e como pensamos.
Inspirada em Loponte (2011), quero situar as produções artísticas
escolhidas para trabalhar com o grupo de educadoras como tesouros de
dispositivos16

(Foucault,

1995),

por

entendê-las

como

potentes

no

favorecimento de deslocamentos de olhar. Loponte trata, por sua vez, da
potência da arte contemporânea e de possíveis, e desejáveis, relações com a
educação, com vistas a estranhar o cenário da escola ao olhá-lo de uma artística
distância:
Podemos sim aprender com a arte, e com as metáforas da arte
contemporânea, certa conversão de olhar, ou um estado
artístico que nos instiga a desconfiar das verdades, matériaprima tão privilegiada do universo escolar, em direção a um
saber que não nos faz apenas ―reencontrar‖ uma determinada
essência de conhecimento que estaria perdida, mas um saber
que também é capaz de cortar, ir além dos trilhos já traçados e

Refere-se à expressão utilizada por Foucault em entrevista a Dreyfus e Rabinow, quando ele fala a
respeito de sua discussão sobre ética a partir do estudo de modos de subjetividade da antigüidade: ―Dentre
as invenções culturais da humanidade, há um tesouro de dispositivos, técnicas, idéias, procedimentos etc.,
que não pode ser exatamente reativado, mas que, pelo menos, constitui, ou ajuda a constituir, um certo
ponto de vista que pode ser bastante útil como uma ferramenta de análise do que ocorre hoje em dia – e
para mudá-lo‖. (Foucault, 1995, p. 261).
16
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dos caminhos que já conhecemos 17. (LOPONTE, 2011, p. 12 e
13).

Embora o fotógrafo Cartier-Bresson não se situe naquilo que é nomeado
como arte contemporânea, entendo que as fotografias produzidas por ele
servem de metáforas do cotidiano e podem ser implicadas nesse convite de certa
conversão do olhar. Fotografias produzidas em um clique certeiro que compõem
com maestria o equilíbrio do efêmero e o acontecimento que se desenvolve,
fazem Cartier-Bresson ser conhecido como o fotógrafo do instante decisivo, por
registrar imagens que reúnem elementos de similaridade e de independência,
que trazem plasticidade e narrativa únicas. Em um dos encontros com o grupo
de educadoras, levei uma série de imagens produzidas por esse fotógrafo a fim
de pensarmos acerca das capturas feitas por ele. Grande parte das educadoras
ainda não conhecia as fotografias desse profissional. Não sabedoras do instante
decisivo, olhavam para as imagens procurando entender o que viam: ―ele parece
fazer flagras do cotidiano‖, ―todas as imagens trazem uma surpresa‖, ―ele não
fotografa poses‖, ―as fotos são de movimento‖, ―ele presta atenção e registra o
momento exato‖.

17

―É que o saber não é feito para compreender, ele é feito para cortar‖ (Foucault, 2001a, p. 28).
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Henri Cartier-Bresson – Sem título, 1969

A forma como Cartier-Bresson fotografa instigou o grupo de educadoras
justamente por estar intimamente relacionada a uma atenção, a um aguçamento
do olhar, pois ele diz que as pessoas pensam exageradamente em técnicas e
não pensam suficientemente em ver. (CARTIER-BRESSON18, 2011). E sobre
seu processo de criação declara: Eu rondava pelas ruas o dia inteiro, muito
tenso e pronto para atacar, decidido a "capturar" a vida - e preservá-la no ato
de viver. (...) Um fotógrafo pode provocar uma coincidência de linhas ao
mover sua cabeça apenas uma fração de milímetro. Pode modificar as
perspectivas com um simples dobrar de joelhos. (IDEM).
As imagens de Cartier-Bresson mobilizaram uma conversa acerca das
nossas formas de ver, dos nossos investimentos em olhar, como também dos
possíveis instantes decisivos na escola infantil. Que instantes seriam esses? Será
Disponível em:
http://ciadefoto.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Momento-DecisivoBresson.pdf. Acesso em: 10 mai. 2011.
18
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que nós estaríamos prestando atenção a esses momentos? A essas perguntas,
feitas pelo grupo, algumas respostas dadas também por esse grupo sobre o que
poderia ser um instante decisivo: ―os primeiros passos de um bebê‖, ―o espanto
e o encantamento de uma criança frente alguma coisa nova‖, ―aprender a pular
corda‖, ―o olhar cúmplice‖, ―provar um alimento pela primeira vez‖, ―brincar
com água‖, ―assustar-se‖. A partir dessa conversa, decidimos que cada uma de
nós apresentaria, em um próximo encontro, uma fotografia, produzida por nós
na escola, que pudesse ser nomeada como instante decisivo. Tal como CartierBresson, faríamos as imagens em preto e branco, experimentando também essa
possibilidade.
No

encontro

de

apresentação

das

fotografias,

os

comentários

transbordavam: ―O instante decisivo virou chavão aqui na escola. Passávamos
nos perguntando. Foi difícil!‖, ―Às vezes eu estava longe da máquina e
lamentava porque via um instante decisivo‖, ―Ter que pensar o que poderia ser
um instante decisivo na escola, me fez prestar muito mais atenção às coisas que
acontecem‖, ―Pra quem o instante é decisivo? Pra criança?‖, ―Eu fotografava e
quando ia olhar me decepcionava com a imagem, porque as coisas acontecem
muito rápido‖.
Perceber a fugacidade dos momentos, o efêmero do cotidiano,
movimentou, em certa medida, as educadoras na constituição de uma visão
mais atenta, mais nuançada e afeita a uma poética do olhar que percebe, no
ordinário, possibilidades por vezes não vistas.
Outra questão relevante na recepção dessas imagens deveu-se ao fato de
serem fotografias em preto e branco. Quanto a essa singularidade, trago as
seguintes falas das educadoras: ―Uma imagem em cores é uma imagem pronta.
Uma foto em preto e branco me instiga a olhar. Tenho mais coisas a pensar
sobre ela‖, ―Não é uma imagem datada, fico pensando a que tempo ela
pertence‖. A conversa desdobrou-se na perspectiva de o quanto a imagem em
preto e branco nos provoca, nos instiga, ao passo que uma imagem em cores,
mais colada ao real, talvez, não seja tão capaz de se abrir à criação e à
imaginação. Uma relação que chegou a ser estabelecida por uma das educadoras
foi entre a proximidade da fotografia em preto e branco e a novela de rádio, pois
ambas davam a ela ‗liberdade‘ de imaginar. Interessante foi, também, perceber
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que essa modalidade fotográfica representou, de algum modo, uma abertura,
por onde outras possibilidades de criação de sentidos puderam adentrar.
Para desafiar as verdades que nascem do encontro de nossos olhos com
as imagens, Joan Fontcuberta, fotógrafo catalão, nos faz um convite ao
estranhamento quando cria imagens que questionam acerca da ficção e do real
em séries fotográficas como Herbarium, 1985, Fauna, 1987, Sputnik, 1997. O
trabalho de Joan Fontcuberta questiona a fotografia como registro do real. Em
suas criações, ele utiliza, principalmente, imagens do universo científico como
materiais de manipulação para suas obras artísticas, e traz o questionamento da
verdade como principal elemento de suas fotografias, pois, como ele mesmo
refere: Toda imagen es una trampa, pero el problema está en qué dirección o
qué sentido le ponemos a la trampa. (FONTCUBERTA, 2009, p.8).

Joan Fontcuberta, Série Fauna, Centaurus
Neandertalensis, 1987
http://www.fontcuberta.com/

Na série Fauna, o artista cria, com Pere Formiguera, a simulação de
documentos científicos – fotos, textos, desenhos, entre outros –, que seriam de
um zoólogo desaparecido, que teria deixado provas documentais de suas
pesquisas sobre alguns animais exóticos e ainda desconhecidos. Fontcuberta
manipula essas imagens e cria uma exposição pública com fotografias e
registros escritos.
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O que Fontcuberta faz é uma grande brincadeira com a conduta ingênua
que temos diante da fotografia, como se a mesma fosse um documento
inquestionável. Acerca de tal conduta ingênua, trago algumas das falas das
educadoras durante a recepção dessas imagens: ―a nossa tendência é acreditar
porque é uma foto antiga‖, ―acho que a gente quer acreditar porque afinal de
contas tem um cientista ali‖, ―ele queria que as pessoas acreditassem?‖,
A subversão de Fontcuberta está em desnaturalizar o que aprendemos a
olhar como verdades, como é o caso dos documentos científicos. Fontcuberta
denuncia que a ciência também é uma criação. E a fotografia, uma ficção.
Desse modo, quando as educadoras se depararam com imagens tão
fortemente construídas sob a atmosfera científica, o que aconteceu foi uma
perturbação, um deslocamento. Ora, essa perturbação deu lugar à percepção de
que, afinal, a realidade pode ser forjada.
Tal percepção interessa-me aqui no sentido do entendimento de que, se
as realidades são construídas, inventadas, abre-se a possibilidade de, nós,
educadoras, também nos colocarmos nesse jogo de invenção e, novamente, com
Foucault se pode pensar que aquilo que existe está longe de preencher todos os
espaços possíveis. E ter como um verdadeiro desafio a pergunta: o que
podemos jogar e como inventar um jogo? (FOUCAULT, 2010).
Nessa direção, a pergunta que aqui se pode pensar é, aceitando esse jogo,
o que nós educadoras, pesquisadora, podemos inventar na relação com a escola,
e mais, na relação com nós mesmas?
Vik Muniz, em séries fotográficas de assemblages realizadas a partir da
composição de imagens com geléias, poeiras, massas e molho de tomate, açúcar
e lixo, entre outros materiais inusitados, atua subversivamente na produção de
outros significados para esses materiais e os discursos atrelados a eles.
Na obra de Vik Muniz há, certamente, um caráter político de
questionamento acerca de nossos modos de vida, no engendramento com a
economia de mercado que marca as relações que estabelecemos uns com os
outros e com o meio.
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Vik Muniz. Marat (Sebastião).Série Lixo. 2008.
http://www.vikmuniz.net/

Na Série ―Lixo‖, ao compor imagens de pessoas que trabalham em um
aterro sanitário19 com objetos recolhidos por elas, o artista questiona a
singularidade dos corpos em um coletivo que sobrepuja e invisibiliza o
indivíduo. Indaga acerca dos discursos de verdade que nos atravessam e nos
constituem e acerca das possibilidades em se fazer circular outros discursos que
desnaturalizem os lugares e as práticas que circunscrevem as pessoas. Para
olhos que se acostumaram a não ver os catadores ou a enxergá-los pelo lixo que
separam, as fotografias de Vik Muniz favorecem outra forma de olhar para esse
cotidiano. Quando olhamos para essas fotos, geralmente, o que vemos é,
primeiramente, a pessoa e só depois, em uma aproximação e demora do olhar,
enxergamos as peças retiradas do aterro que compõem a imagem. Há, nessas
fotografias, um convite ao olhar e, no exercício de olhar para essas imagens, um
convite ao estranhamento. Na perspectiva do estranhamento, é interessante
destacar as seguintes falas das educadoras: ―Até o lixo pode virar arte‖, ―Aquilo
que a gente chama de lixo é lixo mesmo?‖, ―Olha como pode ficar lindo uma
composição com coisas ‗estragadas‘.‖

Jardim Gramacho, aterro sanitário metropolitano no Rio de Janeiro. A respeito deste trabalho, ver o
documentário ―Lixo Extraordinário‖, de Lucy Walker, 2009. Site: http://www.lixoextraordinario.net/
19
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O trabalho de Juarez Silva, fotógrafo especialista em macrofotografia, foi
trazido ao grupo a fim de pensarmos acerca de um olhar que investiga,
perscruta e compõe na busca de criar imagens que possam dar a ver as coisas e
os seres que, por serem muito pequenos, geralmente não vemos. A intenção não
foi a de discutir o domínio das técnicas de zoom e de iluminação, mas a de
investir em olhar e compor as imagens, em um deslocamento dos olhos para
campos de visão que geralmente não experimentamos.

A partir do

documentário Macrofotografia Juarez Silva20, a proposta lançada foi a de que
as educadoras produzissem imagens fotográficas, na escola, e experimentassem
fotografar o mesmo objeto sob diversos ângulos, enquadramentos e distâncias.
O ensaio fotográfico a ser produzido pelas educadoras vinculava-se à criação de
diferentes perspectivas para o ordinário, para o cotidiano.
Na recepção das imagens de Silva, conversamos sobre o fato de o
fotógrafo, por vezes, inserir algum elemento na cena, por exemplo, uma folha
para dar contraste ao cogumelo, ou de criar cenários em estúdio para fotografar
pequenos animais e plantas. Essa conversa mobilizou as seguintes falas: ―A
gente também se produz para posar para uma fotografia. Arruma o cabelo,
passa batom‖, ―Eu, depois que a minha filha vai dormir, me maquio, me
produzo com outras roupas e eu mesma faço fotos minhas‖, ―Adoro fazer fotos
minhas. Devo ter mais de cinco mil fotografias no computador‖. As conversas se
deram em torno do quanto nos fabricamos, do quanto nos metamorfoseamos
em imagem antes mesmo do momento do clique fotográfico (Barthes, 2002,
p.22). Todavia, aquilo que queremos dar a ver de nós mesmas, tantas vezes, não
encontra correspondência na fotografia: ―Não me gosto nas fotografias‖, ―Eu
tiro várias, escolho algumas e as outras eu deleto‖, ―Às vezes olho e penso: essa
não sou eu‖ são falas que também aconteceram durante a conversa. A questão
que, além disso, pode ser pensada é relativa a uma pretensa identidade, à certa
unidade que pretendemos ter, à certa essência que buscamos em cada imagem
nossa. Frente a isso, creio que o trabalho de Cindy Sherman, artista plástica
Documentário produzido em 2001, dirigido por Mariana Cronenberger. Compõe a DVDTECA Arte na
Escola. Sinopse: Com o fotógrafo Juarez Silva exploramos os caminhos que percorre pelas matas do
Parque Estadual da Cantareira em São Paulo e visitamos brevemente seu estúdio. Juarez Silva é
especialista em macrofotografia e nos mostra seu trabalho no qual registra de perto pequenos cogumelos e
animais
como
sapos
e
insetos.
Disponível
em:
http://www.artenaescola.org.br/dvdteca/detalhes.php?id_video=97. Acesso em: 25 jul 2011.
20

63

fotógrafa que subverte a noção de identidade em suas múltiplas colagens e
transfigurações, poderia provocar uma discussão interessante no grupo de
educadoras se tivéssemos tido mais tempo.
No encontro posterior, durante a projeção das imagens produzidas por
cada educadora a partir da proposta de experimentar registros fotográficos
investigando ângulos, distâncias e enquadramentos, uma educadora, ao mostrar
suas produções ao grupo, diz: ―Eu não sei criar‖. E continua: ―Eu não gosto
dessas coisas de criar, isso não é pra mim.‖
A questão a ser aqui discutida refere-se ao fato de problematizar, em
certo limite, o que leva uma educadora a dizer que não gosta de criar e que isso
não é para ela. A criação, por acaso, seria uma possibilidade restrita aos
artistas? O que leva essa educadora a acreditar que não está autorizada a criar?
Não se quer aqui, no entanto, culpabilizar a educadora, pois estamos, a
grande maioria de nós, experimentando em diferentes medidas essa sensação de
impossibilidade de criação. Quando falo na grande maioria de nós, refiro-me
aqui aos sujeitos da educação tão presos ainda ao entendimento do sujeito
universal, a-histórico, de uma essência fundante.
A intenção em favorecer a formação estética de educadoras a partir de
práticas de fotografar e de olhar fotografias encontra nessa afirmação um
desafio. Como podemos nós, educadores, ao pensarmos a criação como
distância, conceber a criação de nossa própria docência?
Desse modo, ao constituir-se o espaço de formação estética e serem
propostas experiências com o gesto do fotografar e de olhar fotografias, buscouse desestabilizar, em alguma medida, a crença de que a realidade é dada e,
assim sendo, impassível de criação. O fato, portanto, de a educadora em questão
ver-se impossibilitada de criar parece ser a ressonância de tal crença.
Nesse sentido, a fotografia em preto e branco como modo de instigar e
perceber outros ambientes imagéticos físicos ou não; a estupefação diante das
realidades construídas por Fontcuberta, e, finalmente, as visibilidades
produzidas por Muniz e Silva colocam-se como provocações aos modos de olhar
e de pensar circulantes. Viu-se, pela experiência com o grupo de educadoras,
que tais imagens inquietaram e mobilizaram o ver e o pensar a partir de outras
perspectivas, em uma criação de sentidos que, certamente, essas breves análises
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não alcançam e, tampouco, pretendem alcançar. Não foi, esteja claro, uma
interpretação de dados mensuráveis que se pretendeu.
Destaco, também, que, embora as experiências tenham, em alguma
medida, provocado e instigado a ver e a pensar, isso não aconteceu da mesma
forma com todos os sujeitos ao mesmo passo que não garantiu que todas se
sentissem à vontade para criar. Ao se tratar, pois, de experiência estética não é
em um território estável que estamos nos movimentando. Dito de outro modo,
sob a ótica de Barthes, não há como prever o que irá nos transpassar, nos atingir
como uma flecha, nos abalar. O punctum é da ordem do que não pode ser
circunscrito

e

nem

nomeado.................................................................
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POR UMA POÉTICA DOCENTE:
fabulações a partir de instantes

A gota de água que pinga. O quase vermelho de algumas folhas da árvore.
A textura cinza do tronco. Janela, folhas, tramas, um pátio, tampas de barro,
canos dispostos, sorrisos, crianças, brinquedos, brincadeiras, pulos, maçãs,
estátua de Cristo, encontros.
Olhares particulares sobre os seres e as coisas da educação infantil.
Investigações de perspectivas, busca de possíveis instantes decisivos,
composições. As imagens produzidas falam, de algum modo, acerca dessas
educadoras, de suas escolhas, de suas maneiras de ver e de pensar a escola.
Interessante atentar é que a escola, nas fotografias, não está circunscrita ao
prédio, às salas, às crianças. A escola fotografada pelas educadoras convoca as
folhas, a terra, os espaços vazios, as gotas que pingam da torneira para falar e
dar a ver um cotidiano que excede descrições.
Desse modo, então, gostaria de pensar as produções fotográficas do
grupo de educadoras no contexto de uma formação estética. Afinal, que ética e
estética poderiam se constituir a partir da produção dessas fotografias, dos
tensionamentos que emergem dessa prática?
Penso que as fotografias produzidas pelas educadoras, a observação de
fotografias de artistas visuais contemporâneos, e as conversas que se deram
nesses encontros podem, de algum modo, aproximar-se de uma função
etopoética, como operadora da transformação da verdade em ethos.
(FOUCAULT, 2004a, p.147). Mas de que verdade se fala aqui? Certamente não
se trata de uma essência, de um conhecimento puro, de uma substância sagrada.
A verdade de que trata Foucault é construída pelos tensionamentos do sujeito
consigo mesmo e com os outros e implica na constituição de nossas
subjetividades, na constituição de nossos modos de condução na vida.
Ao longo de suas pesquisas, Foucault problematiza a questão da verdade
no sentido de interrogar de que formas determinados discursos puderam
emergir como verdadeiros em determinada época, dito de outro modo, pensar
as formas em que as verdades se constituíram. (FOUCAULT, 2004, p.308).
Outrossim, questionando-se sobre a questão da verdade do sujeito, o
filósofo historiciza esse sujeito e o perscruta em diferentes períodos históricos.
Desse modo, Foucault desenvolveu seu projeto intelectual a partir de três modos
de investigação, que compreendiam o sujeito não como algo dado, algo que
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estivesse sempre aí, mas algo produzido por diferentes tipos de saberes, por
relações de poder e por relações que cada um estabelece consigo mesmo (VeigaNeto e Gallo, 2008, p.16). Dito de outro modo, sua vasta produção pode ser
agrupada em três domínios21: emergência do sujeito a partir das práticas sociais
de separação (História da Loucura e Vigiar e punir – sobre a construção do
sujeito louco e do sujeito criminoso); emergência do sujeito em projeções
teóricas (As palavras e as coisas – sobre a objetivação do sujeito que fala, vive e
trabalha nas ciências da linguagem, da vida e das riquezas); e enfim, com a
História da sexualidade, a emergência do sujeito nas práticas de si (GROS,
p.620).
Foucault, sobre seu projeto intelectual relativo à verdade do sujeito, diz:
(...) como pôde constituir-se, através deste conjunto de
fenômenos e processos históricos que podemos chamar de
nossa ―cultura‖, a questão da verdade do sujeito? Como, por que
e a que preço, temos nos empenhado em sustentar um discurso
verdadeiro sobre o sujeito, sobre o sujeito que não somos,
enquanto sujeito louco ou delinqüente, sobre o sujeito que, de
modo geral, nós somos enquanto falamos, trabalhamos,
vivemos, e enfim sobre o sujeito que, no caso particular da
sexualidade, nós somos direta e individualmente para nós
mesmos? É pois a questão da constituição da verdade do sujeito
sob essas três grandes formas, que tentei colocar, com uma
obstinação talvez condenável. (FOUCAULT, 2004, p.308).

Ortega (2004) pondera sobre essa virada teórica de Foucault: ―Somente
analisando as entrevistas e artigos da época é que se pode reconhecer que o que
realmente aconteceu foi um deslocamento teórico no eixo do poder, que vai da
analítica do poder às tecnologias do governo, permitindo, com isso, o
surgimento de um si mesmo constituindo-se esteticamente‖(p.22). Essa
ponderação se faz necessária, pois alguns leitores e críticos de Foucault
apontavam que este novo percurso tratava de reintroduzir o sujeito, do que
Deleuze nos adverte: ―Não era de maneira alguma, um retorno ao sujeito; era
uma nova criação, uma linha de ruptura, uma nova exploração onde mudavam
as relações precedentes com o saber e o poder.‖ (DELEUZE, 2005, p.131).
É no último domínio, o do ser-consigo, que Foucault deixa aparecer outra
figura de sujeito, não mais constituído, mas constituindo-se através de práticas
21

Veiga-Neto identifica na produção foucaultiana três domínios: o do ser-saber, o do ser-poder, e o do
ser-consigo (2008, p.16)
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regradas, de um cuidado de si, de uma inquietação de si. É aqui que pretendo
situar algumas possíveis articulações acerca da formação estética de educadoras
a partir da produção de imagens fotográficas.
Nesse ponto, me aproximo de Loponte (2005) no trabalho de formação
estética com docentes de artes que experimentaram na escrita uma
possibilidade de cuidado de si; Fischer (2011), que articula o cinema na
perspectiva de uma formação estética de estudantes de pedagogia; e Farina
(2008, 2010), que investiga articulações, em grupos de professores, entre arte
contemporânea e constituição de si. Nesse sentido, minha intenção é a de
aproximar a fotografia como certa escrita de si, como cuidado de si, uma prática
de atenção sobre si mesmo e sobre os outros.
Cabe, então, entender um pouco mais sobre a questão do cuidado de si.
Acerca disso, Foucault nos apresenta que na Antiguidade Clássica e tardia
cuidar de si mesmo era mais que um princípio filosófico era um preceito de
vida, um modo de se conduzir. (FOUCAULT, 2006, p.123). E mais, que o
cuidado de si era uma forma de atividade, pois [...] o próprio termo epiméleia22
não designa simplesmente uma atitude de consciência ou uma forma de
atenção sobre si mesmo; designa uma ocupação regulada, um trabalho com
prosseguimentos e objetivos. (FOUCAULT, 2006, p.122).
As práticas de si ou artes da existência eram exercícios de
autoconstituição, em que a própria vida, o bios, tornava-se objeto de elaboração.
Trabalhava-se, na Grécia antiga, com a noção do epiméleia heautoû a partir de
uma atenção, de uma inquietude consigo, com os outros e com o mundo pela
prática de alguns exercícios, (...) ações que são exercidas de si para consigo,
ações pelas quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos
transformamos e nos transfiguramos (FOUCAULT, 2006, p.15). Enfim um
modo de se conduzir na vida que buscava criar a própria existência como o
legado mais importante.
Olhar fotografias, produzir fotografias, ser provocada por imagens de
artistas visuais foram exercícios que pretenderam produzir outros modos de
olhar a escola e a nós mesmas, uma forma de dar atenção ao que pensamos,
uma brecha para dizer-se de outros modos e também para criar narrativas que
22

Cuidar de si mesmo equivale à expressão grega epiméleia heautoû, e a latina cura sui.
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comumente não seriam produzidas em espaços de formação continuada de
educadoras.
E aqui se quer afirmar a importância de a formação se dar em grupo, pois
o cuidado de si greco-romano, estudado por Foucault, constituía-se como uma
prática de interrogar-se, de inquietar-se, de efetuar um trabalho sobre si, numa
perspectiva ética, e a partir de uma dimensão coletiva com a pólis. É importante
que nos detenhamos nesse ponto. Para os gregos e romanos, tratava-se de uma
tékne (uma arte, um sistema refletido de práticas relacionado a princípios
gerais, a noções e a conceitos), que exigia esforço, austeridade e o
acompanhamento de um outro, porque
...‖cuidar de si‖ não é uma atitude espontânea e natural (...). O
eu que se trata de cuidar não é um dado primeiro e esquecido,
mas uma conquista difícil; espontaneamente nós desprezamos
este cuidado ético e preferimos o egoísmo. É por isso que a este
cuidado de si austero, que nos coloca na vertical de nós
mesmos, é preciso chamar um outro, e é um outro que deve nos
ajudar a cuidarmos bem de nós mesmos: donde a figura do
mestre da existência. O cuidado de si não é tampouco uma
atividade solitária, pois supõe sempre o acompanhamento de
um mais velho e ele se distribui segundo atividades
eminentemente sociais: conversações, troca de cartas,
ensinamento e aprendizado em escolas, formações individuais,
etc. (GROS, 2006, p.132).

Foucault, em várias passagens, nos mostra que o cuidado de si não
constitui um exercício de solidão, mas se exerce em um cenário de intensificação
das relações sociais:
[...] não se pode ocupar-se de si sem a ajuda de um outro.
(FOUCAULT, 2006, p.125).
Tem-se aí um dos pontos mais importantes dessa atividade
consagrada a si mesmo: ela não constitui um exercício de
solidão, mas sim uma verdadeira prática social. (FOUCAULT,
2006, p.57).

Essa ética grega é estudada por Foucault, que se caracteriza pela
intensificação das relações sociais, que me mobilizou na constituição de um
grupo de formação estética com educadoras da escola infantil. Entendo,
portanto, que nos grupos de formação continuada esta seja, talvez, a questão
mais importante: a intensificação das relações sociais. Ou seja, a potência de um
coletivo que, ao estar junto, pode ser capaz de inquietar-se, de cuidar-se. Aí está,
então, o caráter político. Percebo, pois, na formação estética pretendida com as

89

educadoras, que os tensionamentos causados pela recepção de imagens
fotográficas ocorreram no grupo, nos confrontos de pontos de vista entre
diferentes criações de sentidos. Foi pelo olhar do outro que pude avaliar e rever
o meu olhar. Foi pelo olhar do outro que me dei certa distância e foi essa ação
que modulou, enfim, uma conduta política. É essa distância, também, que
permite que não nos fascinemos de imediato, que impede nossa precipitação e
permite um retorno a nós mesmos, àquilo que já possuímos e que passa a ser
reeditado. (GROS, 2006, p.132).
Desse modo, uma foto que remete à infância quando é vista de outro jeito
por uma colega, pode passar a remeter a outras coisas também. Isso não
significa que tal imagem não remeterá mais à infância, mas que a esse sentido
poderão se somar outros que talvez não se somassem se não fosse pelas
conversas no grupo. Estar em grupo, em conversa, fez com que exercitássemos,
em certa medida, a percepção de visibilidades que, tantas vezes, não
enxergamos. Nietzsche, em um de seus aforismas, escreve que: Para ver muito,
há que aprender a perder-se de vista. (NIETZSCHE, 1973, apud LARROSA,
2002, p.28). Pergunto-me, tantas vezes, se isso é possível, já que perder-se de
vista implica em desnudamento de nossos jeitos de olhar.
E deixar perder-se, sabemos nós, sujeitos ainda modernos tão presos a
pretensas verdades, não é fácil. Nesses encontros, somos um grupo de mulheres
que conversa e troca impressões, que questiona e se questiona, que estranha
algumas imagens, que se encanta com algumas perspectivas, que se orgulha de
mostrar algumas fotos, que se incomoda com algumas capturas. Mas de que
modos perder-se de vista é uma pergunta que instigantemente permanece.
Imersos em um mundo de abundância de imagens, corremos o risco de
descartar o que vemos, antes mesmo das imagens ganharem espessura no
contato com nossa visão. Dessa forma, perder-se de vista pode também ser
pensado como um estado temporário de cegueira, em que seria bem-vindo e
necessário suspender a visão imediata da superfície de luz, na qual aquilo que se
olha em um momento instantâneo, é rapidamente reconhecido, e, suficiente em
si mesmo, preso a um significado. Essa temporária cegueira pode abrir um
espaço para a criação de narrativas outras, que desprendidas da imagem préconcebida, consumida na ligeireza de sua visualidade, pudesse se imbricar em
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uma narrativa vinculada à imaginação, à criação de outros sentidos. A esse
propósito, registro algumas falas das educadoras acerca de uma fotografia feita
em zoom da casca de uma árvore (p. 82 desse trabalho): ―O que é isso, é água?‖,
―É um buraco?‖, ―Não dá para dizer o que é. Por isso tenho vontade de ficar
olhando.‖ Um estado temporário de cegueira talvez implique em suspender e
espreitar aquilo que se vê e considerar, como quis Bavcar23, fotógrafo cego, que
o olhar é feito de luz e de sombra, de visível e de invisível. Invisível, não no
sentido de desvelar o que está oculto, mas como possibilidade de abertura.
Quanto mais se estende o mundo visível, mais se alarga, também, pela mesma
lógica e na mesma proporção, o do invisível. (BAVCAR, 2003, p.123). Nesse
sentido, a invisibilidade pode ser entendida como condição de criação das
obras de arte e do pensamento. (NOVAES, 2003, p.106).
É, nesse sentido, que procuro situar o exercício de fotografar e de olhar
fotografias, em um grupo de formação, como uma prática de si que pode dar
abertura para a criação de maneiras de ver e de pensar, na proximidade de uma
experiência constituidora, que pode implicar-se na conformação de outras
subjetividades docentes.
Trazer para o grupo de educadoras as fotografias de alguns artistas
visuais contemporâneos se deu na intenção de ampliar o repertório imagético,
entendendo que a experiência com essas imagens, que traziam discursos
diferentes das fotografias que estávamos produzindo na escola, poderia se
constituir como provocações ao que pensamos e, desse modo, dar espaço à
circulação de outras verdades, de outros saberes.
Então, quando uma educadora consegue falar ―criar não é pra mim‖,
abre-se um espaço de discussão. Afinal, por que mesmo pensamos que não
podemos criar?

Fotógrafo nascido em Lokavec, Eslovênia, em 1946. Começou a fotografar aos 16 anos, surpreendendo-se
com a possibilidade de capturar imagens que não podia ver. Estudou História e adquiriu conhecimentos de
Física e Ótica, a partir de desenhos geométricos em relevo. Tornou-se o primeiro professor cego de seu
país, lecionando Geografia. Estudou Filosofia em Paris, onde se fixou em meados dos anos 70 e
naturalizou-se francês. Suas reflexões sobre a fotografia, envolvendo visão, cegueira e invisibilidade,
consagraram-no como filósofo e reinventor da fotografia. Ele produz imagens mentais que ressaltam a
existência de um mundo e de uma luz interiores. Tais informações biográficas fazem parte dos extras do
DVD do filme ―Janela da alma‖, de Walter Carvalho e João Jardim. Disponível em:
http://deficienciavisual9.com.sapo.pt/r-O_q_destina_homem_cegueira-Ivana_Deoud.htm. Acesso em:
28 jul 2011.
23
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Jódar e Gómes (2004) falam, a partir de Foucault, da necessidade de
constituirmos espaços de experimentação para que sejam possíveis a
conformação de novas subjetividades, de subjetividades inéditas, que rompam
com a ideia de identidade fixa e substancialista e permitam conceber a
subjetividade como ensaio e experimentação, de modo que, ao modificar as
práticas já existentes, seja possível deslocar e modificar os dispositivos de
poder e de saber que as atravessam. (JÓDAR E GÓMES, 2004, p.148).
Não há como dizer o quanto a proposta de formação estética com
educadoras conseguiu alcançar a pretensão de espaço de experimentação,
todavia registra-se que, pelas conversas que se deram e pelas imagens
produzidas por esse grupo, pode se dizer que foi um espaço que movimentou o
pensamento, dando abertura para muitas discussões de um maneira que, em
geral, não acontece na escola infantil.
Foucault nos diz que é o cuidado de si que constituía o sujeito ético. O
sujeito ético ativo atua, de forma refletida, no espaço social onde vive. Para
tanto, esse sujeito, ao longo de sua existência, vai se elaborando e se equipando
de um discurso, compreendido aqui como logoï, ou seja, discursos verdadeiros e
discursos racionais que lhe permitem afrontar os acontecimentos que podem se
produzir e que o tornam capaz de agir frente a situações adversas.
Então, ingenuamente, poder-se-ia perguntar: quais seriam os discursos
―verdadeiros‖, quais seriam as verdades que nós, educadoras da escola infantil,
precisaríamos para afrontar os acontecimentos? Certamente a reflexão aqui
pretendida não dará uma resposta a essa pergunta. Isso porque não é de uma
resposta, de uma solução, de uma fórmula que estamos tratando.
A questão que se põe é que, para atuarmos ética e politicamente nos
espaços em que vivemos, temos que ser capazes de conceber que os nossos
modos de existência são criações e, nesse sentido, que somos capazes de
esculpir nossas vidas. É disso que trata o ―cuidado de si‖, a ―arte da existência‖:
uma arte de viver que implica uma operação de questionamento
e ampliação do próprio modo de pensar sobre si e sobre o
mundo, para tornar-se ―melhor‖ e, assim, poder atuar nos
espaços políticos e sociais. Essa operação, por sua vez, implica
estarmos de posse de alguns discursos ―verdadeiros‖, de alguns
saberes específicos, dos quais nos apropriamos, e por meio dos
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quais nos tornamos cada vez mais atentos, abertos a múltiplas
possibilidades e alternativas, ao conduzirmos nossas vidas.
(FISCHER, 2011, p.140).

No início desse capítulo, falei das práticas de fotografar e de olhar
fotografias na proximidade de uma possível função etopoética. Desse modo
entendo que os tensionamentos que emergiram nos encontros, que se deram
pelas conversas realizadas, pelas percepções e criações de sentido, ampliaram,
em certa medida, nossos modos de pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo,
visto que problematizamos, de certa forma, as relações que estabelecemos com
as verdades.
Interessante é, então, pensar sobre as poéticas visuais dos ensaios
fotográficos realizados pelas educadoras: poucas imagens dos interiores das
salas, poucas imagens das crianças, pouca imagens das educadoras; mais da
metade das fotografias escolhidas para serem apresentadas ao grupo foi
produzida no pátio, imagens que buscaram capturar olhares que investigaram a
vegetação, os muros, as fachadas externas dos prédios da escola, a rua, as
torneiras, os pisos, as telas e os tapumes... À primeira vista, nada de
extraordinário. Fotografias de um cotidiano corriqueiro, que compõem a
paisagem educacional e que, de um jeito ou outro, surpreenderam-me por
serem escolhidas para mostrar/dizer a escola. Tais imagens dizem da escola que
também é habitada por meandros, entre-lugares, miudezas, intimidades,
espantos e olhares que espreitam. As imagens pareciam dizer desses encontros
entre os seres e as coisas, revelando os olhares singulares de cada educadora, da
vontade em imprimir/extrair uma força sobre aquilo que era fotografado.
Paredes antigas, tramas de árvores, tijolos, folhas no chão, gotas d‘água,
sombras. Uma poética feita de instantes do ordinário de uma escola infantil,
daquilo que não cabe nem em imagens e nem em palavras. Que transborda.
Tais transbordamentos que se deram nos encontros me dizem das
possibilidades que o grupo de formação estética pôde desdobrar; pois, embora
não saibamos de que modos isso implicará no cotidiano de cada uma das
educadoras, creio que nos encontros tenhamos conseguido qualificar as
conversas em grupo, romper com a moral do escolarismo – em que todos são
solicitados a pensar a partir de uma resposta já escrita – haja vista que trabalhar
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em uma perspectiva de experimentação, de criação de olhares, de imagens e de
sentidos coloca-se como resistência às organizações de espaços de formação
continuada que pouco se abrem para a circulação de novos saberes, que pouco
convidam à criação. Não é por acaso que uma das educadoras diz ―Eu não sei
criar‖. Essa afirmativa nos diz da falta de espaços de experimentação e de
criação na contemporaneidade e, mais especificamente, na própria escola. Essa
fala remete ao entendimento de que há os que criam e há os que recebem as
criações, denotando uma conduta subserviente. E aqui uma observação em
relação à arte contemporânea se faz importante, pois, mesmo que cada vez mais
sejamos provocados com obras interativas e subversivas que questionam
fronteiras da arte e da criação, ainda assim são espaços em que poucos se
movimentam. Pergunto-me acerca de condutas políticas que favoreçam modos
de vida mais éticos e estéticos: quais são os espaços da atualidade que nos
convidam a criar?
Sei que o alcance do trabalho pretendido com o grupo de formação
estética com educadoras de uma escola infantil é pequeno e, por certo, limitado;
todavia, em uma sociedade tão carente de novos arranjos sociais e de laços
comunitários, a constituição desse tipo de proposta oferece-se como
possibilidade para criarmos alguns tensionamentos nos modos como nos
pensamos e nos conduzimos.
Nesse trabalho escolhi dizer e dar a ver algumas imagens, algumas falas,
dentre muitas. Cada análise que foi realizada poderia ter sido pormenorizada,
recortada e adensada com outros olhares teóricos. Dentre tantas fotografias e
tantas falas, foi difícil escolher os materiais do campo empírico que
efetivamente fariam parte do corpo de análise. Há várias reflexões que poderiam
ter sido feitas, tais como problematizar acerca do real, da ficção, do imaginário,
e da própria arte. Não desconhecendo essas possibilidades de reflexão, assumo
minhas escolhas neste texto, deixando que os leitores criem a partir delas.
Para finalizar essa dissertação, compartilho uma fotografia que a mim
deu muito a pensar. Trata-se da fotografia O instante da gota. Tal registro de
um pingo d‘água parece querer dar outro sentido ao olhar sobre o gotejar de
uma torneira do pátio da escola. Para mim, o punctum é a gota, a meio do
caminho entre a torneira e o chão. É a gota que me traz uma agitação interior,
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uma festa, um trabalho também, a pressão do indizível que quer se dizer.
(BARTHES, 2002, p.35).
Escolher uma gota para fotografar talvez tenha a ver, entre tantas coisas,
com algum desejo de desapressar o tempo. Na fotografia, a gota se solidifica
gota. Vivifica-se gota. Perdura-se gota. Diferente de sua breve existência, de um
rápido percurso entre a torneira e o chão, a fotografia permite que ela – a gota,
de algum modo, resista e possa ser contemplada. A efemeridade da gota me
provoca a pensar os tempos da escola, e da universidade também, a velocidade
dos acontecimentos, a falta de fôlego em um cotidiano de excessos que pouco
permite espreitar o instante da gota ou a poética dos instantes.
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Verdade, mentira, certeza, incerteza...
Aquele cego ali na estrada também conhece estas palavras.
Estou sentado num degrau alto e tenho as mãos apertadas
Sobre o mais alto dos joelhos cruzados.
Bem: verdade, mentira, certeza, incerteza o que são?
O cego pára na estrada,
Desliguei as mãos de cima do joelho
Verdade, mentira, certeza, incerteza são as mesmas?
Qualquer cousa mudou numa parte da realidade — os meus joelhos e as minhas
mãos.
Qual é a ciência que tem conhecimento para isto?
O cego continua o seu caminho e eu não faço mais gestos.
Já não é a mesma hora, nem a mesma gente, nem nada igual.
Ser real é isto.

Alberto Caeiro
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