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Um novo olhar para o registro: produção de conhecimento 
 

Introdução 
 
 Somos um grupo de mulheres, educadoras da Rede Municipal de Campinas – 
monitoras e professoras de educação infantil, e do ensino fundamental.  

Constituímos um grupo que já traz experiências pessoais e profissionais 
diferentes e, atuamos em instituições com realidades distintas apesar de inseridas 
no contexto da Educação Municipal de Campinas. 
 Encontramos-nos, no primeiro semestre de 2007 num curso “Um novo olhar 
para o registro: produção de conhecimento”1, que se constituiu como um espaço 
formativo cujo objetivo tem sido retomar o tema do registro. O trabalho no grupo se 
deu pelos questionamentos primeiros: que novo olhar é esse? O que significa o 
registro? Como se faz? Quais as formas do registro? Qual a relação entre a prática 
que exercemos e o registro na perspectiva desse novo olhar? 
 Nesse período, vimos discutindo, problematizando, trocando, compartilhando, 
questionando, e finalmente, repensando nossas práticas de escrita reconhecendo-as 
como instrumentos para problematizar o próprio fazer e refletir sobre o mesmo. 
 No espaço do curso, nos momentos de nossos encontros, vivenciamos um 
processo de formação baseado, segundo a intenção das formadoras, de apostar na 
produção dos sujeitos ali envolvidos. Dessa forma, nossos encontros contaram com 
muitas narrativas de vida e de prática pedagógica e, para além delas, a 
problematização e sistematização desses conhecimentos que vem se mostrando 
nos fragmentos.   
 Nesse texto, buscamos traduzir o movimento que vem sendo construído 
no/com o grupo de educadoras, de olhar e ressignificar o registro e a prática 
pedagógica e, assim compartilhamos com Fontana (2000) ao afirmar que:  
 

Mais do que apreender o sentido produzido, interessa o movimento em que ele 
vai sendo produzido, reproduzido e transformado; o movimento que sustenta e 
desloca a configuração apreendida e a regula. (p.106) 
 

Para isso, nos dedicamos à tarefa de construir coletivamente esse material a 
partir da retomada das anotações do próprio curso, e que representa o esforço de 
sistematizar e organizar as discussões que vemos desenvolvendo, de resgatar a 
memória, de traduzir as percepções que temos acerca do registro. Segundo 

                                                 
1 Diário Oficial do Município. Comunicado SME / FUMEC nº 01/2007. 
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Camargo (2000:215), o saber da prática “é um saber contraditório, ideológico, que 
não está disponível porque não está ainda sistematizado”.  
 A seguir, apresentamos as reflexões dos movimentos os quais os 
percebemos, durante a sistematização de oito semanas de trabalho. Os 
“movimentos” pretendem traduzir nosso transitar nessa discussão. 
 
- Primeiro movimento: expectativas, inquietações e descobertas 
 
 Os primeiros encontros foram marcados pelo conhecimento mútuo entre as 
participantes do grupo e pela busca de nossas afinidades: o que tínhamos em 
comum?  
 Em comum tínhamos a insegurança em relação ao registro, dúvidas, 
angústias e buscávamos uma compreensão maior sobre a temática. Essa busca 
revelava o descontentamento que trazíamos em nossa experiência com o registro e 
com ela a possibilidade de desenharmos um novo caminho para nos percebermos, 
nos olharmos, através da escrita do nosso trabalho. O título do curso “Um novo 
olhar” despertou o interesse e curiosidade: - Que novo olhar era esse? Será que 
estava olhando errado? Que outra “forma” é possível olhar? 

No começo não tínhamos a idéia da amplitude da temática, de que o ato de 
escrever traz consigo a necessidade de reconhecermos nosso olhar, nossas 
concepções, de nos conhecermos. Segundo Prado e Soligo (2005,p.16), “o ato de 
escrever sobre a experiência vivida, sobre a prática profissional, sobre as dúvidas e 
os dilemas enfrentados, sobre a própria aprendizagem não é tarefa simples, pois 
exige, ao mesmo tempo, tomá-los como objeto de reflexão e documentá-los por 
escrito”. 

Este foi o primeiro movimento que identificamos e está atrelado a percepção 
das inquietações que trazíamos, ou seja, o ponto de partida da nossa discussão que 
perpassava especialmente em saber “como fazer o registro”. 
 Durante os encontros, descobrimos que falar sobre o registro, é dialogar com 
as questões mais complexas da educação, das concepções implícitas no modo de 
organizar o trabalho pedagógico, de realizar o registro e das discussões de cunho 
histórico e filosófico. 

A possibilidade de estarmos num grupo de formação trouxe consigo a 
oportunidade de nos distanciarmos do cotidiano escolar em que estamos imersas e 
a condição de trocar experiências, refletir e olhar sob outro ângulo o trabalho que 
realizamos, o qual se mostra também pelo registro, foco de nossas discussões. Nas 
palavras de Paulo Freire (1995,p.103): “Saliento a necessidade de que dentro do 
contexto teórico, tomemos distância do concreto, no sentido de perceber como, na 
prática nele exercida, se acha embutida a sua teoria de que às vezes, não 
suspeitamos o que mal sabemos”. 

E ainda, no processo de distanciamento que nos permite emergir do 
cotidiano, podemos nos perceber como sujeitos, profissionais e mulheres que vêm 
construindo uma história. No entanto, nos compreender como construtoras de 
história significa identificar que esse mesmo processo histórico vem sendo 
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documentado e contado, não por “aquelas” que vivem o cotidiano e sim por 
“aqueles” que falam sobre o cotidiano.  

Segundo Prado e Soligo (2005, p.57) “até bem pouco tempo, os relatos de 
experiências, as histórias, as reflexões dos educadores, geralmente, não eram feitos 
de ‘próprio punho’, mas, sim, por outros atores – pesquisadores, em sua maioria”. 

 Mais do que construir história, é desvelar que as relações que estabelecemos 
na condição de mulheres, monitoras, professoras estão impregnadas pelas formas 
de organização da nossa sociedade e de uma dada concepção de conhecimento, e 
isso nos leva a pensar: como podemos nós, mulheres, escrever e registrar a história 
do nosso trabalho e também de nossas trajetórias, se nossos saberes vem sendo 
marginalizados e pouco reconhecidos como legítimos na produção do 
conhecimento?  

Apostar no espaço formativo do grupo e nos comprometermos com a tarefa 
de produzir esse texto, tem se revelado como um caminho que problematiza e 
sistematiza nossos saberes, legitima nossa produção e recupera a condição do 
sujeito que produz conhecimento. 
 
- Segundo movimento: apostando no sujeito que produz 
 

Nosso curso é organizado por uma carga horária de quarenta e cinco 
horas/aula, sendo que estas, estão divididas em quinze encontros semanais de três 
horas/aulas. Dentre as práticas de estudo2 sobre “Registro” que desenvolvemos, 
destacamos a intensa preocupação entre a coerência do que é proposto com o que 
está sendo discutido. Nesta perspectiva, as diferentes práticas estão sustentadas na 
concepção de formação que aposta na produção do conhecimento pelos sujeitos.  

Todos os encontros contam com um momento “disparador” da sensibilidade 
no qual a arte é fonte de provocações. Temos vivenciado experiências com poesias, 
literatura, imagens, músicas e dinâmicas que têm como intenção proporcionar a 
retomada de si mesmo, de se auto-perceber, de apurar o olhar, de traduzir nossos 
sentimentos, de possibilitar a experiência coletiva entrelaçando o grupo. 
 Um outro ponto que destacamos quanto à metodologia do curso, são as 
inúmeras tarefas que realizamos para sistematizar as discussões e as reflexões 
sobre o registro.  Destacamos aqui, a elaboração de um dos quadros síntese da 
leitura e discussão de um texto sobre formação3, que teve o objetivo de vasculhar no 
texto as concepções de sujeito, educação, formação e registro que estavam nas 
entrelinhas. Então, além de ler e discutir o que estava explícito, fizemos o exercício 
de discutir e buscar o implícito.  
 O ato de ler o texto, discutí-lo e produzir o quadro síntese descrito, possibilitou 
a articulação da experiência que estamos vivenciando com o registro com a 
discussão e experiência que o texto trouxe. E isso nos fortaleceu e nos deu condição 
de relacionar teoria e prática. 
                                                 
2 Estamos entendendo por estudo as ações de ler, escrever, discutir, refletir, trocar experiências e produzir 
conhecimento. 
3 PRADO e SOLIGO, 2005. 
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 Pensamos assim, que essas tarefas que apostam na produção coletiva dos 
sujeitos têm nos revelado o quão complexo, intenso e laborioso é esse processo, 
pois implica em dialogar com o outro, negociar sentidos, rever posturas, desnudar 
quem somos e um esforço de refletir e escrever.  
 Durante a produção coletiva deste material, percebemos que a cada encontro 
que terminava, saíamos com a sensação de mudança.  

O movimento da produção tem ganhado proporções que não imaginávamos, 
e isso se traduz em vários âmbitos de nossa vida, em especial no trabalho com as 
crianças, em que nos surpreendemos repensando as ações da própria prática 
pedagógica. E esse movimento da práxis, Larrosa traduziu na idéia de que “na 
formação existe, às vezes, tensão, destruição, negação. Por isso, só são formativas 
as experiências em que se faz a prova da própria identidade” (2000,p.181)  
 Escrever para o Congresso de Leitura (COLE), mobilizou nossas forças, vem 
reafirmar nosso compromisso com a escrita e com a prática pedagógica no sentido 
de compartilhar esse movimento de produção com outros profissionais, essa é uma 
dimensão política do ser educador. 

 Na verdade, retomar as anotações, o material nos fragmentos e escrever 
sobre essa trajetória foi tornar o processo de produção transparente e visível para 
nós mesmas, dando condições de compreendermos a relação entre fazer, falar e 
pensar. Isso nos coloca na perspectiva do sujeito que produz e se apropria do 
produto do seu trabalho, que no caso da Educação é um trabalho essencialmente 
intelectual. 
 
- Terceiro movimento: mulheres em trajetórias de formação 
  
 Na linha do que discorremos no movimento anterior, situamos o exercício de 
escrita de nossos memoriais de formação. Tendo como base o texto de Prado e 
Soligo (2005), anteriormente citado, nos propusemos na escrita de nossa trajetória 
profissional. Cada uma levou para a casa a tarefa de colocar no papel quais as 
experiências que marcaram seu modo de ser no trabalho educativo, retomando 
momentos e lugares distintos pelos quais tinham passado. 

Segundo Larrosa (2000,p.39), olhar para si é então uma aventura, “mas essa 
aventura conduz até onde não estava previsto, à consciência de que o eu não é 
senão uma contínua criação, um perpétuo devenir: uma permanente metamorfose”. 
 Foi, sobretudo, a partir da apreciação das pinturas de Tarsila do Amaral, Tao 
Sigulda e Cândido Portinari que iniciamos nossa socialização sobre cada trajetória 
profissional, fazendo uma relação entre nossas vidas com a imagem que 
escolhemos. Trazemos aqui, a transcrição de um fragmento desses relatos: “a 
imagem que escolhi, tem essas árvores meio escuras Naquela busca da medicina e 
a educação eu vislumbrei muita coisa bonita como os pássaros, o sol entrando”. 
(Ana Madalena, 19/06/2007) 
  Na narrativa do outro, fomos nos encontrando. No movimento de trocar e 
compartilhar as experiências pessoais, o que era individual passou a ser coletivo. 
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 Pudemos perceber que as trajetórias se entrelaçavam e representavam os 
diferentes momentos históricos da educação, como nos revela a fala da Fátima: 
 

Quando eu comecei a trabalhar eu lembro que as funções de professora e 
monitora eram muito distintas.... a gente entrava, eu não sei se era impressão, 
(por)que a gente não tinha formação, as monitoras participavam mais da rotina 
da higiene e professora ficava com aplicação de atividades, a idéia que elas (as 
professoras) tinham é que a gente não sabia nada, e depois participando de 
cursos e palestras nesses anos todos, deu para perceber que o enfoque da 
Secretaria da Educação modificou...” (19/06/2007) 
 

Na continuidade dessa atividade, elaboramos uma linha do tempo destacando 
os anos, períodos que marcavam nossa experiência profissional dentro da Rede 
Municipal de Educação de Campinas. A partir dessa linha, buscamos elementos 
históricos que nos possibilitou uma compreensão do contexto mais amplo que 
estamos inseridas, da relação da história da educação em nosso município (micro) e 
a do Brasil (macro).  

Recuperamos aqui, um trecho das anotações das professoras formadoras 
sobre a fala dos memoriais: 

  
Registro das falas dos Memoriais 
- Renascer (transformação) 
- Sentido da vida 
- Monitora fica com a higiene, professora aplica atividades 
- Mudança no enfoque da SME sobre os profissionais da educação infantil 
- Diferentes nomes para designar o papel que desempenho. (Caderno de 
registro das formadoras: 12/06/2007) 
 

 Não foi e não é nossa intenção discutir todos os pontos que tais fragmentos 
sugerem, mas sim reconhecer as referências que conduzem nossas práticas e os 
pontos de tensão na educação: o cuidar e educar na educação infantil, a ruptura do 
processo educativo da educação infantil para o ensino fundamental, o 
desconhecimento de um e de outro nível pelas suas profissionais. 
  Reconhecendo as marcas que fundamentam nosso trabalho pedagógico, 
sobressaltaram as questões de gênero que apontam a feminilização de nossa 
profissão. Indagamos: afinal, de que forma, ser profissional da educação se 
relaciona com as experiências que trazíamos como mães, irmãs, tias e àquelas que, 
por serem mulheres tinham “o dom e a paciência” para exercer a docência? 
 Recorrendo mais uma vez as anotações das professoras formadoras sobre a 
socialização dos memoriais, recuperamos o seguinte fragmento em que essa 
problemática se torna evidente: 

  
Mãe feliz em casa e no CEMEI 
Professora é missão – está ligado a afetividade 
Dedicação 
Eu não me tornei professora, nasci professora 
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Cuidar do filho dos outros 
(Caderno de registro das professoras formadoras – 12/06/2007 e 
19/06/2007) 

 
A própria história da educação nos mostra que para as meninas a educação 

esteve sempre voltada às práticas mais domésticas como cuidar da casa, cozinhar, 
costurar e educar os filhos. Trazemos os ranços dessas idéias em nossos processos 
constitutivos e, mais do que isso, também as reproduzimos em nossos discursos e 
no dia-a-dia com as crianças. Por isso, resgatar as memórias de formação e 
evidenciar essas questões foi acima de tudo, desvelar as diferenças de funções 
ocupadas para homens e mulheres em nossa sociedade.  

Na contradição que está implícita nessas discussões, encontramos o distinto 
lugar de nossa profissão, que é o lugar do trabalho intelectual em que, em espaços 
de formação, paramos, pensamos, agimos e repensamos o fazer. Em outras 
palavras, o trabalho da educadora é um trabalho que requer fundamentalmente o 
aprofundamento teórico denso que nos permite reconhecer e romper com o que está 
dado.  
  Retomando a essência desse terceiro movimento que nomeamos de 
“mulheres em trajetórias de formação”, encontramos um processo de 
reconhecimento de nossas realidades, de valorização de nossa experiência 
profissional e de ruptura com esse ranço que trazemos quanto ao discurso que 
associa o aspecto doméstico / feminino / prático à profissão de educadora, uma vez 
que, 
 

a constatação de que essa profissão tem sido marcada por uma naturalização do 
feminino, quando é enfatizado o predomínio de mulheres como profissionais 
dessas instituições, significa a compreensão de que a categoria gênero é uma 
dimensão decisiva da organização da igualdade e da desigualdade em nossa 
sociedade. (CERISARA, 2002,p.28) 

 
 Ainda ficou uma questão: com o trabalho com os memoriais cumpriu o papel 
de recuperar o sujeito? Três aspectos perpassaram essa dimensão: a escrita da 
trajetória, a compreensão do contexto e a relação deste com nossas experiências.  

Quando fomos escrever sobre o memorial, nos deparamos com tantas 
informações, experiências que podiam ser contatas que se tornou complexa a tarefa 
de selecionar o que narrar sobre nossa trajetória de formação. Daí surgiu a 
importante descoberta quanto à necessidade de focalizar um ponto na escrita.  
 
– Quarto movimento: focando, refletindo e problematizando o registro 
 
 Durante todos os encontros em que o registro tem sido o norte de nossas 
discussões, muitas polêmicas transpassaram por nossas falas, o que nos fez 
inúmeras vezes ampliar o debate. É sabido que quando os sujeitos falam, se 
reportam as suas experiências como nos lembra Azevedo: 
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Narrativas provocam outras narrativas, dado que ao narrar não seguimos a 
linearidade da lembrança dos fatos, mas intercalamos outras lembranças de 
outros fatos. Às vezes, fazendo longos adendos; outras vezes, interrompendo o 
assunto e puxando outros fios da memória que, aparentemente, pouco têm a ver 
com o acontecimento em questão, mas dizem muito de nós, da maneira como 
pensamos o mundo, da maneira como agimos no mundo. (2004,p.14)  

 
Deste modo, todo o grupo acabava se transportando para a situação que 

estava sendo narrada e cada uma procurava contribuir acrescentando a própria 
experiência. Se por um lado, consideramos fundamental que cada uma de nós tenha 
vez de falar e relacionar a discussão com sua experiência, revelando um 
distanciamento daquilo que já havia sido vivido; por outro, isso nos vem trazendo a 
necessidade constante de retomarmos a relação entre os “casos vividos” com o eixo 
de nosso trabalho que é o novo olhar para o registro. 
 Focalizar a discussão no tema registro foi e tem sido um desafio, um trabalho 
árduo de repensar toda nossa prática pedagógica e localizar nela elementos para 
compreendermos o modo como escrevemos, o que priorizamos na escrita e, 
reconhecermos qual tem sido nossa experiência com o registro e com a escrita, 
durante nosso trajetória profissional e de formação. 
 Nesse movimento de repensar o próprio trabalho e de olhar para nossa 
escrita, pudemos perceber que ela (a escrita) não dava visibilidade a complexidade 
de nosso fazer educativo. Fazer este que se dá pela intencionalidade e 
planejamento de todas nossas ações e isso não aparecia nos registros.  
 Estávamos num registro comum da rotina, ou seja, registrávamos as 
atividades muito pontuais, como horários, conteúdos, etc., mas o processo dos 
sujeitos fazendo tal atividade não estava contemplado em nossa escrita. Esse 
registro mostrava a rotina do dia-a-dia da sala de aula, mas pouco nos dizia sobre a 
complexidade das relações que foram estabelecidas naquele dia.   

Apresentamos um fragmento de um registro de uma das educadoras, no 
início do ano letivo de 2007, mês de Março: 
 

- levantar crianças 
- higiene 
- hora do café 
- atividade 
- higiene 
- horário do jantar 
- brincadeiras livres 
- preparação para ir embora (Caderno de registro da educadora Elaine: Março de 
2007) 

 
Em 20/06/07, três meses discutindo sobre o registro no grupo de formação, a 

mesma educadora fez o registro da rotina da seguinte maneira: 
 

- levantar as crianças 
- higiene 
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- roda cantada – as crianças cantaram juntamente com as monitoras com gestos, 
repetindo a música da Galinha.Num determinado momento da música eles deram 
beijos e abraços, observei algumas preferências entre as crianças: o João 
sempre procura a Ludimila para abraçá-la; a Taíssa falou para o Jean que ele era 
o seu príncipe, e Jean respondeu: não eu sou o homem-aranha. 
- Hora do Café 
- Brincadeiras no parque 
- higiene 
- jantar. (Caderno de registro da educadora Elaine: 20/06/07) 
 

Embora os registros estejam um pouco parecidos, um deles traz as 
observações da educadora, assim como a voz e atitudes das crianças. O que isso 
significa? 

Significa que passamos a olhar o sujeito que produz, no caso a criança e que 
também é o foco de nossa ação na escola; que o registro vai permitir elaborações e  
reflexões a posteriori, assim como, o (re)planejar o trabalho pedagógico. Em outras 
palavras, essa sutil mudança na forma de registrar que a educadora nos apresenta, 
vem reafirmar a necessidade de apurar nosso olhar, de escrever sobre nosso 
trabalho e a partir disso nos lançarmos a reflexão do mesmo.  

Esse movimento trouxe a valorização da profissional e do trabalho, pois 
reafirmou que a mesma tem muito mais a dizer sobre o próprio trabalho que realiza 
e que tem condições de elaborar e sistematizar sua experiência produzindo um 
conhecimento legítimo sobre si e sobre a educação. Ancoramos nossa experiência 
na afirmação de Prado e Soligo (2005): 

 
Porque a reflexão por escrito é um dos mais valiosos instrumentos para aprender 
sobre quem somos nós – pessoal e profissionalmente – e sobre a nossa atuação 
como educadores, uma vez que favorece a análise do trabalho realizado e do 
percurso de formação, o exercício da capacidade de escrever e pensar, a 
sistematização dos saberes e conhecimentos construídos, o uso da escrita em 
favor do desenvolvimento intelectual e da afirmação profissional. (p.16) 

 
 

- Até onde chegamos? Reconhecendo os movimentos.   
 

A primeira coisa a dizer sobre todo esse percurso de formação que estamos 
vivenciando é que, enquanto processo dialético de percepção e transformação, tanto 
do modo de ser como do modo de conceber e experimentar a escrita, temos 
transitado entre o senso comum e o senso crítico.  

Os quatro movimentos aqui destacados não estão encerrados, uma vez que 
sua essência é de proporcionar esse ir e vir entre o campo pessoal e profissional  
e/ou entre o campo das experiências e o campo teórico.  Como sujeitos inteiros que 
somos, pensamos e fazemos, sentimos e racionalizamos, temos corpo e mente. 
Também esses movimentos – de formação – aqui descritos se interligam e se 
complementam e ainda, acontecem concomitantemente em nós, em nosso processo 
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de constituição, ora trocamos, ora escrevemos juntas, ora discutimos, ora 
problematizamos coletivamente.  

No momento presente já temos a clareza de que o foco de nossas escritas se 
modificou e isso vem se dando através do exercício de distanciamento do cotidiano 
escolar, vivenciado no curso. Sentimos que estamos mais próximas das crianças e 
centradas em suas ações.  
 Enfim, nos sentimos mais conscientes da capacidade de produzir, da 
responsabilidade de fazê-lo e consolidar um conhecimento da prática que nos 
certifica como profissionais da educação, documentando a trajetória histórica da 
Educação. Nas palavras da educadora Bernadete: - Agora, não estamos mais 
fazendo as coisas automaticamente. Estamos parando para pensar. (26/06/07) 
 Muito já caminhamos até aqui, mas esse é apenas o começo de um processo 
que quer reconhecer o registro como instrumento de retomada do trabalho e 
produção de conhecimento. 
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