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RESUMO

As artes visuais são veículos que oportunizam tornar visíveis as construções
mentais que são elaboradas diariamente por todos os seres humanos. A fotografia, que
enquadra-se como sendo uma arte visual, é um campo de conhecimento que tem como
base a linguagem visual e não-verbal e tem permanecido em evidência em virtude da
potencialidade de expressão e construção social que carrega consigo. No âmbito escolar,
mais especificamente no período da pré escola (4 e 5 anos), a fotografia torna-se uma
ferramenta valiosíssima que oportuniza aos educadores tanto auxiliarem no
desenvolvimento visual das crianças quanto verem e ouvirem os processos de
aprendizagem delas. A metodologia proposta para o desenvolvimento dos estudos foi o
método Reframing (Krippendorff), que defende as analogias entre diferentes áreas de
conhecimento como sendo oportunidades para novos espaços de interação. O processo de
elaboração das heurísticas foi embasado pelos estudos realizados dentro da macroárea
“Imagens para Educação”, onde a fundamentação teórica teve como base conceitos
relacionados às áreas de Educação Infantil, Ergonomia Cognitiva, Educação em Design e a
fotografia como metodologia de pesquisa qualitativa. O objetivo geral da presente pesquisa,
que era elaborar heurísticas para contribuir com a ampliação da percepção visual dos
educadores e beneficiar a etapa de planejamento de vivências fotográficas, foi atingido
através da elaboração de uma apostila digital composta por sete heurísticas. Os conteúdos
descritivos de cada uma das heurísticas versam sobre ferramentas para auxiliar as práticas
dos educadores enquanto mediadores das vivências fotográficas. Entretanto, não foi
possível corroborar ou refutar a hipótese de pesquisa visto que o experimento prático de
validação da eficácia destas não foi aplicado com o referido público. Foram prospectadas
diversas oportunidades para trabalhos futuros e, dentre elas, propõe-se a aplicação do
Método MAC (Método de Avaliação da Comunicabilidade do Sistema) para avaliar a
qualidade das mensagens percebidas com as heurísticas e a eficácia destas como
instrumento auxiliar prático. Em decorrência das frequentes transformações sociais, a
tecnologia tem oportunizado às pessoas uma interação diferente e, desse modo, surgem
novas necessidades de construção social, significação e comunicação onde o Design, as
Interações e Interfaces Cognitivas podem amparar.O futuro está nas conexões.

Palavras-chave: Ergonomia Cognitiva. Linguagem visual. Fotografia. Educação Infantil.
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ABSTRACT

The visual arts are vehicles that make it possible to make visible as mental
constructions that are elaborated daily by all human beings. Photography, which fits as a
visual art, is a field of knowledge that is based on visual and non-verbal language and has
remained in evidence due to the potential for expression and social construction that it
carries with it. In the school context, more specifically in the preschool period (4 and 5 years
old), photography becomes a very valuable tool that gives educators the opportunity to both
help in the visual of children and see and hear their learning processes. The methodology
proposed for the development of different studies was the Reframing method (Krippendorff),
which defends analogies between areas of knowledge as opportunities for new spaces of
interaction. The descriptive content of each of the heuristics deals with tools to help
educators' practices as mediators of photographic experiences. This elaboration process was
carried out in studies carried out within the macro-area “Images for Education”, where the
theoretical foundation for education is based on concepts related to the areas of Early
Childhood Education, Cognitive Ergonomics, Education in Qualitative Design and the
methodology of qualitative research. The general aspect of the research, which was
designed for the research presented to seek the visual objective of educators and beneficiary
of the planning stage of photographic experiences, was achieved. The final result was the
elaboration of a digital booklet composed of seven heuristics. However, it was possible for
the public to corroborate or refute the research hypothesis that the trial validation practical
experiment was not applied with reference. Several opportunities for future work were
prospected and, among them, plans were made to apply the MAC Method (MAC Method for
Assessing the Communicability of the Quality of the MAC Method), perceived as heuristics
and practices as a practical auxiliary instrument. As an alternative to the necessary
transformations, technology has the opportunity to support people in a different interaction
and, in this way, the new needs for social, meaningful construction and for social
communication where Design, Interactions and Cognitive Interfaces can support.

Keywords: Cognitive Ergonomics. Visual language. Photography. Child education.
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1 INTRODUÇÃO

A educação está em constante movimento e em meio a isso também transforma-se a

forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Assim, percebe-se uma necessidade

infinda da consolidação e resgate de espaços e práticas que prezem pela compreensão e

respeito do tempo de desenvolvimento de cada Ser Humano.

A Primeira Infância, a qual diz respeito às crianças entre 0 aos 6 anos de idade, é o

período considerado como sendo fundamental para a construção da psique do Ser Humano.

James Heckman (2012), vencedor o prêmio Nobel em economia de 2020, evidencia a

importância dos primeiros anos de vida das crianças como sendo determinantes para a

formação de habilidades e capacidades que irão gerar resultados ao longo de todo o ciclo

de vida, e avanços teóricos apoiados em dados empíricos de disciplinas como

Neurociências, Ciências Sociais, Psicologia, Economia, Educação continuam a mostrar tal

essencialidade (United Way Brasil, 2019). Heckman (2012) afirma que faz-se necessário

investir na criança como um todo a fim de edificar o Ser Humano como ser integral e

complementa que “a educação eficaz na primeira infância abrange as habilidades cognitivas

e as características de caráter como atenção, controle de impulsos, persistência e trabalho

em equipe (p.2)

Para Fontoura (2002), todos nós possuímos uma vontade, interna e inata, de

aprender. Segundo Ute Craemer (2013, p. 47), citando Schiller (1992) em um estudo

realizado em parceria com outros educadores, “entre o impulso da forma e o impulso da

vida, surge algo maior — o impulso lúdico. Brota da força de criação que reside em nós,

como uma centelha divina. O ser humano é humano na medida em que ele cria de dentro

para fora: cria pensamentos, sentimentos, ações.”

[...] Cada criança deve construir suas próprias formas de conhecimento
arduamente ao longo do tempo, com cada tentativa ou hipótese,
representando sua tentativa corrente de fazer sentido ao mundo
(FONTOURA, 2002 apud GARDNER, 1994, p. 27).

Todos os processos de aprendizado inerentes à infância são estimulados pelo meio

sócio-educacional em que as mesmas estão inseridas e este ato está diretamente ligado

não apenas à formação da criança como ser individual, mas também como ser social,

misturando idades, sexos, povos e culturas. É nesta fase, na Primeira Infância, que os

circuitos das regiões pré-frontais são modificados e consolidados em função das

experiências as quais as crianças vivenciam, em especial as quais envolvem interações

sociais (NCPI, 2016, p.7 apud HANSEN, 2019, p. 116). Os processos de interação entre a

criança consigo mesma e a criança com a sociedade, portanto, atuam como ferramentas de
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desenvolvimento da psique e construção do conhecimento intra e interpessoal.

Segundo Hansen (2019), idealizador da metodologia “Pedagogia Florença”, um

método de educação para crianças de 0 a 6 anos de idade e educadores infantis, nas

descobertas das crianças o educador ocupa um papel fundamentalmente de apoiador: “ele

observa, acompanha, incentiva, encoraja o mergulho que a criança precisa fazer no interior

de si para encontrar seu centro criativo e para expressar o que lá encontrou” (p. 149). Para

tanto, o educador precisa observar ativamente as vivências da criança de modo a

compreender quem é o ser o qual ele está encorajando a desenvolver-se.

Para Gebara e Marin (2005), todo e qualquer aspecto do desenvolvimento cognitivo

só será efetivo se for baseado em uma interação comunicacional muito forte entre o emissor

e o receptor da mensagem. Complementa que, no senso comum, “as representações

sociais são teorias que se elaboram coletivamente nas interações sujeito-sujeito e

sujeito-instituição num determinado tempo, numa cultura e num espaço próximo” mas não

se resumem apenas a isso: as representações sociais “são produtos do confronto da

atividade mental de um sujeito e das relações complexas que mantém com o objeto.” (p. 26)

O professor alemão Klaus Schwab (2016) fundador do Fórum Econômico Mundial,

afirma que a sociedade está passando pela 4º Revolução Industrial, a qual diz respeito a

inserção da tecnologia na nossa cultura, que engloba a interação, à interconectividade,

inter-relação entre os homens, informações e imagens dos mais variados gêneros. O

cenário ao qual se desenvolve a presente pesquisa é um período pandêmico - Pandemia do

Coronavírus SARS-CoV-2 - onde a tecnologia tem-se mostrado cada vez mais presente no

dia-a-dia desde a primeira infância até a terceira idade. É previsível que o cenário

tecnológico transformar-se-á ainda mais a partir desse momento e que as relações humanas

estão sendo cada vez mais ressignificadas.

De modo a embasar as relações expostas anteriormente, adentra-se em conceitos

relacionados a Ergonomia Cognitiva e Interação Humano-Computador. Sabe-se que a

Ergonomia Cognitiva faz direta relação com o ato de conhecer, captar, integrar, elaborar

e/ou exprimir informações para resolução de problemas. Para tal, analisa-se conceitos

pragmáticos de cognição, percepção, memória, raciocínio, dentre outros aspectos

físico-mentais, os quais têm por objetivo estudar as interpretações e informações sensoriais

advindas, por exemplo, da usabilidade do sistema. WINOGRAD (2003) defende, diferente

do pragmatismo habitual, que "a grande maioria da interação humano-computador é um

passo em algum processo de interação humano-humano (apud BORGES, p. 31).

Complementa que as evoluções tecnológicas intrínsecas à interação humano-computador

derivam de oportunidades de enriquecer as formas de comunicação humana. Em outras

palavras, o computador é apenas uma ferramenta auxiliar na conexão entre o emissor e o
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receptor dos códigos de comunicação. Traz-se aqui “computador” como sendo o

sistema que intermedia quaisquer tipos de interações humano-humano.

Partindo desse pressuposto, a comunicação de maneira geral é uma atividade

inerente a qualquer Ser Humano e engloba aspectos relacionados à interação, e é

embasada pelo objetivo principal de transmitir códigos, buscar entendimento e

compreensão. Entretanto, o ato de emitir mensagens não significa que, quando esta for

recebida pelo receptor, será necessariamente compreendida. Isso acontece em virtude das

diferentes experiências vividas por cada indivíduo, o que acarreta em decodificações e

interpretações distintas. Faz-se necessário decodificar os signos da linguagem para que

possa haver um diálogo entre emissor-receptor.

“A teoria tradicional da comunicação (Vanoye, 2007) estabelece que esta
deva se processar a partir, basicamente, de sete elementos: a origem da
mensagem é denominada de fonte; o responsável pela transmissão da
informação: emissor; a informação a ser transmitida, que é veiculada pelo
sistema de códigos manipulado pelo emissor: mensagem; o elemento a que
se destina a mensagem: receptor; o campo de circulação da mensagem:
canal de comunicação, este é o responsável pelo deslocamento espacial
e/ou temporal da mensagem; aquilo que veicula a mensagem e que é
trabalhado pelo emissor: o sistema de signos” (TELLES, 2009, p. 151)

De acordo com Freitas (2010 apud DE SOUZA E WECHSLER, p. 138), O estágio

denominado como sendo “pré-operatório” por Jean Piaget caracteriza-se pelo

desenvolvimento da capacidade simbólica e este período oscila entre as ações egocêntricas

e ações coletivas. De tal modo, nesse período os objetos passam a ter significado dentro do

mundo individual de cada ser humano.

“(...) as linguagens estão presentes e são essenciais na

Educação Infantil. É tarefa de todos os profissionais que

estão diretamente e/ou indiretamente ligados à educação da

criança possibilitar as diferentes manifestações das

linguagens. Assim sendo, devem permitir a expressão das

diferenças e promover processos de diálogo e negociação

através das trocas e comparação de ideias.” (PATTUZZO e

GONÇALVES, 2019, p.6).

A linguagem visual é considerada uma das múltiplas linguagens da criança e

vivências fotográficas podem embasar tal área de conhecimento. Faz-se necessária uma

constante alfabetização do olhar (KOSSOY et al, apud ABDALA, 2013, p. 1, cap.1) para
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que imagens possam adentrar as experiências de aprendizagem como veículos de

ensino-aprendizagem. Essa alfabetização consiste na sensibilização do olhar para que se

consiga, quando se tratando de imagens, registrar e transmitir mensagens a partir de

diferentes fotografias.

Byrnes e Wasik (2012, tradução nossa) defendem que a fotografia pode ser uma

ótima ferramenta nas salas de aula da primeira infância e quando crianças e professores

são expostos à interação com instrumentos fotográficos estes têm a oportunidade de

descobrir aspectos do seu profundo mundo interior. As autoras citadas enfatizam, ainda, que

para otimizar os aprendizados a partir de experiências fotográficas, é importante permitir que

as crianças participem ativamente, e de maneira lúdica, no processo de captura das

imagens. Expõem que fornecer às crianças a oportunidade de decidir e comentar sobre sua

própria composição fotográfica auxilia no desenvolvimento da linguagem infantil. Ainda,

crianças com aproximadamente 5 anos de idade ainda estão desenvolvendo suas emoções

e os vocabulários inerentes a esta faixa etária. Gallagher (1999) e Snow et al (2001)

afirmam que a fotografia pode ajudá-las a se expressar, a entenderem como se sentem e

também contribuem para o desenvolvimento social.

1.1 PROBLEMÁTICA

Em um mundo cada vez mais tecnológico e veloz onde as informações passam

pelos Seres Humanos de maneira extremamente rápida, a linguagem é transformada e

evolui a todo instante. As imagens existem como sendo uma forma de pensamento político,

histórico e cultural e estes conceitos estão para além de um pensamento plástico de

composição fotográfica por linhas, cores, luzes ou sombras (SCWENGBER, 2012, p. 266

apud LIMA e NAZÁRIO, 2014, p. 496). Souza e Lopes (2002) refletem sobre os recursos

imagéticos como sendo próteses do olhar e estes expressam o ser individual que reside

dentro de cada um que se arrisca em produzir novas imagens.

“(...) depois da invenção do ato de fotografar a experiência humana
nunca mais foi a mesma, pois conquistamos, a partir dessa prótese
da visão, um olhar sobre a materialidade do mundo físico e social
que antes não era possível, criando em nós uma nova consciência
cultural e subjetiva do mundo. De fato, com a fotografia iniciamos um
longo caminho de construção de novos modos de escrita do mundo.”
(SOUZA e LOPES, 2002. p. 62)

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2017), faz-se necessária a

atribuição de um olhar inovador e inclusivo às práticas pedagógicas e este diz respeito,

basicamente, à: o que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de

aprendizagem colaborativa e como avaliar o resultado. A aplicação dessas práticas,
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segundo a BNCC, são muito mais do que um acúmulo de informações por parte do

educador e infere que para tal, dentre outras diretrizes, é necessário o “desenvolvimento de

competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais

disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais”.

Ainda de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a tecnologia é uma aliada para o

desenvolvimento de diferentes linguagens e de habilidades cognitivas e emocionais. Como

complemento a esse “olhar inovador e inclusivo às práticas pedagógicas”, traz-se que as

evoluções tecnológicas podem oportunizar e são enriquecedoras formas de comunicação

humana.

Considerando, então, que “com a fotografia iniciamos um longo caminho de

construção de novos modos de escrita do mundo” (SOUZA e LOPES, 2002, p. 62) e os

demais conteúdos expostos anteriormente, pretende-se, com a presente pesquisa,

responder o seguinte problema: De que maneira pode-se ampliar a percepção visual dos

educadores de maneira a auxiliar no planejamento de vivências fotográficas e construção de

narrativas visuais tendo como foco o desenvolvimento da linguagem visual de crianças

pequenas?

1.2 HIPÓTESE

Se elaboradas heurísticas que embasam a fotografia como metodologia de pesquisa

qualitativa na educação infantil, então tanto ocorrerá uma ampliação da percepção visual

dos educadores com relação ao uso de imagens quanto beneficiará o planejamento

pedagógico de vivências fotográficas tendo como foco o desenvolvimento da linguagem

visual de crianças pequenas.

● H0 = Hipótese neutra

As heurísticas foram indiferentes para o desenvolvimento da percepção visual dos

educadores e para práticas de planejamento de vivências fotográficas.

● H1 = Hipótese positiva

As heurísticas influíram na ampliação da percepção visual dos educadores sobre a

fotografia como metodologia de pesquisa qualitativa e beneficiou as práticas de

planejamento de vivências fotográficas e construção de narrativas visuais.

● H2 = Hipótese negativa
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As heurísticas não ampliaram a percepção visual dos educadores sobre a fotografia como

metodologia de pesquisa qualitativa e trouxeram prejuízo para as práticas de planejamento

de vivências fotográficas e construção de narrativas visuais.

1.3 VARIÁVEIS

1.3.1 Variável independente

Elaboração de heurísticas para contribuir com as práticas de planejamento de

vivências fotográficas com crianças entre 4 e 5 anos e ampliar a percepção visual de

educadores

1.3.2 Variáveis dependentes

Contribuição com a ampliação da percepção visual dos educadores e beneficiação

da etapa de planejamento de vivências fotográficas para crianças entre 4 e 5 anos.

● Indicadores:

Modelo de Espaço de Comunicação (Jakobson, 1960 apud FORTUNATO, 2019);

Modelos envolvidos no processo de IHC (SANTOS, 2000 apud BORGES, 2004, p. 54);

Teoria das Sete Ações de Norman (1998 apud GUIMARÃES et al, 2017, p.15);

Categorização e níveis cognitivos da Eleanor Rosch (1978 apud LIMA, 2017).

1.3.3 Variáveis de controle

Percepção visual e práticas de planejamento de vivências fotográficas dos

educadores de crianças entre 4 e 5 anos.

1.3.4 Variável moderadora

a) Metodologias de ensino;

b) Percepção dos educadores;

c) Diferentes práticas de planejamento de atividades.

1.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
● Critérios de inclusão:

- Educadores que já tenham planejado e experienciado vivências práticas com

crianças entre 4 e 5 anos.
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● Critérios de exclusão:

- Educadores com deficiência visual.

- Educadores que não tenham experiência prática de planejamento de

vivências para crianças entre 4 e 5 anos.

1.5 OBJETIVO
Elaborar heurísticas que contribuam para a ampliação da percepção visual dos

educadores de forma a beneficiar a etapa de planejamento de vivências fotográficas tendo

como foco o desenvolvimento da linguagem visual de crianças entre 4 e 5 anos e 11 meses

de idade.

1.5.1 Objetivos específicos

● Mapear processos relacionados à construção da linguagem e interação

humano-humano a fim de compreender os fundamentos que embasam atividades

fotográficas como veículos de ensino-aprendizagem;

● Estruturar um material instrutivo para contribuir com as práticas de planejamento de

vivências fotográficas pelos educadores;

1.6 JUSTIFICATIVA
A presente pesquisa dedica-se, como causa incipiente a fim de ampliar as

contribuições para a sociedade, a aprofundar e dar continuidade aos estudos realizados

pela autora anteriores à presente dissertação cuja temática central permeia o tema “O Uso

de Imagens na Educação”. Dentre outros contextos estudados, destaca-se os estudos

acerca dos processos relacionados às interações cognitivas quando se tem a criança como

protagonista das vivências fotográficas como veículos de ensino-aprendizagem, ou seja,

quando tem-se a criança como sujeito ativo desde o ato de fotografar os seus próprios

contextos até as etapas finais de significação das mensagens implícitas em cada um dos

registros fotográficos.

Anteriormente a presente pesquisa de dissertação, foram realizados estudos pela

presente autora envolvendo a condução de vivências fotográficas em Instituições de

Educação Infantil, Centros de Acolhimento de Crianças e Adolescentes e comunidades da

Grande Florianópolis além de estudos bibliográficos não-sistemáticos em plataformas de

armazenamento de dados considerando áreas relacionadas à Educação, Design e

Fotografia. O objetivo dessas práticas, de maneira geral, foi experienciar e mapear a

fotografia como uma linguagem comunicacional e os resultados obtidos demonstraram uma

lacuna entre os conhecimentos corroborados na academia nas diferentes áreas do
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conhecimento citadas (que pautaram-se majoritariamente em estudos reflexivos ressaltando

a potencialidade dos recursos visuais como veículo de ensino-aprendizagem para o

desenvolvimento da linguagem visual) e as efetivas aplicações práticas nos ambientes de

Educação Infantil pelos educadores. Estima-se que tal lacuna exista porque o uso de

imagens no dia a dia e nas publicidades está cada vez maior e mais constante e, com isso,

o sentido analítico e reflexivo das mensagens intrínsecas a cada registro estão se perdendo

e adentrando uma superficialidade comunicacional. A intenção com o presente texto não é

criticar o uso de imagens nos diferentes contextos mas promover uma reflexão com relação

a fotografia como linguagem comunicacional e veículo de ensino-aprendizagem na

Educação.

PAVANATI et al (2007, p.13) apresenta o termo Pedagogias Visuais e trazem que

faz-se necessário construir “uma educação significativa para as novas gerações, as quais

possuem uma forma de ver o mundo e relacionar-se com ele bastante diferente das

gerações anteriores e que demandam atenção dos educadores, para poderem entender

estes novos alunos e esta nova realidade que se constrói.”

Tittoni et al (2010 apud LIMA e NAZÁRIO, 2014, p. 498) defende que ao propor

trabalhos que integrem as fotografias como ferramentas metodológicas, os educadores

devem atentar-se ao fato de que as imagens, em tal proposta, deixam de ser apenas

ilustrações descritivas e tornam-se possibilidades narrativas e que carregam consigo uma

infinidade de elementos complexos de análise. KRAMER (2002, p. 51 apud LIMA e

NAZÁRIO, 2014, p. 492) complementa sobre a mesma temática que quando se pensa na

“fotografia como metodologia de pesquisa qualitativa” pode-se concebê-la como “objeto de

cultura”. Para tanto, os educadores devem conhecer as possibilidades de ensino por meio

da fotografia para que sejam capazes de propor experiências interativas otimizadas para as

crianças.

Em um ambiente escolar de educação infantil onde faz-se necessário o

planejamento de projetos pedagógicos de vivências para as crianças, os educadores são os

responsáveis por projetar experiências interativas para as crianças. Segundo Vasconcellos

(2009, p.80 apud SOUZA e LORENSINI, 2020, p. 49), o planejamento é considerado um

processo contínuo e dinâmico, de reflexão, tomada de decisão, colocação em prática e

acompanhamento. Esta envolve, de maneira geral, duas etapas: 1) elaboração e 2)

realização interativa (SOUZA e LORENSINI, 2020, p. 49).

Os professores são a chave para se alcançar a educação
inclusiva e equitativa de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos,
conforme previsto no Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 4. (...) (UNESCO, 2021)



20

Sob o olhar do design, há uma escassez de metodologias que sustentam a

fotografia como uma metodologia de pesquisa qualitativa e que instruam o educador no

desenvolvimento de projetos fotográficos considerando o todo - desde a etapa de

mapeamento do objetivo pedagógico por parte do professor considerando as possibilidades

de Educação a partir de recursos visuais, interação físico-cognitiva com os próprios

instrumentos fotográficos (câmera fotográfica, celular, etc) até a etapa final de análise do

desenvolvimento da criança a partir das narrativas elaboradas por elas. Considera-se,

portanto, uma oportunidade para inserir etapas de métodos de design para auxiliar tais

etapas de planejamento de modo a proporcionar uma Educação Visual mais significativa

para as crianças  entre 4 e 5 anos de idade.

Normalmente pensa-se no design como uma atividade exclusiva e comum apenas

para projetistas, mas a linguagem humana e as distintas formas de comunicação revelam

que tal suposição não é verdadeira (MAU e RUBIO, 2010, p.23, tradução nossa).

Krippendorf (2005) traz, também, que “designers não podem mudar uma cultura mas podem

contribuir para que os hábitos da cultura sejam alterados aos poucos a partir da usabilidade

dos produtos (p. 176, tradução nossa)”.

Usamos no mundo "projetar o tempo todo” - projetar eventos, projetar
programas, projetar soluções. A metodologia de design é realmente
mais comum do que imaginamos. Mas como o design é considerado
uma arte estrangeira, não uma habilidade da vida cotidiana, não
ensinamos nas escolas, e deveríamos. (MAU e RUBIO, 2010, p. 23,
tradução nossa)

Para Krippendorff (2000 apud MEIRELLES, 2000, p. 97) a cultura está em constante

transformação e a sociedade caminha para um entendimento onde a atividade projetual

deixa de ser algo exclusivo e torna-se um modo de vida. Defende, ainda, que “essa tomada

de consciência abre possibilidades inimagináveis para o design daqui para frente” (p. 97)

Levando em consideração o exposto anteriormente, os educadores também são

designers quando expostos ao ambiente educacional planejando vivências interativas e

pedagógicas para e com as crianças. Para KRIPPENDORF (2015, p. 208, tradução nossa),

a “Virada Semântica do Design” equivale transformar o conhecimento de modo mais

acessível. Entretanto, para o autor, faz-se necessário redesenhar os limites do design

através de uma “Nova Ciência para o Design”, tendo sempre como foco as experiências do

usuário a fim de consolidar e construir as relações e fomentar investigações sobre vários

significados e sobre diferentes métodos. Tais ações permitem aos designers uma

colaboração com outras profissões e áreas de conhecimento. O autor traz, também, que os

processos são contínuos e infinitos pois estão incorporados nas conversas e relações, nas

mudanças da cultura e tecnologias de desenvolvimento (tradução nossa, p.208).
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(...) uma ciência para o design tem que ser uma ciência social,
aquela que está aberta a considerações tecnológicas, à
multiplicidade de entendimentos por usuários, atores ou
comentaristas sobre tecnologias, e pode lidar com a mudança. Uma
ciência para o design deve se provar continuamente na comunicação
com aqueles que afirma servir. (p. 210)

Para Krippendorff (2000 apud MEIRELLES, 2000, p. 94), ainda, a meta mais

importante considerando uma educação em design é “possibilitar que os estudantes

investiguem sistematicamente formas de narrar modos de vida inimagináveis. Ainda, para o

autor, essa “educação em design” deve ensinar aos estudantes “a capacidade de

re-enquadrar concepções do presente de modo a fazer com que o inimaginável pareça

realizável” (p. 94) e esse re-enquadramento sugere a capacidade do estudante de adaptar o

olhar para enxergar e considerar diferentes perspectivas. Dentre outras concepções, o autor

versa sobre o design ser um campo de conhecimento “para e com pessoas diferentes dos

designers” (p. 94) e isso influi nas práticas de design como sendo processos colaborativos

onde todos os envolvimentos constroem diferentes concepções e formas de utilização a

partir dos seus próprios entendimentos e experiências vividas. De tal modo, interfaces

construídas por designers para outros usuários serão naturalmente ressignificadas e tais

ressignificações irão gerar um “entendimento de segunda ordem” (KRIPPENDORFF, 2000

apud MEIRELLES, 2000, p. 95).
A educação em design deve gerar um conhecimento de

segunda ordem, isto é, um conhecimento capaz de abarcar o

conhecimento dos outros, uma perspectiva que aceite

múltiplas perspectivas como algo natural (e que considera

absolutos ou objetividades como distorções). A capacidade

de se ter entendimentos de segunda ordem assegura ao

design sua relevância social e abre possibilidades para que

haja considerações morais invés de considerações

meramente eficientes. (KRIPPENDORFF, 2000 apud

MEIRELLES, 2000, p. 95).

Krippendorff (2000 apud MEIRELLES, 2000, p. 97) sugere que uma “educação em

design” seja uma maneira de reconhecer que as linguagens são um “discurso crítico e

indisciplinado”.
O design não tem objetivo além da realização de futuros

desejáveis. Não está interessado em procedências passadas

- objetivo da pesquisa científica - mas no que pode ser
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alterado. Com foco em algo que ainda não existe e, portanto,

que ainda não é observável, o design deve desenvolver uma

linguagem, metodologias e práticas capazes de narrar

possibilidades imaginadas, justificando propostas de

mudanças das práticas sociais, inspirando outros a levarem

adiante suas ideias e permitindo que as virtudes do design

sejam decididas pela sabedoria coletiva e seus stakeholders.

(KRIPPENDORFF, 2000 apud MEIRELLES, 2000, p. 97)

De modo a complementar as etapas de “elaboração” e “realização interativa” de um

planejamento propostas por SOUZA e LORENSINI (2020), traz-se as etapas e definições

propostas por Fusari (1998, p.46 apud SOUZA e LORENSINI, 2020, p.49):

a. Objetivos da educação escolar: para que ensinar e aprender?

b. Conteúdos: o que ensinar e aprender?

c. Métodos: como e com o que ensinar e aprender?

d. Tempo e espaço da educação escolar: quando e onde ensinar e aprender

e. Avaliação: como e o que foi ensinado e aprendido?

Compara-se às diretrizes expostas acima métodos de desenvolvimento de projetos e

percebe-se, portanto, uma oportunidade de unir o Design à Educação considerando as

interações Humano-Humano embasadas pela Ergonomia Cognitiva que, como já

mencionado anteriormente, é uma área de pesquisa que relaciona-se diretamente com o ato

de conhecer, captar, integrar, elaborar e/ou exprimir informações para resolução de

problemas.

Os demais capítulos da presente pesquisa buscam embasar os processos de

construção da linguagem e elaboração de narrativas visuais. Justifica-se, então, a partir da

literatura exposta e das aplicações práticas que englobam a fotografia como veículo

metodológico de ensino-aprendizagem, o objetivo de elaborar heurísticas que contribuam

para a ampliação da percepção visual dos educadores de forma a beneficiar a etapa de

planejamento de vivências fotográficas tendo como foco o desenvolvimento da linguagem

visual de crianças entre 4 e 5 anos e 11 meses de idade.

1.7 METODOLOGIA

Segundo Coelho (1999 apud FACCA, 2008) o método é uma linguagem diferenciada

para condução de pesquisas. Para Bonsiepe (2011), a ciência e o design podem ser
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abordados como um conjunto de métodos semelhantes que tendem a alcançar, dada

circunstâncias específicas, objetivos diferentes. A forma efetiva como diferentes

metodologias são utilizadas fluem a partir da criatividade e adequação do pesquisador ao

meio de estudo.

A presente pesquisa foi embasada em metodologias que Krippendorff (2015) traz em

seus estudos sobre “A virada semântica: uma nova base para o Design”, especificamente

quando conceitua-se sobre “A Ciência para o Design” e, de maneira geral, foi uma pesquisa

imersiva, teve perfil exploratório e caráter qualitativo-participante (Figura 1).

Figura 1: Metodologia de elaboração da pesquisa a partir do Método reframing (Krippendorff,

2015) e Método de Avaliação da Comunicabilidade.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022
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Para o desenvolvimento da fundamentação teórica e posterior etapa de elaboração

das heurísticas preliminares foi explorado o método reframing, um método proposto por

Krippendorf (2015) para “criar espaços futuros possíveis” (p. 213, tradução nossa). De modo

geral, o conceito de “criar espaços de futuros possíveis” são formas de explorar distintos

“caminhos cognitivos” a fim de encontrar uma solução viável para o problema e/ou contexto

a ser otimizado e ampliar os espaços conceituais dos designers” (p. 217, tradução nossa).

Intrínseco à este método, o autor propõe distintos caminhos cognitivos e, para a presente

pesquisa, dois foram utilizados:

● Para a elaboração da Fundamentação Teórica embasou-se no caminho cognitivo

“Employing various theoretical perspectives” (empregando diferentes perspectivas

teóricas. Tradução nossa, p.216). Este procedimento instrui, de maneira geral, que

“(...) uma interface pode ser vista da perspectiva da psicologia, ciências cognitivas,

ergonomia, teoria da comunicação ou artes gráficas; cada uma das perspectivas

oferece diferentes vocabulários, conceitos e explicações, conjuntamente oferecendo

novas possibilidades e revelando as limitações de cada um comparativamente. (p.

216, tradução nossa)”. De tal modo, buscou-se fundamentar a presente pesquisa

com conceitos dos seguintes campos de conhecimento: Educação Infantil,

Ergonomia Cognitiva e Linguagem Visual. Tal fundamentação foi realizada a partir de

pesquisas exploratórias.

● Para a elaboração das Heurísticas preliminares, embasou-se no caminho cognitivo

“Finding analogies of a given situation” (encontrar analogias de uma mesma

situação. Tradução nossa, p.216). Este é um caminho que fundamenta que “os

objetos são semelhantes quando têm algo em comum e são análogos quando

concordam em certas relações entre seus componentes e, considerando tais

semelhanças, os objetos convidam a substituições de uma tecnologia por outra e

direciona as transferências de tecnologia de artefatos conhecidos para novos (p.

216, tradução nossa)”. Seguindo esse conceito apresentado, para a etapa de

elaboração das heurísticas foram feitas analogias dentre os conteúdos abordados na

etapa anterior de fundamentação teórica. A fim de destacar métodos utilizados na

condução das vivências fotográficas com crianças foram realizadas uma Revisão

Bibliográfica Sistemática e uma Revisão Bibliográfica Narrativa, as quais estão

destacadas no capítulo 3.1.1 da presente pesquisa.

Propôs-se, para estudos posteriores e como forma de validar a eficácia das

heurísticas preliminares elaboradas, a aplicação do Método de Avaliação da
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Comunicabilidade (MAC). Este é um método baseado no campo de estudo da Engenharia

Semiótica1 e este se propõe a avaliar, através da experiência do usuário, a qualidade da

recepção das mensagens enviadas por um sistema computacional. Para Barbosa e Silva

(2010) o foco desta análise consiste em “encontrar os prováveis caminhos de interpretação

dos usuários, suas intenções de comunicação e, principalmente, as rupturas de

comunicação que ocorreram durante a interação” (SOUZA apud NOBREGA e

GONÇALVES, 2013, p.24) e, de acordo com os autores, objetiva-se, com a aplicação de tal

proposta, identificar problemas na comunicação entre designer, usuário e sistema, além de

auxiliar o designer a encontrar as possíveis causas dessas falhas.

Apesar de o método dedicar-se a entender a comunicabilidade a partir da interação

do usuário com sistemas computacionais, propõe-se que este seja adaptado e utilizado, em

estudos futuros, como forma de avaliar o entendimento dos educadores considerando as

mensagens intrínsecas a cada uma das heurísticas que foram elaboradas. O método,

segundo BARBOSA e SILVA (2010 apud NOBREGA e GONÇALVES, p.25) é embasado por

cinco etapas de desenvolvimento2 (preparação, coleta de dados, interpretação, consolidação

dos resultados e relato dos resultados) e pela elaboração de um Perfil Semiótico, o qual é a

reconstrução da metamensagem, que foi construída anteriormente pelo designer, a partir

das interações e considerações dos usuários. A proposta é que este perfil a ser elaborado

auxilie no refinamento das heurísticas que foram colocadas à prova aos educadores.

2 O detalhamento de cada uma das etapas do Método de Avaliação da Comunicabilidade está
descrito no capítulo referente às “Considerações finais e Prospecção para trabalhos futuros” da
presente pesquisa,

1 Engenharia Semiótica é uma inovação na área de IHC proposta por Clarisse Sieckenius de Souza e
que considera o sistema como uma mensagem, composta de signos, do designer para o usuário.
Esta área foi originalmente proposta como uma abordagem semiótica para a criação de linguagens
de interface do usuário e, ao longo dos anos, a área evoluiu para uma teoria semiótica da Interação
Humano-Computador (SOUZA apud NOBREGA e GONÇALVES, 2013, p.21).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O design é um campo de conhecimento o qual almeja por definições que permeiam

as interações humano-mundo.As significações a partir das interações com produtos são

individuais a cada indivíduo e dão-se a partir das experiências anteriormente vivenciadas

por ele e isso também ocorre durante os processos de construção da linguagem quando

tem-se recursos fotográficos como veículos de comunicação e expressão. De acordo com

Krippendorff (2000 apud MEIRELLES, 2000, p. 90), “a linguagem é a nossa forma de

coordenação mais importante. Nós criamos e coordenamos o mundo perceptível enquanto

falamos uns com os outros. Construímos tecnologias através de conversações. O design

não pode ser bem sucedido sem a comunicação entre designers com os usuários”

Considerando o exposto acima, traz-se que vivências fotográficas enquanto

metodologia de pesquisa qualitativa para crianças são Interações Humano-Humano (IHH) e,

por tal, são pautadas em interações tanto físicas quanto cognitivas. Perceber e diferenciar,

durante a etapa de planejamento, quais as interações físicas e cognitivas desempenhadas

pelos educadores durante tais vivências pode tornar as experiências e os processos de

aprendizagem pelas crianças mais eficazes. Considerando o exposto acima e a fim de

fundamentar a presente pesquisa para a posterior elaboração das heurísticas, buscou-se

compreender, de maneira geral, os processos de desenvolvimento da criança entre 4 e 5

anos considerando a Base Nacional Comum Curricular (2018) assim como os processos de

construção da linguagem tendo como base o campo de conhecimento da Ergonomia

Cognitiva e Linguagem Visual.

2.1 O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ENTRE 4 E 5 ANOS

Cada ser humano pensa e expressa de maneira diferente. De acordo com o Artigo 4º

das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº

5/2009)27, a criança é um:

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações,

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói

sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,

fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,

narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza

e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009

apud BNCC, 2018, p.37).
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O processo de desenvolvimento humano é individual mas há marcos de

aprendizagem que demarcam características que são comuns às distintas faixas etárias dos

seres humanos. Tem-se como foco, na presente pesquisa, os processos de

desenvolvimento da linguagem das crianças entre 4 e 5 anos.

De acordo com os estudos intrínsecos à Base Nacional Comum Curricular (2018), o

processo de transição entre a Educação Infantil e a Educação Fundamental requer muita

atenção (p.53). Esse processo de transição inicia-se basicamente nessa fase entre 4 e 5

anos de idade e, como já mencionado anteriormente, essa fase corresponde ao estágio

denominado como “pré-operatório” caracterizando-se pelo desenvolvimento da capacidade

simbólica (PIAGET, 1985 apud DE SOUZA E WECHSLER,, 2013). Pode-se inferir que é

uma fase de transição entre o mundo simbólico e o mundo real e, de acordo com a BNCC

(2018, p.53), é de fundamental importância que as atividades inseridas na rotina das

crianças nessa fase sejam pensadas de maneira a garantir a interação e a continuidade dos

processos de aprendizagem utilizando os Objetivos de Aprendizagens como “elementos

balizadores e indicativos” e que todas as propostas de experiências para as crianças

respeitem as singularidades e as diferentes relações que essas estabelecem com

conhecimentos adquiridos.

A Base Nacional Comum Curricular (2018, p.7), já citada anteriormente, “é um

documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de

aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional

de Educação (PNE)”. Tais direitos asseguram uma Educação justa para as crianças de

modo que possam aprender através de situações e desafios que auxiliam na construção de

significados sobre si, os outros e o mundo social e natural (p. 37) e embasam os Campos de

Experiências das crianças. De maneira resumida, expõe-se os Seis Direitos de

Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil (p. 38):
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● Conviver com outras crianças e adultos explorando diferentes linguagens;

● Brincar cotidiana e de diversas formas de modo a desenvolver a imaginação,

criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas,

sociais e relacionais;

● Participar ativamente das propostas pedagógicas de modo a desenvolver diferentes

linguagens e elaborar conhecimentos, decidir e posicionar-se;

● Explorar situações e estímulos diversos a fim de ampliar os saberes sobre a cultura,

em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia;

● Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível por meio de diferentes

linguagens;

● Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural constituindo uma

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento;

Já os Campos de Experiências, que constituem a organização curricular da

Educação Infantil tendo como referência os Direitos de Aprendizagens, são diretrizes que

“acolhem as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus

saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural (p.40)”.

Traz-se abaixo, de maneira geral, os Campos:

● O eu, o outro e o nós: “(...) é preciso criar oportunidades para que as crianças

entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida,

diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes,

celebrações e narrativas (...)” (p.40);

● Corpo, gestos e movimento: “(...) a instituição escolar precisa promover

oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito

lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de

movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, (...)” (p.41);

● Traços, sons, cores e formas: “(...) a Educação Infantil precisa promover a

participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e

apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da

criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e

reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao

ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. (...)” (p.41);

● Escuta, fala, pensamento e imaginação: “(...) é importante promover experiências

nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na

cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas
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descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas

implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como

sujeito singular e pertencente a um grupo social (...)” (p.42);
● Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: é necessário

“promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular

objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de

informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações (...)” (p.43);

Considerando as contextualizações anteriores acerca da fotografia como

metodologia de pesquisa qualitativa e um veículo de escrita de novos mundos e as diretrizes

específicas de cada um dos Campos de Experiências da Educação Infantil, destacam-se os

seguintes campos, assim como um recorte dos Objetivos de Aprendizagem, onde a

fotografia pode enquadrar-se como uma ferramenta educacional auxiliar ao desenvolvimento

da linguagem visual da criança pequena: a) O eu, o outro e o nós e b) Escuta, fala,

pensamento e imaginação.

Tabela 1: Recorte dos Objetivos de Aprendizagens considerando a fotografia como veículo

educacional de comunicação e expressão na Educação Infantil

Campos de Experiências Objetivos de Aprendizagens

O eu, o outro e o nós ● Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as

pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e

maneiras de pensar e agir

● Agir de maneira independente, com confiança em suas

capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações

● Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo

atitudes de participação e cooperação.

● Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e

grupos diversos.

● Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e

modos de vida.

Escuta, fala, pensamento e
imaginação

● Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas

vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita

espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de

expressão.

● Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita

espontânea), em situações com função social

significativa.
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Fonte: Recorte feito pela autora a partir da BNCC, 2018, p. 44 à 52.

A construção da linguagem é um processo relacional, ou seja, depende da

comunicação de cada indivíduo consigo mesmo para formular as suas próprias ideias assim

como uma externalização de tais ideias para que estas sejam correlacionadas às ideias de

outras pessoas de modo a consolidar a linguagem. Considerando isso, o próximo capítulo

fundamenta o processo de construção da comunicação tendo como base conceitos da

Ergonomia Cognitiva.

2.3 ERGONOMIA COGNITIVA

Harari (2014) discute sobre a origem da humanidade e dos precedentes da

Revolução Cognitiva datada como um movimento iniciado há mais de 70 mil anos. O mundo

- matéria, energia, tempo e espaço - está em constante transformação e a Revolução

Cognitiva nos agraciou com a capacidade de adaptabilidade ao mundo sem

necessariamente mudarmos nosso gene: hoje somos seres pensantes livres que evoluem a

partir das experiências individuais. Não mudamos nossas características genéticas, mas

nossas características mentais passam de gerações em gerações e as evoluções e

transformações são constantes e ficam como legado da população (HARARI, 2014).

Moraes e Mont’Alvão (2000) explana sobre os Fundamentos da Ergonomia

Cognitiva::
É uma ciência que trata de desenvolver

conhecimentos sobre as capacidades, limites e

outras características do desempenho humano, que

se relacionam com o projeto de interfaces, entre

indivíduos e outros componentes do sistema. Desta

forma a Ergonomia se torna relevante para o design,

pois trata das habilidades, limitações e outras

características humanas (MORAES E MONT´ALVÃO

(2000 apud BORGES, 2004, p.40).

Borges (2004) traz que o grande desafio da mente humana é compreender como as

informações são guardadas (memorizadas) para serem posteriormente acessadas

(lembradas). Considerando o exposto acima, traz-se Moraes e Pequini (2020 apud

BORGES, 2004, p.41) os quais apresentam o trabalho mental humano dividido em duas

categorias:
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1) Trabalho mental: A informação, quando recebida, é combinada com

conhecimentos já armazenados no cérebro e dessa maneira constitui-se uma

nova memória. Os autores expõem que são fatores decisivos do processo “o

conhecimento, a experiência, a agilidade mental e a habilidade de pensar e

formular novas ideias.” (p. 41);

2) Processamento da informação como parte do sistema homem-máquina: De

acordo com Grandjean (1988), os elementos fundamentais de tal processo

são a percepção, a interpretação e o processamento mental da informação. A

combinação dos estímulos dessas áreas com aquilo que já é sabido fornece

as bases para tomadas de decisão.

Através de Interações Humano-Computador (IHC), as informações processadas

pelos Seres Humanos constroem os “Modelos Mentais de Interação” que, de acordo com

NORMAN (1990 apud BORGES, 2014, p. 55), são os caminhos (tanto físico quanto

cognitivos) que os usuários percorrem de modo a interagir com alguma interface.

Segundo NORMAN (1990), BOOTH (1992) e PREECE

(1993), quando interagimos com qualquer coisa, seja o

ambiente, outra pessoa ou artefatos tecnológicos, formamos

Modelos Mentais internos de nós mesmos, interagindo com

eles, e das próprias coisas com as quais estamos

interagindo. Quando executados ou repetidos do início ao

fim, esses Modelos Mentais propiciam as bases a partir das

quais podemos predizer ou explicar nossas interações (apud

BORGES, 2014, p. 55).

Explana-se, nos tópicos seguintes, alguns modelos de Interação

Humano-Computador e Humano-Computador-Humano de modo a embasar as posteriores

analogias a serem feitas considerando o educador como designer.

2.2.1 Modelo de Espaço de Comunicação

Fortunato (2019 apud SOUZA, 2005) introduz a Engenharia Semiótica como sendo

uma teoria centrada na comunicação e que caracteriza as Interações Humano-Computador

como sendo apenas casos particulares do contexto geral da comunicação humana mediada

por sistemas computacionais. De tal modo, essa área de conhecimento propõe a IHC como

uma comunicação entre designers e usuários mediada pelo computador. De tal modo, o
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“computador” é apenas um instrumento mediador e auxiliar nas interações

Humano-Humano.

Dessa maneira, traz-se Jakobson (1960 apud FORTUNATO, 2019), o qual embasa

os estudos da Engenharia Semiótica com o Modelo de Espaço de Comunicação. Tal modelo

relaciona as interações humano-computador como um sistema de comunicação contendo

emissores, receptores, contextos, códigos, canais e mensagens onde fazem parte tanto

designers, usuários quanto os sistemas.

Figura 2: Modelo de Espaço de Comunicação proposto por Jakobson (1960)

Fonte: Fortunato, 2019, s/p.

Em tal modelo, de modo a projetar uma meta-mensagem, o designer deve tomar

decisões compreendendo cada um dos elementos contidos no sistema - emissor, receptor,

contexto, código da comunicação, canal e mensagem e “o designer deverá se posicionar

como um interlocutor engajado em ajudar os seus usuários a entenderem e compreenderem

a meta mensagem (FORTUNATO, 2019, s/p.). Como complemento, traz-se Mayhew (1992

apud BORGES, 2004, p.33) o qual afirma que a total efetividade e eficiência de um sistema

só será alcançada se as forças e fraquezas relativas de cada subsistema forem levadas em

consideração.

Em se tratando de atividades para crianças pequenas, viu-se anteriormente que

estas devem ser lúdicas e devem ser conduzidas em tom de brincadeira. Retoma-se, aqui, o

conceito já exposto anteriormente que Winograd (2003 apud BORGES, 2004, p. 31)

defende, o qual diz que "a grande maioria da interação humano-computador é um passo em

algum processo de interação humano-humano” e que as evoluções tecnológicas intrínsecas

à interação humano-computador derivam de oportunidades de enriquecer as formas de

comunicação humana. De tal modo, infere-se que as interações podem gerar modelos de

espaço de comunicação tanto intra quanto interpessoais:
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● Espaço de Comunicação Intrapessoal: Quando o emissor e o receptor são as

mesmas pessoas. Ressalta-se, nesse contexto, os processos de desenvolvimento da

individuação do Ser Humano. Ou seja, quando o emissor desenvolve suas

aprendizagens a partir de reflexões consigo mesmo. A imaginação embasa tais

relações intrapessoais e, de acordo com Hansen (2019, p. 142), “o trabalho

imaginativo é fundamental para o desenvolvimento integral e coeso da inteligência

humana”;

● Espaço de Comunicação Interpessoal: Quando o emissor e o receptor são pessoas

distintas. Nesse contexto, a socialização é o processo mais evidente.

Considerando os Modelos de Espaço de Comunicação e as conceituações sobre a

comunicação intra e interpessoal, buscou-se no capítulo seguinte fundamentar a presente

pesquisa avaliando as inter-relações entre os elementos envolvidos durante um processo de

interação comunicacional.

2.2.2 Modelos envolvidos no processo de IHC e suas inter-relações

Santos (2000 apud BORGES, 2004, p. 54) apresenta um diagrama, o qual é um

aprimoramento de um Modelo Conceitual proposto por Preece (1993) e Norman (1990), o

qual abrange os modelos contidos em uma Interação Humano-Computador e suas

inter-relações.
Figura 3: Modelos envolvidos no processo de IHC

.
Fonte: SANTOS (2000 apud BORGES, 2004)

Nesse sistema, Santos (2000 apud BORGES, 2004) considera:
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● Modelo Mental do Usuário: É o Modelo Mental construído pelos usuários a medida

em que utilizam o sistema. Em termos gerais, é como o usuário pensa que o sistema

funciona a partir das suas experiências anteriores, da sua percepção, interpretação;

● Modelo do Projeto: É o Modelo Conceitual do sistema. Ou seja, o Modelo o qual foi

idealizado pelo projetista considerando o que ele conhece dos usuários;

● Imagem do Sistema: É uma estrutura (instruções, documentações, etc) as quais

sugerem o modelo de funcionamento do sistema. De acordo com Norman (1990

apud BORGES, 2004), é a Imagem do Sistema o elemento responsável por fechar o

ciclo comunicacional. Ou seja, o usuário recebe as informações em seu sistema

cognitivo e as processa a partir das suas experiências, constituindo a sua própria

imagem do sistema. À exemplo do que foi exposto anteriormente, é nessa etapa em

que acontece o Trabalho Mental proposto por Moraes e Pequini (2020).

Os processos de interação apresentados até então demonstram as relações dos

sistemas de construção da comunicação. No capítulo a seguir, buscou-se fundamentar a

partir da interação direta do usuário com o sistema.

2.2.4 Teoria das Sete Ações

Norman (1998 apud GUIMARÃES et al, 2017, p.15) fundamenta sete estados pelos

quais os usuários passam desde a formação de um objetivo na mente, até a validação de

que a ação foi realizada conforme o planejado (Figura 4). Este modelo propõe uma

interação direta entre Humano-Computador e avalia as ações específicas do usuário.
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Figura 4: Teoria das Sete Ações de NORMAN (1998)

Fonte: GUIMARÃES et al, 2017, p.15

Tais ações estão divididas em dois Golfos: Golfo da Execução, que é o estágio em

que o usuário utiliza de esforço mental individual para planejar as suas ações de interação

diante dos comandos e funções percebidos a partir do sistema (RAMOS, 2013) e o Golfo da

Percepção, que é o estágio em que o usuário analisa, por meio das respostas apresentadas

pelo sistema (RAMOS, 2013) se as suas ações foram executadas de modo a atingir o

objetivo inicial proposto (GUIMARÃES et al, 2017).

Explica-se abaixo os processos cognitivos propostos por Norman (1998 apud

RAMOS, 2013) em cada uma das etapas de Interação com um sistema e alguns pontos que

que o autor (apud GUIMARÃES et al, 2017) propõe que sejam analisados pelo projetista do

sistema:

I. Objetivos: O usuário define o objetivo a ser realizado na interação com tal sistema.

a) Ação do projetista: Verificar a maneira pela qual o sistema propõe os

objetivos para o usuário (a tarefa é simples ou complexa de ser realizada? a

ferramenta é adequada ao objetivo proposto?)

II. Intenção: O usuário elabora estratégias mentais para alcançar o objetivo em sua

totalidade.

a) Ação do projetista: Verificar como o usuário irá formular tais estratégias

transformando o objetivo proposto em ações práticas;

III. Ação: Elaboradas as estratégias, o usuário define os passos para colocar tal

estratégia em prática.
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a) Ação do projetista: Facilitar o processamento cognitivo do usuário para a

posterior execução prática da tarefa;

IV. Execução: O usuário irá transformar o esforço mental em ação e irá interagir com o

sistema.

a) Ação do projetista: A ação, nesta etapa, é exercida exclusivamente pelo

usuário.

V. Percepção: O usuário irá perceber as mudanças ocorridas no sistema após a sua

interação física.

a) Ação do projetista: A ação, nesta etapa, é exercida exclusivamente pelo

usuário.

VI. Interpretação: O usuário irá interpretar o novo estado do sistema a partir de todas

as ações realizadas até então.

a) Ação do projetista: Verificar a maneira como o sistema auxilia o usuário

a  fazer  as interpretações sobre as suas ações;

VII. Avaliação: O usuário irá avaliar se as ações que ele executou atingiram o objetivo

inicialmente definido por ele.

a) Ação do projetista: Comunicar a execução da tarefa de modo a expor os

objetivos iniciais;

Para o autor, Norman (1998), sobre a Teoria das Sete Ações, “um bom design é

aquele que permite ao usuário percorrer estes estágios e realizar seu objetivo com o

mínimo  de  transtorno  possível (apud GUIMARÃES et al, 2017)”.

Fundamentou-se, até o presente momento, os processos de interação

humano-computador-humano. Como forma de melhor compreender o processamento

cognitivo envolto a tais interações, traz-se abaixo estudos referentes às Categorizações

Cognitivas (ROSCH, 1978), as quais são estudos que envolvem a formulação de

conhecimentos nos seres humanos.

2.2.5 Categorizações Cognitivas

Lima (2017) apresenta os termos “conceitos” e “categorizações” como sendo

fundamentais no que diz respeito aos processos cognitivos de formulação do conhecimento

nos seres humanos. Dahlberg (1978 apud LIMA, 2017), autora e pesquisadora da área de

ciência da informação, define que “conceitos” são “unidades de conhecimento

representadas por uma forma verbal” e traz que os processos mentais de definição dos

conceitos acontecem a partir de uma linha de pensamento que é transformada a partir de

um processo de assimilação da informação pelo cérebro. Após esse processo é elaborado o
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conhecimento propriamente dito de modo que, posteriormente, passa a ser representado

por um termo o qual possui significados únicos que objetivam a comunicação intra e inter

pessoal. Enquanto que Piedade (1983), autora da área de ciência da informação, define

“categorizações” como processos mentais habituais do homem os quais referem-se ao ato

de agrupar e classificar informações, coisas ou ideias por semelhança a fim de

compreendê-las. Como complemento, traz-se Jacob e Shaw (1998 apud LIMA, 2017, s/p. )

que dizem que "categorização é um processo cognitivo de dividir as experiências do mundo

em grupos de entidades, ou categorias, para construir uma ordem física e social do mundo".

De acordo com Lima (2017, s/p.), a categorização que antes era vista como um

processo individual de processamento das informações passou a ser considerada um

processo cultural e social de construção da realidade baseada na psicologia do

pensamento, partindo do pressuposto que “o reconhecimento das similaridades e diferenças

leva à criação de um conhecimento novo, pelo agrupamento de entidades, de acordo com

as similaridades e diferenças observadas.” Complementa, ainda, que a categorização como

um processo cognitivo é uma alternativa mental para que as informações sejam

estruturadas.

Eleanor Rosch (1978 apud LIMA, 2017), pioneira no que diz respeito às

categorizações como questões de pesquisa, influi em sua teoria que o agrupamento dos

conceitos/informações em uma dada categoria dá-se pela semelhança dos elementos

retratados e apresenta as categorizações cognitivas baseadas hierarquicamente em três

níveis os quais, segundo Rosch et al (1978 apud LIMA, 2017, s/p.), “refletem a melhor

maneira como cada um pode organizar um conjunto de categorias”: 1) nível superordenado,

2) nível básico e 3) nível subordinado:

Krippendorff (2015), embasado nas categorizações de Rosch e em seus estudos

sobre os Fundamentos da Linguagem, traz as características de tais categorias como

sendo:

● Nível superordenado: Representa uma categorização mais abstrata e influi em

múltiplas conexões cerebrais a fim de que a significação, a qual não tem um

definição exata, seja compreendida.

● Nível básico: Apresenta uma ideia/conceito ainda explícito de maneira geral mas

mais especificado que o nível anterior. Aqui, pode-se observar que os elementos

constituintes de tal nível possuem características comuns. Ou seja, este nível é

apresentado a partir de algumas propriedades semelhantes;
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● Nível subordinado: Representa uma imagem mental mais concreta. Neste nível

existe pouco trabalho mental uma vez que faz uma relação direta entre o objetivo

concreto e a imagem mental previamente estabelecida.

De modo a exemplificar os níveis acima, propõe-se uma

● Nível superordenado: Campo de conhecimento “Linguagem”;

● Nível básico: Campo de conhecimento “Linguagem Visual”;

● Nível subordinado: Campo de conhecimento “Linguagem visual de crianças entre 4

e 5 anos”.

Propõe-se, a partir de tais estudos, ordenar as informações a serem expostas em

cada uma das heurísticas tendo como fundamento principal as Categorizações Cognitivas

(ROSCH, 1978).

Conclui-se, aqui, os estudos acerca das interações humano-computador-humano e

processamentos cognitivos de modo geral. Aprofunda-se, nos capítulos seguintes, sobre o

processo de construção da linguagem tendo como eixo de comunicação a fotografia.

2.4 A CONSTRUÇÃO DA LINGUAGEM

A partir dos estudos feitos acima sobre as interações humano-computador e

humano-humano, aprofunda-se neste capítulo que segue, aspectos relacionados à

construção da linguagem a partir de tais interações.

A linguagem, em termos gerais, é o uso da junção de palavras a partir de um sistema

organizado a fim de criar comunicação (STERNBERG, 2008, p. 103). Sternberg cita Budwig

(1995), Zwaan e Radvansky (1998) quando fala que a linguagem é uma forma de facilitar a

capacidade de elaborar uma representação mental de uma situação. Como dito, por ser

uma representação mental nem sempre indica ideias que possuem forma tangível de

visualização. De modo geral, pode ser expressa através de meios de comunicação verbal ou

não verbal e, sobre isso, Stenberg traz que nem toda comunicação - troca de pensamentos

e sensações - ocorre por meio da língua em si: a troca de olhares, por exemplo, também é

uma forma de comunicação. O autor apresenta o termo “psicolinguística”, que é a

“psicologia da nossa linguagem sob o ponto de vista da interação com a mente humana”

(GERNSBACHER et al, 2003 apud STERNBERG, 2008, p. 103) e traz que esta é uma

junção de conceitos de diferentes áreas: a) Linguística, b) Neurolinguística, c)

Sociolinguística (CARROLL, 1986 apud STERNBERG, 2008) e d) Linguística Computacional
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(COLEMAN et al, 2003 apud STERNBERG, 2008). Classifica-se, a partir dos conceitos

intrínsecos a cada uma das áreas, que a linguagem pode ser classificada em 6 grandes

áreas de entendimento:

● Comunicativa: é a capacidade que temos de nos comunicar uns com os

outros. Isso infere que determinadas configurações de sons e letras formam

palavras com significado;

● Arbitrariamente simbólica: nos comunicamos através de símbolos de objetos,

ideias, processos (STEEDMAN, 2003 apud STERNBERG, 2008).

Complementa-se que certas configurações de palavras formam sentenças,

parágrafos e discurso com significado;

● Estruturada regularmente: a linguagem é formada a partir de uma estrutura

regular;

● Estruturada em níveis múltiplos: toda expressão verbal com significado pode

ser analisada em mais de um nível e sob diferentes pontos de vista;

● Gerativa e produtiva: temos a imensa capacidade para produzir aspectos

linguísticos de maneira criativa;

● Dinâmica: as línguas evoluem constantemente.

De tal modo, infere-se que a linguagem é um sistema pautado em interações tanto

inter quanto intra pessoais visto que todos nós nos relacionamos constantemente não

apenas com o mundo ao nosso redor mas também com a nossa própria mente

correlacionando símbolos, processando informações e construindo as nossas próprias

percepções a partir das interações físico-cognitivas com o mundo.

Uma das formas de ter a informação percebida pelo sistema cognitivo humano é

através da captação de informação pelos nossos olhos. De acordo com David Marr (apud

PINKER, 2007, p.229), a visão “é um processo que produz, a partir de imagens do mundo

externo, uma descrição que é útil para quem vê, e não juncada de informações irrelevantes”.

HERNÁNDEZ (2000 apud CUNHA, 2006) traz as imagens nas culturas como sendo

“unidades discursivas abertas para serem completadas com outros olhares e outros

significados''. Cunha (2006) complementa que as imagens são como “narrativas visuais” e,

por se tratarem de narrativas, são elementos abertos e sujeitos às múltiplas interpretações a

partir da interação com outras pessoas.

Sternberg (2018, p. 298) introduz os termos “codificação” e “decodificação”, os quais

dizem respeito à forma como interpretamos os acontecimentos ao nosso redor e a maneira

como adquirimos conhecimento. Complementa que toda linguagem, seja ela verbal ou não
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verbal, gera uma representação mental e conceitua que a codificação, quando aplicada à

linguagem, é o ato de transformar nossos pensamentos e tais imagens mentais em uma

forma que possa ser expressa como produção linguística (por exemplo: fala, sinalização ou

escrita). A compreensão de todas essas formas de linguagem são fundamentais para a

comunicação humana. De acordo com Hansen (2019), “podemos afirmar que a formação

de imagens é a base do nosso pensar” (p. 145) e complementa, ainda, que “todo tipo de

experiência vivida por um ser humano é organizado e ganha sentido por meio da faculdade

da imaginação” (p. 143).

Considerando, então, a imaginação como sendo essa base que estrutura os nossos

pensamentos e tendo a construção da fotografia primeiramente na mente do fotógrafo,

pode-se dizer então que a fotografia é uma codificação da forma como as pessoas

enxergam o mundo ao seu redor e que considera aspectos de comunicação tanto intra

quanto interpessoal. Em se tratando do público infantil, para Hansen (2019), “a imaginação

sempre cumpre a função de ponte de acesso que a interliga o interior e o exterior da

criança, sendo essencial para a expressão genuína de seu Eu individual” (p.146).

Estabelece-se, a partir daqui, um convite para reflexão sobre a linguagem, os contextos

expressos por meio de imagens e a construção das relações intra e interpessoais.

2.3.1 A fotografia como metodologia de pesquisa qualitativa

As imagens representam mais do que apenas uma ilustração ou o ato de tornar-se

texto a partir da sua leitura: elas representam, descrevem, narram, simbolizam, expressam,

persuadem, normatizam, promovem brincadeiras e, ainda mais do que isso, elas educam

(SCHWENGBER, 2012, p.266 apud LIMA e NAZÁRIO, 2014, p.8). De acordo com Hansen

(2019, p. 141), “o pensamento inteligente não é um processo linear, marcado pela

manipulação de informações, mas sim, pela capacidade que podemos desenvolver de

melhor relacionar representações ou imagens mentais”. Etimologicamente o termo “educar”

significa “eduzir”, ou seja, trazer de dentro para fora. Pode-se considerar que isso é o

mesmo que dizer que educação é um processo de incentivar o indivíduo para que toda a

capacidade intrínseca ao indivíduo floresça, ou seja “revelar a natureza do homem como ser

integral” (Portal da Educação, 2008). Abdala (2013) reflete a partir dos estudos de Walter

Benjamin, “A Pequena História da Fotografia”, sobre a fotografia como uma forma de

linguagem passível de ser lida. Traz que “o fotógrafo lê as imagens de sua autoria ao

produzir, pelo registro fotográfico, representações da realidade” (cap. 1, p.1) e complementa

que para ler tais imagens é necessário, antes de tudo, ler a realidade a ser capturada mas,

ainda, tal leitura necessita também de um olhar sensibilizado para perceber tanto o

ambiente externo quanto a própria linguagem simbólica da fotografia. Schwengber (2011
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apud OLIVEIRA, 2019, p. 265), em seu entendimento, cita que considera a imagem como

um importante corpus de pesquisa no campo educacional pois a imagem pode ser vista

tanto como produto como produtora do cotidiano contemporâneo, presente no contexto

comunicativo e pós-moderno.

Diehl, Maurente e Maraschin (2007 apud LIMA E NAZÁRIO, 2014, p. 499) afirmam

que a posição do olhar e a composição fotográfica, que falam sobre a identidade não só do

objeto fotografado mas também da autoria da imagem, sofrem modificações dependendo de

quem utiliza o instrumento fotográfico. A fotografia, portanto, traz consigo mensagens tanto

sobre o contexto fotografado quanto sobre as percepções de quem está fotografando.

Dubois (2000 apud ABDALA, 2013, cap. 1, p.5) infere que a fotografia enquadra-se em um

contexto dúbio entre ser uma “prova do real” ou uma “criação artística sobre esse real” e

ABDALA (2013) complementa que “toda fotografia é um testemunho de que o fato retratado

existiu, mas não exatamente como aparece no registro fotográfico” pois o olhar do fotógrafo

e diversos outros elementos externos influenciam na mensagem retratada. A autora traz,

portanto, que para investigar determinados assuntos a partir de fotografias de modo a

compreender as mensagens intrínsecas aos registros faz-se necessário:

I. Identificar o contexto de produção;

II. Identificar o autor dos registros fotográficos;

III. Identificar as técnicas fotográficas utilizadas para a materialização de tais registros.

Segundo Abdala (2013), complementando Marilena Chauí (2002, cap. 1, p.49) que

diz que “o olhar ensina um pensar generoso que, entrando em si, sai de si pelo pensamento

de outrem que o apanha e o prossegue”, o ato de pensar torna-se tão naturalizado de modo

que as ações por trás de cada registro fotográfico tornam-se despercebidas, mas existem:

“em uma mesma fração de segundo o fotógrafo pensa, analisa, idealiza o seu recorte, antes

de concretizá-lo, e aciona todos os seus referenciais”.

Em outras palavras e trazendo os conceitos expostos anteriormente no capítulo

sobre os modelos de comunicação, primeiro o fotógrafo percebe o mundo ao redor. A

realidade percebida adentra o sistema cognitivo humano de modo a ser estruturada para

que os símbolos possam ser internalizados e interpretados de maneira individual.

Compreendida a mensagem do contexto como um todo, esta passa a ser reestruturada

através de trabalhos mentais individuais de modo que um recorte do que foi percebido

passa a ser estruturado. O recorte da realidade, o qual foi estruturado pelo indivíduo, é

materializado através de um registro fotográfico o qual torna-se tangível e visível tanto para

o autor de tal processo quanto para outras pessoas. A partir de tal processo, torna-se um
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ciclo de percepção e apreciação infinito: a fotografia é como um código tangível e visível de

uma realidade que já passou, mas que existiu; ainda, os registros fotográficos tornam-se

atalhos mentais que tanto reconectam e ressignificam sentimentos para quem viveu a

ocasião quanto possibilita a construção de novos significados para quem busca

compreender a mensagem da imagem.

Alvarado et al (2010) destaca em seus estudos as habilidades desenvolvidas pelas

crianças ao participarem ativamente de vivências fotográficas:

● Estimular a criatividade artística das crianças como parte fundamental de seu

desenvolvimento  integral;

● Diferenciar os elementos que compõem a imagem fotográfica e aprofundar a

importância  estética  da  composição;

● Possibilitar que as crianças tivessem de forma independente uma primeira

aproximação  aos  equipamentos  digitais;

● Valorizar a importância da fotografia na formação de códigos, sinais de identidade

e  elementos  distintivos  de  uma  cultura;

● Apreciar o valor da imagem fotográfica como fonte de prazer estético e como parte

integrante do patrimônio cultural, contribuindo ativamente para seu respeito,

conservação  e  divulgação.

Para Abdala (2013), a imagem deveria ser empregada como uma forma de educar

pelo olhar e cita Fernando Azevedo ao explicitar que “aprender a ver, a observar, é a arte de

mais difícil aprendizagem e condição essencial a atividades inteligentemente orientadas”

(AZEVEDO, s/d, p.75 apud ABDALA, 2013, cap. 1, p.15). Hansen (2019), sobre a infância e

o desenvolvimento cognitivo, traz que “praticamente todo o cérebro trabalha em conjunto

quando se trata de processar imagens mentais, de forma semelhante a um concerto

musical. (p. 141)”.

Souza e Lopes (2015) apresentam o processo de criação e leitura de imagens como

sendo uma “atividade subjetiva, compromissada com a experiência racional e sensível de

tomada de consciência do mundo”. Complementam, ainda, que para construção de tal

consciência é necessária uma educação estética do olhar (p. 63).

“A educação estética tem como objetivo desvelar, ampliar e propor

desafios a partir de experiências lúdicas, cognitivas e sensíveis que

envolvam a arte e os demais campos do saber. O educador exerce

um importante papel de mediador dessa experiência estética, ao
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procurar ampliar o contato mais crítico do educando com as formas e

linguagens artísticas.” (p. 64).

Para Buoro, Kok e Atihé (2008), a linguagem visual e o processo de leitura de

imagens promove sensibilidade, instiga a imaginação, intuição e desenvolve outras

habilidades que tendem a estimular diferentes maneiras de pensar, sentir, ensinar, aprender

e agir. Santaella (apud DINIZ, 2012, p. 9), traz que “o uso da imaginação faz as crianças

buscarem o conhecimento guardado em sua mente, dando ferramentas para que tenham

opiniões e atitudes próprias, tornando-se capazes de construir conhecimento através da

releitura que fazem do mundo à sua volta”. Barbosa (2010 apud CORREA e BECKER, 2017,

p. 100) afirma que a leitura de imagens é uma proposta metodológica que possibilita “[…]

desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente,

desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a

capacidade criadora de maneira a mudar a realidade que foi analisada.

De acordo com a Secretaria de Educação Fundamental do Brasil (1998 apud DINIZ,

2012):
É essencial que se incluam atividades que se concentrem

basicamente na leitura das imagens produzidas pelas

próprias crianças (desenhos, colagens, recortes, objetos

tridimensionais, pinturas, etc.). Permitir que elas falem sobre

suas criações e escutem as observações dos colegas sobre

seus trabalhos é um aspecto fundamental do trabalho em

artes. É assim que elas poderão reformular suas ideias,

construindo novos conhecimentos a partir das observações

feitas, bem como desenvolver o contato social com os outros

[...] desenvolvendo o respeito, a tolerância à diversidade de

interpretações ou atribuição de sentido às imagens, a

admiração, dando uma contribuição às produções realizadas,

por intermédio de uma prática de solidariedade e inclusão.

(BRASIL, 1998a apud DINIZ, 2012, p. 105).

Para Correa e Becker (2017, s/p.), “interpretar uma imagem é permitir uma reflexão

sobre o próprio conteúdo”. As autoras ressaltam, entretanto, que para tais reflexões é

necessário que sejamos alfabetizados visualmente pois faz-se necessário entender para

além das imagens, faz-se necessário decifrar os códigos que apontam o conhecimento

cultural de si mesmo e também as lembranças intrínsecas às experiências vividas. Em se

tratando do público infantil, Correa e Becker (2017, s/p.) citam Freire (2001) acerca da

importância de “[...] ler o mundo” e destacam a importância dessa leitura de mundo a partir
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da leitura de imagens; ou seja, a importância de aprender a ver para também entender,

interpretar e operar com os códigos visuais.

Para Iavelberg (2003 apud CORREA e BECKER, 2017, p.12) “a leitura de imagem

se torna real quando se estabelece relações com a realidade e o contexto presente ou

oculto na imagem, na tentativa de compreendê-la e resolvê-la. É um momento criativo e

imaginário de transformação e criação; criar autentica o ser, altera o seu cotidiano.”

Em um mundo cada vez mais repleto de informações visuais e cada vez mais

passível de produções fotográficas, é imprescindível estimular a educação do olhar para que

se possa perceber as nuances do dia a dia com qualidade, para além da quantidade.

Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens

impostas pela mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos,

comportamentos, slogans políticos, etc. Como resultado de

nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos

por meio delas inconscientemente. A educação deveria

prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a gramática

visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças

conscientes da produção humana de alta qualidade são

formas de prepará-las para compreender e avaliar todo tipo

de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo

com essas imagens (BARBOSA, 1998 apud DINIZ, p. 17).

Buoro, Kok e Atihé (2018) propõem um modelo de leitura de imagens (em especial,

imagens feitas por outros artistas) para alunos do Ensino Fundamental II. Os autores

destacam que para trabalhar tal processo de leitura com alunos da Educação Infantil,

pode-se focar apenas nas duas primeiras etapas. Apresenta-se, portanto, essas duas

etapas:

I. OLHAR E VER: Estimular os alunos a observarem as imagens pelo tempo que for

necessário convidando-os a observar os detalhes; Utilizar estratégias de

concentração como, por exemplo, uma música de fundo para estimular outros

sentidos que não apenas a visão;

II. TROCAR EXPERIÊNCIAS: É um momento para socializar. Os autores ressaltam que

os olhares se enriquecem nessa troca inicial de impressões.

CampanholiI (2014) propõe que as etapas principais para uma proposta de análise

de imagens são as seguintes:
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I. ANÁLISE MATERIAL: Perceber tudo o que é possível ver na imagem (tanto

características físicas da fotografia quando elementos componentes da imagem);

II. ANÁLISE IMATERIAL: Perceber o contexto, os símbolos, a mensagem que a

fotografia passa para quem está analisando;

III. ANÁLISE INTERPRETATIVA: Perceber as aprendizagens adquiridas a partir da

observação das imagens.

Barbosa (apud DINIZ), propõe um método para apresentação e apresentação de

imagens baseado em três eixos:

I. Eixo da CONTEXTUALIZAÇÃO: Momento para que seja contextualizado o grupo de

imagens a ser lido pelos alunos;

II. Eixo da APRECIAÇÃO: Momento para apreciar, observar os detalhes, comparar as

imagens, estabelecer conexões consigo mesmo e com os demais;

III. Eixo do FAZER ARTÍSTICO: Momento livre para que o aluno possa compreender a

mensagem da imagem expressando através do fazer artístico suas próprias

interpretações.

Marcello e Soares (2021) citam o método Foto-Elicitação para pesquisa com

crianças, o qual assemelha-se em suas características com as etapas dos métodos citados

acima e por esse motivo não descrever-se-á tal método aqui, e ressaltam alguns desafios de

trabalhar tal método em propostas fotográficas com o público infantil:

● Os limites da seleção fotográfica e do ato de fotografar pelas crianças: tais contextos

estão diretamente relacionados às decisões dos adultos sobre os objetivos e temas

das fotografias. Ainda que as crianças estejam interagindo de maneira livre, são os

adultos que decidem onde, quando, quem, o quê as crianças irão fotografar e/ou

analisar nas imagens.

● Fotografias ausentes de narrativas: Há fotografias que não provocam narrativas nas

crianças e exigem atenção e sensibilidade redobrada por parte do adulto educador

para identificar se tal ausência de narrativa significa dizer que não há contextos a

serem discutidos ou se há uma falta de vontade por parte da criança em continuar

desempenhando a atividade.
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Correa e Becker (2017, p.151) destacam que não existe uma única forma de

trabalhar com a leitura de imagens no processo educacional e citam Bueno (2011) que

defende que o educador deve “utilizar de sua própria criatividade para escolher embasar-se

em uma proposta metodológica mas buscar fundamentar a partir dos seus próprios

contextos”. Ou seja, uma proposta eficaz de leitura de imagem deve partir dos educadores

escolhendo, criando e oportunizando os caminhos que melhor desenvolvam no aluno

relações de conhecimento de arte e de vida. De igual modo, enfatizando a temática da

presente pesquisa, é possível construir projetos fotográficos considerando o contexto de

cada turma, os seus interesses e especificidades tendo como base uma metodologia

instrutiva. Considerando tal contexto de leitura e significação de imagens, percebe-se que o

processo intrínseco às propostas transformam-se em narrativas à medida em que

pensamentos são partilhados e constrói-se novas significações a partir das interações tanto

intra quanto interpessoais.

2.4.1 Narrativas Visuais e o Design

Sobre o processo de significação de imagens e construção de narrativas visuais,

assim como já trazido anteriormente, o emissor das mensagens também é receptor à

medida em que capta as informações do ambiente, formula novas significações através dos

seus processos mentais e externaliza o seu entendimento a partir de um recorte

reestruturado da mensagem primária recebida, estruturando, assim, uma comunicação.

Pode-se dizer que tais significações e ressignificações, intra e interpessoais, são processos

de construção de narrativas e as narrativas são como um fio condutor que carregam consigo

símbolos individuais, culturais e sociais.

Rachel Duarte Abdala (2013) retrata, em seus estudos sobre os álbuns fotográficos

na escola, elementos que podem ser transpostos e analisados, também, a partir do presente

contexto da fotografia e das narrativas como veículos de ensino aprendizagem. Segundo a

autora, a leitura de uma narrativa visual fundamenta-se em uma construção considerando

tanto os elementos verbais quanto os imagéticos. Para Certeau (1994), a medida em que se

lê determinadas instâncias, automaticamente esta acaba por ser alterada e traz que um

olhar analítico e investigativo sobre tal permite criar uma outra ordem, novas significações

dos elementos mesmo que estes já estejam previamente organizados seguindo uma lógica

própria (CERTEAU, 1994 apud ABDALA, 2013, cap. 4, p.5). Esse pensamento complementa

o já exposto sobre a construção da linguagem e suas significações. Duarte (2013) traz,

também, que o olhar atento para uma série documental permite “[...] reconhecer a

importância decisiva daqueles traços, aquelas espias, aqueles erros que perturbam,

desordenando a superfície da documentação. Para além dela é possível atingir aquele nível
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mais profundo, invisível, que é constituído pelas regras do jogo, a ‘história que os homens

não sabem que fazem” (GINZBURG, 1991, p.177 apud ABDALA, 2013, cap.4, p.4). Em

outras palavras, um olhar atento permite ao leitor observar e perceber, em um conjunto de

fotografias, mensagens que não foram ditas mas que estão documentadas a partir de uma

linguagem não-verbal.

Krippendorff (2015, tradução nossa, p. 168) traz que “as interações humanas são

uma parte significativa da linguagem e fundamentalmente estruturam a percepção humana,

alteram as percepções dos usuários para com os objetos e isso assemelha-se à construção

de narrativas”. O autor menciona, ainda, que tais mudanças de percepção que ocorrem e

embasam a construção de narrativas podem assemelhar-se ao desenvolvimento de

produtos pois:

a) As narrativas são construções exclusivamente humanas (tradução nossa, p. 170);

b) Tanto as narrativas quanto os projetos de design são construções cooperativas, ou

seja, os projetistas podem ser considerados como os contadores de histórias e os

ouvintes como sendo os usuários dos produtos (tradução nossa, p. 170);

c) As narrativas são contadas e os projetos são criados tendo como expectativa que

sejam compreendidos de alguma maneira (tradução nossa, p. 170);

d) As narrativas permitem que seus narradores e ouvintes compreendam seus próprios

mundos (tradução nossa, p. 170).

Segundo Labov e Fanshel (1977 apud KRIPPENDORF, tradução nossa, p. 171), é

possível analisar e identificar em qualquer narrativa 5 componentes principais, os quais são

comparáveis aos processos de desenvolvimento e interação dos usuários com produtos:

I. Resumo - Uma sinopse do tema geral da narrativa: De maneira prática, o autor

identifica tal etapa como sendo o título o qual instruirá e conduzirá o usuário para a

pretendida ação. Considerando um manual de instruções de uso de artefatos, por

exemplo, esta etapa corresponderia ao título das seções;

II. Orientação - Principais personagens, onde se passa a história: Esta etapa

corresponde ao detalhamento das possibilidades de uso para com os artefatos. Ou

seja, um instrutivo demonstrando as vantagens do uso do produto;

III. Sequenciação narrativa - O desenrolar, em si, da história: Etapa correspondente ao

ato de usar, em si, o produto. Ao passo a passo ilustrativo da usabilidade;

IV. Avaliação/Feedback - A compreensão do ouvinte sobre a narrativa: Relaciona-se

com o feedback instantâneo de uso do produto. Ou seja, a avaliação do usuário a
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partir da sua interação considerando o fato de ter ou não conseguido executar as

suas pretendidas ações;

V. Coda - Um convite para o ouvinte externalizar a sua compreensão sobre a história

no mundo manifestado. Ou seja, colocar em prática tudo aquilo que significou: A

partir da interação com produtos, essa etapa corresponde à etapa de avaliação

diagnóstica posterior ao uso do produto para investigar se o usuário ficou ou não

satisfeito com o uso do produto.

De maneira geral, traz-se, então, que a estrutura das heurísticas a serem elaboradas

podem ser embasadas nas diretrizes de construção de narrativas visto que serão um

produto que auxiliará as ações dos educadores durante o planejamento de vivências

fotográficas diretivas. Considerando o uso de tal produto pelos educadores, estes também

irão, de maneira subsequente, projetar produtos para as crianças (planejamento de

narrativas fotográficas interativas), as quais também poderão consolidar, de maneira

individual e social, suas próprias narrativas visuo-cognitivas a partir dos processos de

interação.

Viu-se, anteriormente, que a fotografia é um elemento de comunicação, expressão e

significações construtoras de narrativas. No contexto pedagógico e considerando o exposto

por Krippendorff (2015) sobre as relações entre as narrativas e o design, entender quais as

mensagens estão expressas em cada fotografia e em cada construção narrativa é, portanto,

de suma importância e pode-se tornar um guia tanto para o designer a medida em que cria

espaços e interações para as pessoas quanto para os educadores a medida em que

tornam-se designers projetando experiências para as crianças.

Adentrando a temática da fotografia como veículo de ensino-aprendizagem na

Educação Infantil, relembra-se aqui o já exposto anteriormente na presente pesquisa: o

sucesso das crianças durante os processos de aprendizagem depende significativamente de

como elas estão envolvidas na atividade (PIAGET, 1955 apud MAYER E WITTROCK, 2006).

Byrnes e Wasik (2012) enfatizam que para otimizar os aprendizados a partir de experiências

fotográficas, é importante permitir que as crianças participem ativamente, e de maneira

lúdica, no processo de captura das imagens.

Um conceito bastante importante dentro dos processos educativos da infância é a

ludopedagogia. Esta é uma área, dentro da pedagogia, que se dedica a estudar a influência

do elemento lúdico na educação, onde o lúdico - palavra derivada do latim Ludus - significa

jogo, recreação ou diversão (SIEVES, 2019). Roger Hansen (2017), apresenta o termo

“atividades diretivas” para o contexto das atividades com objetivos pedagógicos estruturados

e defende que “as atividades diretivas são aquelas em que um agente externo à própria
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criança, normalmente o adulto, dá a condução do que deverá ser feito (...) diz o que será

feito, como será feito, quando será feito, com algumas variações possíveis” (p.324).

Compreende-se, dentro do presente contexto de construção de narrativas e

considerando a ludicidade intrínseca à infância, que as vivências com e para as crianças

devem ser lúdicas mas o processo de planejamento e análise das interações das crianças

pelos educadores deve ser sistematizado para que seja possível tanto projetar espaços

narrativos onde as crianças, a partir da proposta pedagógica, terão a possibilidade de

construir as suas próprias narrativas e os seus próprios caminhos de aprendizagem quando

mapear as experiências das crianças. Sobre esse tema cita-se o 5º Princípio da Pedagogia

Florença3, o princípio da “Observação Ativa”. Este princípio refere-se “a postura do educador

como observador, remetendo a alguém que acompanha e faz mediação, mais do que

interfere diretamente (HANSEN, 2019, p.297).

Considerando o exposto acima sobre a postura do educador como observador

(HANSEN, 2019) e unido à perspectiva de Jakobson (1960 apud FORTUNATO, 2019),

quando versa em seu Modelo de Espaço de Comunicação (Figura 2) sobre a posição do

designer como um interlocutor do sistema, infere-se que, no contexto das experiências

fotográficas com crianças pequenas, cabe ao educador projetista tanto acompanhar e

perceber as expressões das crianças durante o processo fotográfico quanto buscar meios

de ouvir a perspectiva das próprias crianças sobre as suas experiências. Tais

acompanhamentos e observações são necessárias para que, posteriormente, seja possível

elaborar uma narrativa significativa da ação de cada uma das crianças de maneira

individual. De acordo com FERREIRA (2013 apud SOUZA e ALEGRE, 2015), quando a

fotografia é aliada a outras formas de linguagens “ela pode ser utilizada como um elemento

para contar histórias e narrativas sobre o cotidiano”.

A partir do ato de compreender a partir da perspectiva das próprias crianças citado

acima, complementa-se este tópico com o conceito apresentado por Krippendorff (2000

apud MEIRELLES, 2000, p. 91) e já fundamentado nos capítulos anteriores: “entendimento

de segunda ordem”.

Entender o entendimento dos outros - com respeito

pela diferença em relação ao seu próprio

entendimento - é um entendimento do entendimento

ou um entendimento de segunda ordem e, como tal,

qualitativamente diferente de um entendimento

3 A Pedagogia Florença fundamenta uma metodologia de estrutura pedagógica para os educadores
de crianças entre 0 e 6 anos. Foi desenvolvida pelo prof. Dr. Roger Hansen, é fundamentada em
princípios filosóficos e humanistas e tem por finalidade gerar condições para que a criança conheça a
si mesma de maneira profunda.
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primário das coisas que não podemos compreender”

(KRIPPENDORFF, 2000 apud MEIRELLES, 2000, p.

91)

Encerra-se a Fundamentação Teórica da presente pesquisa aqui. Os conceitos

estudados embasaram o processo de construção da linguagem e as relações entre as

necessidades de aprendizado das crianças entre 4 e 5 anos e a fotografia enquanto

metodologia de pesquisa qualitativa. A partir de tais fundamentos, o capítulo seguinte

dedica-se ao processo de realização das analogias dentre os conteúdos estudados para que

sejam elaboradas as diretrizes e as heurísticas preliminares como resultado da presente

pesquisa.

3 ELABORAÇÃO DAS HEURÍSTICAS PRELIMINARES

Este capítulo dedica-se a descrever as analogias dentre os conteúdos apresentados

na Fundamentação Teórica e que serviram de base para a posterior etapa de elaboração

das heurísticas. Inicialmente foi estruturado um Modelo de Espaço de Comunicação

Fotográfica, onde destacou-se os elementos do processo de construção de narrativas a

partir da interação com fotografias. Depois, elaborou-se a estrutura geral das heurísticas,

que tiveram como base as etapas propostas por Norman (1998 apud GUIMARÃES et al,

2017) e, na sequência, compreendida a maneira como os processos cognitivos são

construídos tendo como base as Categorizações Cognitivas propostas por Eleanor Rosch

(1978), elaborou-se uma estrutura para os conteúdos descritivos de cada uma das

heurísticas. As analogias realizadas resultaram em diretrizes que foram utilizadas,

posteriormente, para elaborar as heurísticas citadas.

A fim de complementar o “sistema” proposto na Teoria das Sete Ações (Norman

(1998 apud GUIMARÃES et al, 2017), foi desenvolvido um Modelo de Projeto Fotográfico

(Figura 10), o qual diz respeito às vivências fotográficas com as crianças, ou seja, tem

relação com a interação direta das crianças com o processo fotográfico. Este Modelo foi

estruturado a partir de uma Revisão Bibliográfica Sistemática e uma Revisão Bibliográfica

Narrativa onde propôs-se mapear como as vivências fotográficas estavam sendo

conduzidas na prática com as crianças e identificar outros métodos para além dos já

apresentados anteriormente nos estudos realizados durante a Fundamentação Teórica da

presente pesquisa.

Descreve-se, nos subcapítulos seguintes, o detalhamento dos processos citados

acima.
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3.1 ANALOGIAS E DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DAS HEURÍSTICAS
Inicialmente foi realizada a primeira analogia da presente dissertação. Esta teve

como base o “Modelo de Espaço de Comunicação” proposto por Jakobson (1960) e etapas

comunicacionais do processo fotográfico. Considerando o contexto da presente pesquisa

onde relaciona-se o educador como sendo o projetista dentro de sala de aula e, segundo

Hansen (2019, p.297), sua postura deve estar relacionada à um observador, ou seja, a

alguém que acompanha e faz mediação, mais do que interfere diretamente nas vivências e

experiências das crianças, considera-se que para que a fotografia seja utilizada como uma

metodologia de pesquisa qualitativa, o educador deverá ser capaz de visualizar tal sistema

de comunicação e perceber cada um dos elementos contidos nele. Portanto, propôs-se

correlacionar o Modelo de Espaço de Comunicação citado (Figura 2) com elementos

contidos no processo de construção de mensagens em vivências fotográficas a fim auxiliar

na esquematização dos processos cognitivos fotográficos. Considerando o educador como

sendo o responsável por compreender a metamensagem do sistema estruturou-se, então, a

seguinte analogia:

Figura 5: Elementos de comunicação presentes em vivências fotográficas

Fonte: Desenvolvido pela autora (2021), adaptado de Jakobson (1960 apud FORTUNATO, 2019)

Nesse contexto, as crianças desempenham papéis tanto de emissoras quanto

receptoras das mensagens de modo a estabelecer um fluxo de comunicação intrapessoal ou

interpessoal, à depender da proposta pedagógica, e o educador é o interlocutor responsável

por observar a interação entre tais elementos do sistemas e decodificar a mensagem que

está sendo transmitida a fim de descrever os processos de aprendizagem de cada uma das

crianças. Aqui, estabeleceu-se a primeira diretriz para de elaboração das heurísticas: As

heurísticas devem auxiliar as decodificações pelo educador dos elementos da linguagem



52

visual de vivências fotográficas considerando interações entre as crianças tanto intra quanto

interpessoais.

A segunda analogia realizada tem relação com o “Processo de IHC e suas

inter-relações” proposto por Santos (2000 apud BORGES, 2004) (Figura 3). Para a presente

pesquisa propôs-se uma relação entre o processo citado e o sistema

designer-educador-criança (Figura 6).

Figura 6: Modelo de Espaço de Comunicação Fotográfica - Analogia entre o Processo de IHC de

SANTOS (2000) e o fluxo da pesquisa considerando o sistema designer-educador-criança

Fonte: Desenvolvido pela autora (2021), adaptado de SANTOS (2000 apud BORGES, 2004)

Apresentou-se, acima, tanto o educador quanto a criança desempenhando o papel

ora de projetista ora de usuário.

● Educador usuário: Considerando o designer como projetista, o educador

desempenha papel de usuário à medida em que interage com as heurísticas

propostas e constrói o seu próprio modelo mental de uso do sistema. O designer



53

deve conhecer o Modelo Mental do educador para que possa estruturar as

heurísticas em uma linguagem que seja condizente com o referido público;

● Educador projetista: A partir da interação com as heurísticas, instrui-se o educador

na projetação de vivências fotográficas considerando as especificidades da sua

turma. Neste momento o educador deixa de ser apenas usuário e torna-se, também,

projetista de interfaces. A interface a qual o educador irá desenvolver será utilizada

pelas crianças posteriormente;

● Criança usuário: Considerando o educador como sendo o projetista, a criança

desempenha papel de usuário à medida em que participa da vivência fotográfica

proposta pelo educador;

● Criança projetista: A partir da interação com a proposta, a criança desenvolve os

seus próprios modelos mentais através de atividades lúdicas e de brincadeiras.

A partir das inter-relações propostas acima, especificou-se a segunda diretriz de

elaboração das heurísticas: As heurísticas devem instrumentalizar o educador para que

possa desempenhar o papel de interlocutor do sistema de maneira eficaz além de construir

as suas próprias propostas de vivências fotográficas. As heurísticas devem embasar, e não

restringir, as etapas de planejamento pelos educadores.

A terceira analogia realizada tem relação com a “Teoria das Sete Ações” proposta

por Norman (1998, apud GUIMARÃES et al, 2017) (Figura 4). Considerou-se que as etapas

da Teoria apresentada assemelham-se tanto às etapas de um planejamento pedagógico

quanto ao processo de elaboração das heurísticas da presente pesquisa. Expõe-se, abaixo,

uma analogia comparativa (Figura 7):
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Figura 7: Analogia entre a Teoria das Sete Ações e etapas de um planejamento pedagógico

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2022, adaptado de NORMAN (1998 apud GUIMARÃES et al, 2017)

Considerando, então, as analogias realizadas, propôs-se as seguintes diretrizes para

posterior etapa de elaboração das heurísticas:

● Os conteúdos descritivos das heurísticas devem discorrer acerca dos objetivos

propostos e fundamentados na Teoria das Sete Ações (NORMAN, 1998) e a

macroestrutura das heurísticas deve estar estruturada seguindo o sistema composto

pelas sete ações citadas;

● Cada uma das heurísticas deve ter, por si só, início, meio e fim. Ou seja, as

heurísticas devem ser estruturadas tanto de modo que o educador possa

embasar-se em cada uma das sete etapas de maneira sequencial como um método

de planejamento (educador enquanto projetista de vivências fotográficas, cujo

objetivo é fornecer ferramentas para auxiliar os educadores durante o planejamento

das vivências fotográficas a serem realizadas com as crianças considerando as

possibilidades de ensino por meio da fotografia e as necessidades de aprendizado

da criança pequena) quanto de modo que o educador possa utilizar cada uma das

etapas de maneira individual como ferramentas de estudo para si (educador
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enquanto usuário das heurísticas cujo objetivo é proporcionar aos educadores

ferramentas para ampliar a percepção visual de modo que possam acompanhar as

vivências fotográficas de maneira mais significativa e considerando a fotografia como

metodologia de pesquisa qualitativa);

A quinta analogia realizada tem como base as Categorizações Cognitivas propostas

por Eleanor Rosch (1978). Objetivando ampliar a percepção visual dos educadores e

beneficiar o planejamento das vivências fotográficas por esses, influi-se que os conteúdos

das heurísticas sejam estruturados seguido as seguintes diretrizes:

Figura 8: Estrutura dos conteúdos descritivos das heurísticas

Fonte: Elaborado pela autora (2022), adaptado de Rosch (1978)

● Nível superordenado - Conteúdo de expansão: Cada uma das heurísticas deve

conter uma estrutura de conteúdo introdutório que amplie os conhecimentos do

educador acerca do tema abordado tendo sempre como foco principal a fotografia

como metodologia de pesquisa qualitativa;

● Nível básico - Conteúdo de direcionamento: Cada uma das heurísticas deve

apresentar ideias de aplicação prática dos conteúdos abordados considerando as

necessidades de aprendizado das crianças pequenas (faixa etária entre 4 e 5 anos);

● Nível subordinado - Conteúdo de execução/Experiência do Usuário: Cada uma

das heurísticas deve instruir o educador quanto à postura a ser adotada por ele

durante a condução das vivências fotográficas.

Foram citadas, ao longo das analogias realizadas no presente capítulo, diretrizes

para a elaboração das heurísticas preliminares. Recapitula-se, aqui, tais diretrizes:
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Tabela 2: Diretrizes para a elaboração das heurísticas preliminares

I. As heurísticas devem auxiliar as decodificações pelo educador dos elementos da
linguagem visual de vivências fotográficas considerando interações entre as crianças tanto
intra quanto interpessoais;

II. As heurísticas devem instrumentalizar o educador para que possa desempenhar o papel
de interlocutor do sistema de maneira eficaz além de construir as suas próprias propostas
de vivências fotográficas. As heurísticas devem embasar, e não restringir, as etapas de
planejamento pelos educadores;

III. Os conteúdos descritivos das heurísticas devem discorrer acerca dos objetivos propostos e
fundamentados na Teoria das Sete Ações (NORMAN, 1998) e a macroestrutura das
heurísticas deve estar estruturada seguindo o sistema composto pelas sete ações citadas
(Figura 7);

IV. Cada uma das heurísticas deve ter, por si só, início, meio e fim. Ou seja, as heurísticas
devem ser estruturadas tanto de modo que o educador possa embasar-se em cada uma
das sete etapas de maneira sequencial como um método de planejamento (educador
enquanto projetista de vivências fotográficas, cujo objetivo é fornecer ferramentas para
auxiliar os educadores durante o planejamento das vivências fotográficas a serem
realizadas com as crianças considerando as possibilidades de ensino por meio da
fotografia e as necessidades de aprendizado da criança pequena) quanto de modo que o
educador possa utilizar cada uma das etapas de maneira individual como ferramentas de
estudo para si (educador enquanto usuário das heurísticas cujo objetivo é proporcionar aos
educadores ferramentas para ampliar a percepção visual de modo que possam
acompanhar as vivências fotográficas de maneira mais significativa e considerando a
fotografia como metodologia de pesquisa qualitativa);

V. Cada uma das heurísticas deve conter uma estrutura de conteúdo introdutório que amplie
os conhecimentos do educador acerca do tema abordado, tendo sempre como foco
principal a fotografia como metodologia de pesquisa qualitativa (Conteúdo de expansão -
Nível superordenado);

VI. Cada uma das heurísticas deve apresentar ideias de aplicação prática dos conteúdos
abordados considerando as necessidades de aprendizado das crianças pequenas (faixa
etária entre 4 e 5 anos) (Conteúdo de direcionamento - Nível básico).

VII. Cada uma das heurísticas deve instruir o educador quanto à postura a ser adotada por ele
durante a condução das vivências fotográficas (Conteúdo de execução/experiência do
usuário - Nível subordinado).

Fonte: Elaborado pela autora, 2022

A partir analogia entre a Teoria das Sete Ações (Norman (1998 apud GUIMARÃES et

al, 2017) e etapas de um planejamento pedagógico e análise das diretrizes acima expostas,

percebeu-se a necessidade de detalhar as vivências fotográficas a serem propostas com as

crianças. De tal modo, elaborou-se um Modelo de Projeto Fotográfico para complementar a

elaboração das heurísticas.
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3.1.1 Vivências fotográficas com crianças pequenas: Elaboração de um Modelo
de Projeto Fotográfico.

Seguindo a necessidade apresentada de detalhamento do “sistema” proposto na

Teoria das Sete Ações (Norman (1998 apud GUIMARÃES et al, 2017), aprofundou-se os

estudos, nesse tópico, sobre os métodos práticos para se trabalhar a fotografia como

veículo de pesquisa qualitativa com crianças entre 4 e 5 anos. Propôs-se, então, o

desenvolvimento de uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) e Revisão Bibliográfica

Narrativa (RBN), ambas tendo como princípio o mesmo objetivo: destacar métodos

utilizados na condução das vivências fotográficas com crianças. Essas revisões auxiliaram

na elaboração de um Modelo de Projeto Fotográfico, que é o detalhamento do “sistema” já

citado anteriormente.

Para o desenvolvimento da RBS, as bases de dados utilizadas para consulta foram:

EBSCO, Scopus (Elsevier) e Web of Science e como termos norteadores de pesquisa para

criação da string utilizou-se as terminologias “método”, “linguagem audiovisual”, “recurso de

ensino” e “criança” e variações dos termos destacados. Ressalta-se alguns fatores: não

incluiu-se como fator excludente a faixa etária das crianças; considerou-se o intervalo de

pesquisa de 2015 a 2019 e publicações nos idiomas inglês, espanhol e português. O

período de pesquisa foi determinado considerando os 5 anos antecedentes ao início do

desenvolvimento da RBS citada, que foi  em 2019.

A primeira aplicação da string foi realizada em 7 de Novembro de 2019 e resultou em

142 artigos na base de dados “web of science”, 246 na “scopus” e 137 na “ebsco”.

Posteriormente a essa busca inicial foram realizadas quatro novas etapas para filtrar os

artigos: I. Acesso liberado para estudantes da UDESC (Universidade do Estado de Santa

Catarina), II. Leitura dos títulos, III. Leitura dos resumos, IV. Leitura dinâmica do artigo

completo). Após, 8 artigos foram identificados como passíveis de uma análise mais

aprofundada (Figura 9).
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Figura 9: Resultado da RBS - Mapeamento de métodos utilizados na condução das vivências fotográficas com crianças

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2019
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Já para a Revisão Bibliográfica Narrativa os termos utilizados como base de busca

foram “metodologias”, “crianças” e “fotografia”. As terminologias foram aplicadas na base de

dados do Google Scholar. Como critérios de inclusão, considerou-se o período de

publicações de 2019 e 2022, publicações nos idiomas inglês, espanhol e português, e títulos

que tivessem relação direta com os termos utilizados como base de busca. Este período de

publicações foi determinado de modo a complementar a Revisão Bibliográfica Sistemática

realizada anteriormente.

Foram consideradas as 10 primeiras páginas da base de dados e foram

selecionados, ao total, 100 artigos para leitura dinâmica a fim de identificar os métodos

estruturados de condução de pesquisa. A partir da leitura dos artigos, percebeu-se uma

grande variedade de estudos de caso, os quais coincidem com modelos variados de

condução de pesquisa mas poucas metodologias estruturadas e específicas para vivências

fotográficas. Apresenta-se, a seguir, alguns dos métodos identificados nas pesquisas lidas:

● Metodologia proposta por Luttrell (2010) para o trabalho de fotografias com crianças:

Picture Taking, Pictureviewing, Picture Content Analysis.

○ Etapa 1: Picture Taking (tirando fotografias): etapa de manipulação e

exploração livre da câmera fotográfica, sendo a intervenção adulta a menor

possível;

○ Etapa 2: Pictureviewing (visualização de imagens): etapa em que as vozes

das crianças são ouvidas a partir da escolha e análise de imagens

envolvendo momentos individuais e coletivos de explicação e discussão;

○ Etapa 3: Picture content analysis (análise do conteúdo das imagens): etapa

de categorização e análise das vivências, pelos adultos (professores,

pesquisadores), considerando os relatos das crianças.

● Metodologia geral para estudo de caso proposta por Sarmento (2003 apud

SANTOS e SILVA, 2016):

○ Etapa 1: Observação  participante;

○ Etapa 2: Desenho   articulado   com   a   oralidade;

○ Etapa 3: Fotografias produzidas pelas crianças (também conjugadas com

suas   falas);

○ Etapa 4: Registros das falas das crianças em momentos informais e em

entrevistas;
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○ Etapa 5: Registros  em  caderno de campo.

● Metodologia das “Sondas Culturais”4 adaptadas para pesquisa com crianças de 9 a

11 anos proposta por Gaver, Dunne e Pacenti (1999 apud DE MEDEIROS MACIEL,

2018):

○ Etapa 1: Entrega de um “kit de produção” contendo: um folheto de instruções

com texto ficcional, uma câmera fotográfica descartável, um caderno de

desenho, uma coleção de lápis de cor de lápis grafite;

○ Etapa 2: Orientações verbais iniciais acerca das instruções da proposta;

○ Etapa 3: Vivência prática - o ato de fotografar e documentações através de

desenhos manuais;

○ Etapa 4: Construção de uma narrativa fotográfica - Impressão dos registros

fotográficos;

○ Etapa 5: Discussão com as crianças sobre as experiências e fotografias;

○ Etapa 6: Análise dos dados “imagético-discursiva” - Comparativo entre as

produções fotográficas e produções narrativas das crianças e elaboração de

um perfil para comparatividade dos resultados.

Como conclusão da pesquisa acerca da aplicação das “Sondas Culturais” em

pesquisas com crianças, De Medeiros Maciel (2018) ressalta que foi possível “gerar uma

compreensão mais abrangente sobre os processos de produção de sentidos na vida

cotidiana de crianças baseados em narrativas do presente e proporcionar o

desenvolvimento de novas práticas profissionais mediadas pelo uso das sondas” (pág.165).

A autora traz, ainda, citando Gaver (2002), que as metodologias precisam considerar a

noção de Homo Ludens (HUIZINGA, 1996), que são pautadas no uso de jogos para

resolução de problemas práticos, pois através da brincadeira com ideias pode-se descobrir

novas maneiras de criar e novas perspectivas para observar.

Luttrell (2010) complementa a partir da metodologia proposta por ele que o produto

final, ou seja, as fotografias em si, não são tão importantes quanto o processo fotográfico

pois é comum que as crianças peguem os instrumentos fotográficos e saiam fotografando e

produzindo conteúdo sem um prévio planejamento, portanto, por vezes ocorre que durante a

4 Os primeiros registros de projetos com sondas culturais nasceram no fim da década de
1990, na área do design (GAVER, DUNNE & PACENTI, 1999 apud MATTELMÄKI, 2006). (...) As
sondas foram, então, inicialmente elaboradas para traçar o perfil de grupos específicos e,
consequentemente, gerar informações sobre esta população para a criação de produtos a ela
dirigidos. Surgiram como “parte de uma estratégia que buscava traçar o delineamento experimental
de uma maneira sensível” (GAVER, DUNNE & PACENTI, 1999, p.22) na área do design da
interação. (DE MEDEIROS MACIEL, 2018, pág. 156).
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etapa de “visualização das imagens” as crianças não exponham tanto suas reflexões quanto

durante o ato de fotografar em si. Como complemento ao tema, cita-se Coutinho (2012 apud

SANTOS e SILVA, 2016), que reflete sobre a importância de se considerar o corpo das

crianças como parte subjetiva e expressiva das experiências vividas. Ainda, Buss-Simão

(2012 apud SANTOS e SILVA, 2016) traz que “o corpo está na base de toda experiência

social das crianças e na construção de suas relações”. De tal modo, para que educadores

percebam o movimento do corpo das crianças durante as interações faz-se necessário uma

observação bastante atenta para que tais mensagens não-verbais sejam percebidas.

Um pensamento comum a muitas das pesquisas estudadas é o de que a fotografia,

apesar de ser um veículo de extremo potencial educacional, ainda é muito pouco explorada

nas escolas e demais instituições de ensino como instrumento de pesquisa qualitativa. Para

FREEDMAN (apud BARBOSA, 2008), as imagens estão tão constantemente no dia a dia de

todos que, a menos que o aluno seja ensinado a olhar as imagens de maneira crítica, ele

não a vê de tal modo. O autor complementa, ainda, que a escola passa a ser considerada

como “campo de arte” à medida em que se dispõe a incorporar a linguagem visual como

sendo tão importante quanto a linguagem verbal e escrita.

A partir dos estudos realizados nas Revisões Bibliográficas e na Fundamentação

Teórica da presente pesquisa, infere-se que as vivências fotográficas podem ser um veículo

de construção da individuação e socialização dos indivíduos a depender da forma como as

vivências são conduzidas. Antes de realizar uma fotografia, ou seja, antes de apertar no

botão do equipamento eletrônico para que este possa realizar o registro técnico, a imagem é

concebida na mente de cada indivíduo através de funções cognitivas relacionadas à

imaginação, memória, percepção, criatividade. O ambiente externo é percebido a partir de

motivações internas e tais percepções externas auxiliam na construção e ressignificação

das imagens mentais de cada indivíduo, que estão diretamente relacionadas a maneira

como os indivíduos sentem e percebem o ambiente ao redor. De tal modo, pode-se dizer

que as fotografias são maneiras de tornar visível a percepção individual de mundo de cada

ser humano.

Considerando o exposto acima e tendo como base as etapas da Teoria das Sete

Ações do Norman (1998, apud GUIMARÃES et al, 2017, p.15), propôs-se um Modelo de

Projeto Fotográfico (Figura 10) composto por sete vivências onde a proposta é que as

crianças possam brincar ao mesmo tempo em que tê a oportunidade de construir e ampliar

suas bases internas de autoconhecimento através da construção de narrativas visuais

lúdicas e propõe-se que a elaboração de tais narrativas possam embasar o processo de

observação e a escuta, pelo educador, das vivências e aprendizados das crianças.
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Figura 10: Modelo de Projeto Fotográfico

Fonte: Elaborado pela autora, 2022

Abaixo, detalha-se o objetivo de cada uma das etapas das vivências propostas neste

Modelo de Projeto Fotográfico:
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Tabela 3: Detalhamento das etapas do Modelo de Projeto Fotográfico

Vivência Objetivo Pedagógico Exemplos de
atividades

Perguntas auxiliares
ao planejamento

I. Autoidentificação Imergir as crianças na vivência
de maneira lúdica para que as
expressões delas ao longo do
processo fotográfico sejam
significativas e de modo que
possam se reconhecerem e se
conectarem consigo mesmas.

→ Apresentação de
imagens para que as
crianças possam
escolher com qual mais
se identificam;
→ Vivências artísticas
de auto retrato;
→ Vivências de
relaxamento através de
musicalização, dentre
outras propostas.

→ Qual vivência será
realizada e quais os
instrumentos necessários
para colocá-la em prática?
→ Onde a vivência será
realizada e como o ambiente
será preparado para receber
as crianças?
→ Como a proposta será
apresentada às crianças e
como serão feitas as
mediações e documentações
do processo?

II. Repertório Visual Ampliar o repertório visual da
criança através de vivências de
contemplação do ambiente ao
redor e auxiliar na construção de
imagens mentais através do
desenvolvimento de habilidades
cognitivas relacionadas à
imaginação, criatividade,
percepção e demais sentidos
corporais.

→ Vivências de
percepção sensorial
(fechar os olhos e
perceber os sons do
ambiente);
→ Momentos de
contemplação da
natureza e do ambiente;
→ Experiências de
fotografação com os
próprios olhos, dentre
outras propostas.

→ Qual vivência será
realizada e quais os
instrumentos necessários
para colocá-la em prática?
→ Onde a vivência será
realizada e como o ambiente
será preparado para receber
as crianças?
→ Como a proposta será
apresentada às crianças e
como serão feitos os
acompanhamentos?
→ De que maneira será
possível perceber e tornar
visível o que as crianças
estão observando?

III. Personificação
dos equipamentos
eletrônicos

Oportunizar um momento de
personificação do equipamento
fotográfico para que os
eletrônicos sejam vistos como
sendo extensões do corpo das
crianças e a interação com o
produto seja otimizada de modo
a tornar a experiência de
fotografação significativa e
individual para cada uma das
crianças. As expressões
manuais (desenhos, pinturas)
são maneiras de oportunizar às
crianças a externalização das
suas imagens mentais.

Construção de
“máscaras”/”capas”
personificadas para os
instrumentos,
personalização dessas
capas através de
pinturas, colagens,
dentre outras propostas.

→ Quais os instrumentos
fotográficos que serão
utilizados?
→ Quais elementos serão
utilizados para personificar os
eletrônicos?
→ Como a proposta será
apresentada às crianças e
como serão feitos os
acompanhamentos?
→ De que maneira o
educador poderá ouvir as
crianças através das
manifestações artísticas que
elas irão compor?
→ De que maneira essa
etapa poderá auxiliar no
processo de criação de
fotografias?

IV. Criação de
fotografias

Proporcionar às crianças
momentos livres de criação das
suas próprias fotografias para

Entregar às crianças
equipamentos
fotográficos (câmera

→ Quais os instrumentos
fotográficos que serão
utilizados?
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que possam desenvolver
habilidades relacionadas à
percepção, socialização, foco e
criatividade através da
fotografação dos seus próprios
contextos e construção de
narrativas visuais individuais.

fotográfica, smartphone,
tablet) e oportunizar que
elas fotografem seus
próprios contextos.

→ Como será feito o
acompanhamento e
mediação dessa vivência?
→ O que estará disponível
para que as crianças possam
fotografar?
→ Como o educador poderá
auxiliar as crianças sem
interferir nas suas produções
individuais?
→ De que maneira o
educador poderá ver e ouvir
as narrativas construídas
pelas crianças ao longo do
processo?

V. Linguagem Verbal Auxiliar no desenvolvimento da
linguagem verbal das crianças,
capacidades de escuta além de
habilidades relacionadas à
memória e construção de
imagens mentais através de
momentos de compartilhamento
das experiências vividas por elas
e pelos colegas.

Rodas de socialização
com os colegas para
que as crianças possam
verbalizar e compartilhar
com seus colegas sobre
as experiências que
vivenciaram ao longo do
processo fotográfico.
A proposta, aqui, não é
que o educador
promova um momento
de Leitura e Significação
de Imagens, mas sim
que o educador possa
proporcionar espaços
onde as crianças se
sintam confortáveis para
compartilhar as
narrativas individuais
construídas ao longo do
processo.

→ Como o educador irá
documentar as narrativas das
crianças sem deixar com que
a sua opinião enquanto
adulto interfira no processo
de registro?
→ De que maneira o
educador poderá questionar
as crianças sem induzir
respostas a partir das suas
próprias indagações?

VI. Narrativas Visuais Dar voz às crianças através de
vivências onde elas possam
documentar e construir as suas
próprias narrativas de maneira
significativa sobre as
experiências vivenciadas por
elas.

Oferecer às crianças
instrumentos de
desenho, fotografias
impressas, folhas e
demais elementos
artísticos para que
possam estruturar
narrativas sobre o seu
próprio processo de
aprendizado.  A
proposta, aqui, não é
instruir a criança a
construir uma narrativa
sequencial, mas sim
oportunizar que ela
possa se expressar de
maneira livre a partir da
sua própria experiência.

→ Como instruir as crianças
sobre a proposta da vivência
sem pré-determinar às
crianças uma maneira de
produzir a narrativa? Ou seja,
de modo a respeitar o
narrativa não sequencial e
individual que será elaborada
pelas crianças;
→ Quais os instrumentos
necessários para oportunizar
às crianças a elaboração
dessa narrativa?
→ Como o educador irá fazer
a mediação para que as
crianças possam ver e
selecionar as imagens
fotografadas por elas?
→ De que maneira o
educador poderá
acompanhar e documentar
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as manifestações das
crianças ao longo do
processo?
→ Como o educador poderá
silenciar os pré-julgamentos
e significações adultas para
dar lugar e ouvidos às
experiências singulares de
cada uma das crianças?

VII. Socialização Desenvolver habilidades de
observação, percepção visual,
foco e respeito social através de
vivências de observação de
fotografias realizadas pelos
outros colegas de modo que
possam perceber as diferentes
manifestações e expressões de
cada indivíduo.

Exposição fotográfica
com as produções
realizadas pelas
próprias crianças
considerando tanto as
fotografias quanto os
comentários realizados
por elas durante o
processo fotográfico.

→ De que maneira as
crianças poderão contribuir
com a organização desse
espaço?
→ Quais serão os
instrumentos necessários
para a construção dessa
exposição?
→ De que maneira será
possível construir uma
narrativa para documentar a
vivência do grupo de modo a
incluir as experiências
individuais de cada uma das
crianças?

Fonte: Elaborado pela autora, 2022

As vivências fotográficas detalhadas acima no Modelo de Projeto Fotográfico são

propostas que visam oportunizar às crianças conexões consigo mesmas e com os demais.

As artes visuais, no contexto apresentado, são representações visíveis das percepções das

crianças sobre o ambiente que as cerca e, de modo geral, são manifestações das imagens

mentais que são construídas diariamente por elas. As representações visuais são

expressões simbólicas que podem embasam a construção da linguagem das crianças, que,

entre 4 e 5 anos, também é constituída por símbolos. De tal modo, tais experiências

oportunizam aos educadores fazerem inferências sobre o desenvolvimento das crianças a

partir da perspectiva do próprio público infantil. Um desafio a ser compreendido é o processo

de compreensão, pelos educadores, das mensagens construídas pelas crianças ao longo do

processo fotográfico. Faz-se necessário que os educadores silenciem as suas próprias

interpretações adultas de modo que passem a enxergar a partir dos olhos das crianças.

Considerando as reflexões acima, cita-se Krippendorf (2018, p.66) que traz que:

(...) Quando os artefatos são projetados para fazer sentido

para os outros, dois entendimentos entrelaçados estão

necessariamente envolvidos: (1) entendimento dos designers

sobre o artefato que está sendo proposto e (2) entendimento
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dos designers sobre os diferentes entendimentos dos

usuários sobre aquele artefato (tradução nossa).

Correlacionado tal citação com a presente pesquisa, traz-se os “artefatos” como

sendo a narrativa construída a partir do processo fotográfico experienciado pelas crianças.

De tal modo, faz-se necessário que os educadores enquanto projetistas das vivências

fotográficas compreendam tanto a respeito da proposta pedagógica e oportunidades de

aprendizado a partir da linguagem visual quanto busquem perceber e tornar visível as

narrativas construídas pelas crianças a partir da narrativa primária proposta.

Propõe-se, a partir das conceituações acerca dos “entendimentos de segunda

ordem” (KRIPPENDORFF, 2018, tradução nossa), o Modelo de Projeto Fotográfico para que

possa servir como uma base para que o educador possa elaborar suas próprias vivências

considerando as características específicas do seu contexto pedagógico, da sua turma e de

seus alunos de maneira individual. Apesar de estar estruturado como sendo um Projeto com

sete etapas, propõe-se que cada uma das etapas sejam vistas como vivências e que estas

sejam propostas às crianças de maneira individual e de modo que tenham, por si mesmas,

início, meio e fim. De tal maneira, as experiências vivenciadas em cada uma das etapas irão

construir mini narrativas e a união de todas as vivências construirão uma narrativa visual

geral sobre o processo fotográfico.

3.2 APRESENTAÇÃO DESCRITIVA DAS HEURÍSTICAS PRELIMINARES

Considerando a analogia entre a Teoria das Sete Ações e etapas de um

planejamento pedagógico (Figura 7), as diretrizes estabelecidas (Tabela 2) e o Modelo de

Projeto Fotográfico (Figura 10) apresentado anteriormente, propôs-se sete heurísticas

(Figura 11) para contribuir para a ampliação da percepção visual dos educadores de forma a

beneficiar a etapa de planejamento de vivências fotográficas tendo como foco o

desenvolvimento da linguagem visual de crianças entre 4 e 5 anos e 11 meses de idade:



67

Figura 11: Estrutura das heurísticas

Fonte: Elaborado pela autora, 2022

Propôs-se sete heurísticas divididas em dois campos: campo do planejamento e

campo da percepção. O campo do planejamento tem como princípio contribuir com a

ampliação da percepção visual dos educadores sobre a fotografia enquanto metodologia de

pesquisa qualitativa enquanto que o campo da percepção tem como princípio auxiliar os

educadores na construção de documentações significativas sobre as vivências das crianças.

A união proposta entre os dois campos explicitados acima é feita através das vivências que

constituem o Espaço de Comunicação Fotográfica. Assim como propôs uma das diretrizes

anteriormente, as heurísticas, se utilizadas de maneira sequencial, podem ser vistas como
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sendo um Modelo de Planejamento de Projeto Fotográfico ou, se utilizadas de maneira

individual, embasaram ferramentas de estudo individual para os educadores.

A seguir, apresenta-se os objetivos de cada uma das heurísticas propostas:

Tabela 4: Heurísticas e os respectivos objetivos

Título da heurística Objetivo da heurística

Heurística #1:
O educador enquanto projetista de
Espaços de Comunicação
Fotográfica;

Auxiliar o educador a compreender o Espaço de
Comunicação tendo a fotografia como Eixo e seus
componentes de linguagem;

Heurística #2:
A fotografia como ferramenta
metodológica de pesquisa qualitativa;

Verificar como o educador irá realizar vivências
fotográficas com as crianças: Instruir o educador sobre
as etapas para a elaboração de vivências fotográficas;

Heurística #3:
Ampliando o repertório visual do
educador;

Facilitar o esforço cognitivo a ser exercido pelo educador
durante o planejamento de vivências fotográficas: Instruir
caminhos mentais para que o educador possa ampliar o
seu próprio repertório visual de modo a perceber as
vivências fotográficas de maneira significativa;

Heurística #4:
Planejamento - Elaborando vivências
fotográficas significativas;

Facilitar o esforço físico a ser exercido pelo educador
durante o planejamento de vivências fotográficas:
Disponibilizar ao educador um modelo de projeto
fotográfico para ser realizado com as crianças;

Heurística #5:
Fotografia pedagógica - Construindo
narrativas visuais através do olhar do
educador;

Auxiliar o educador para perceber os feedbacks
manifestados pelas crianças durante as interações com a
proposta pedagógica: Instrumentalizar o educador para
que possa perceber a comunicação sendo construída;

Heurística #6:
Percepção visual - Processo de
análise e significação de imagens;

Auxiliar o educador durante a etapa de compreensão dos
feedbacks manifestados pelas crianças nas interações
com a proposta pedagógica: Instruir uma leitura
significativa das documentações realizadas durante os
acompanhamentos e mediações;

Heurística #7:
Construção de narrativas visuais.

Instrumentalizar o educador para a construção de
narrativas significativas para documentar o processo de
aprendizagem das crianças a partir da proposta
pedagógica.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022

A partir dessa apresentação geral das heurísticas expôs-se, nas páginas seguintes

da presente dissertação, o detalhamento do conteúdo de cada uma das heurísticas

propostas:
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3.2.1 Heurística #1: O educador enquanto projetista de Espaços de
Comunicação Fotográfica

O objetivo da Heurística #1 para Vivências Fotográficas com crianças pequenas, é

auxiliar o educador a compreender os elementos que fundamentam o Espaço de

Comunicação Fotográfica, o qual tem a fotografia como Eixo estruturante de linguagem.

Durante vivências fotográficas as crianças brincam e constroem os seus

aprendizados a medida em que interagem com os produtos, consigo mesmas e com os

colegas. Enquanto brincam, elas se expressam e estruturam narrativas simbólicas que são

condizentes com o processo de construção da linguagem da faixa etária.

Quando trabalhadas de maneira metodológica pelo educador e propostas às

crianças como sendo experiências de brincar, as vivências fotográficas estruturam Espaços

de Comunicação que tem como código a linguagem visual. Esse processo da criança de

construção de aprendizados a partir das interações acontece pois todas as interações

humanas com produtos envolvem ações físicas, cognitivas e sociais.

Vivências fotográficas são propostas que permeiam esses três tipos de interação

pois apesar de serem mediadas normalmente por instrumentos fotográficos físicos (por

exemplo: câmeras fotográficas, celulares, fotografias impressas, etc), podem ser vistas

como sendo Interações Humano-Humano. Ou seja, interações em que consolidam relações

diretas ou indiretas entre Seres Humanos. Considerando o educador como sendo

projetistas dos Espaços citados, compreender aonde cada uma dessas ações se

enquadram em vivências fotográficas pode proporcionar interações ainda mais significativas

para as crianças pequenas.

● As interações físicas dizem respeito a forma como os indivíduos interagem e

manuseiam os produtos para realizarem as suas experiências, ou seja, tem a ver

com a maneira como os usuários apertam os botões dos equipamentos fotográficos,

seguram e interagem com a estrutura externa desses objetos;

● As interações cognitivas são aquelas que dizem respeito à maneira como os

indivíduos assimilam os conteúdos a partir das suas interações, ou seja, tem a ver

com a maneira como os indivíduos compreendem as experiências vivenciadas

através da produção e significação de imagens;

● As interações sociais dizem respeito à maneira como os individuais interagem com o

meio ao seu redor, com sociedade ou consigo mesmo e, a partir disso, constroem

bases de aprendizado para si mesmo, ou seja, tem a ver com a maneira como os
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indivíduos compartilham suas experiências e escutam as experiências dos outros

colegas.

As narrativas construídas a partir de tais interações podem estabelecer fluxos de

comunicação intrapessoal, que dizem respeito aos processos de comunicação da criança

consigo mesma, o que auxilia na construção da identidade do indivíduo, ou fluxos de

comunicação interpessoal, que dizem respeito aos processos de comunicação entre

diferentes indivíduos e que auxiliam na construção e fortalecimento dos laços sociais.

Considerando isso, no processo fotográfico as crianças desempenham papéis tanto

de emissoras quanto de receptoras de mensagens e o educador é o responsável por

observar e mediar as vivências de modo a decodificar, de maneira significativa, os

processos de aprendizados e as narrativas construídas a partir das experiências vivenciadas

pelas crianças. Propôs-se o esquema abaixo para auxiliar na decodificação, pelo educador,

dos elementos que fazem parte de um Espaço de Comunicação Fotográfica:

Figura 12: Espaço de Comunicação de Vivências Fotográficas

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2022
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● Espaço de Comunicação: Espaço construído pelo educador para que as crianças

possam experienciar.

● Interlocutor do Espaço de Comunicação: É o responsável por compreender a

mensagem da vivência.

● Emissor: Aquele que envia/produz a mensagem.

● Receptor: Aquele que recebe a mensagem.

● Mensagem: Conteúdo informativo transmitido.

● Código: Conjunto de signos que irão embasar a codificação e decodificação das

mensagens.

● Canal: Meio pelo qual a mensagem é transmitida.

● Codificação: Significação da mensagem.

● Decodificação: Ressignificação da mensagem

● Processo de significação individual: É o processo de significação e

ressignificação do conhecimento a partir das manifestações da própria criança

● Processo de significação social: É o processo de construção de novos caminhos

de aprendizado através da socialização

Nesse contexto, o educador deverá se posicionar como alguém responsável por

estruturar e mediar o processo de construção da linguagem no Espaço de Comunicação

Fotográfica sem influenciar as ações e experiências das crianças. Propõe-se que o

educador, portanto, compreenda os elementos do Espaço de Comunicação de modo a

perceber os processos de construção da linguagem a partir das perspectivas das próprias

crianças. Ou seja, o educador será o responsável por projetar e mediar tais espaços

considerando propostas pedagógicas específicas, enquanto que as crianças serão as

responsáveis por significar e construir, a partir das propostas primárias, as suas próprias

narrativas. Ao projetar vivências fotográficas, sugere-se que o educador tanto oportunize às

crianças espaços onde elas possam brincar e se expressar de modo a elaborar contextos

significativos para elas mesmas quanto se posicione como um observador ativo das

experiências.
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3.2.2 Heurística #2: A fotografia como ferramenta metodológica de pesquisa
qualitativa

O uso da fotografia em diversos campos de conhecimento tem crescido de maneira

exponencial com os avanços tecnológicos e a facilidade com que se interage com recursos

fotográficos. Entretanto, é necessário ressaltar que a fotografia é uma veículo de expressão

e comunicação que carrega consigo mensagens não verbais e tais mensagens compõem o

que chamamos de “linguagem visual”: uma linguagem que é composta por símbolos e

imagens. Pensa-se comumente nas imagens como sendo produtos visuais, mas elas são o

resultado de experiências estéticas que envolvem todos os sentidos humanos, ainda que

inconscientemente, além da visão.

O educador Roger Hansen fundamenta no seu livro intitulado como “Pedagogia

Florença II: Bases para a Educação Infantil de 3 a 6 anos” que “a formação de imagens é a

base do nosso pensar” (p. 145) e complementa, ainda, que “todo tipo de experiência vivida

por um ser humano é organizado e ganha sentido por meio da faculdade da imaginação” (p.

143). Considerando, então, a imaginação como sendo essa base que estrutura os nossos

pensamentos e tendo a construção da fotografia como sendo o resultado de experiências

estéticas que envolvem os sentidos, pode-se dizer, então, que a fotografia é uma

codificação da forma como as pessoas enxergam e percebem o mundo ao seu redor. Dessa

maneira, quando trabalhadas de maneira metodológica com as crianças, as fotografias

podem oportunizar diversos aprendizados: auxiliar na construção, de maneira lúdica, de

narrativas simbólicas sobre as emoções e perspectivas de cada ser; ampliar a percepção e

o repertório visual das crianças à medida em que elas buscam observar o ambiente ao redor

para realizar os seus registros; proporcionar momentos de conexão consigo mesma e de

socialização com os colegas; estimulam capacidades latentes de interpretação dos signos,

imaginação, pensamento simbólico, criatividade, percepção, memória, dentre outras

possibilidades.

Um desafio a ser compreendido nas vivências fotográficas é que as narrativas

construídas pelas crianças ao longo das experiências serão únicas e exclusivas para cada

criança. Os educadores, durante vivências fotográficas, devem posicionar-se como

observadores ativos das experiências e apesar de serem os responsáveis por planejar as

propostas das atividades com objetivos pedagógicos bem definidos, deverão permanecer

atentos para observar as significações e ressignificações construídas pelas crianças. De

modo geral, faz-se necessário que os educadores silenciem as interpretações adultas de

modo que possam compreender a fotografia como um veículo de expressão e possam dar

voz aos olhares e perspectivas das próprias crianças. Esse processo de interação e de

trocas consolidam espaços de comunicação intrapessoal, que são as comunicações
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estabelecidas da criança consigo mesma, e espaços de comunicação interpessoal, que são

as linguagens elaboradas a partir da socialização entre duas ou mais crianças e/ou adultos.

Considerando as ações dos educadores no contexto da presente heurística, estes,

então, são os responsáveis tanto por planejar as vivências e preparar os espaços onde as

crianças poderão brincar e interagir com os recursos fotográficos quanto por mediar,

perceber e compreender os processos de significação e aprendizagem vivenciados por cada

uma das crianças durante as vivências. Em outras palavras, o educador é o responsável

por preparar Espaços de Comunicação onde as crianças terão a oportunidade de construir a

sua própria linguagem.

Diante de tais considerações, propõe-se que para elaborar vivências fotográficas

com crianças entre 4 e 5 anos os educadores considerem as cinco etapas abaixo:

I. Eduzir: A fotografia é uma das diversas maneiras de tornar visível a forma como

cada um de nós enxerga o mundo. É uma ferramenta não-verbal capaz de

transcrever as imagens mentais que são construídas diariamente em nossas mentes.

Para que seja possível compreender as mensagens não-verbais que são expressas

pelas crianças a todo momento, é necessário, primeiro, que o educador eduque o

seu próprio olhar para que possa, antes de compreender, perceber essa

comunicação não-verbal acontecendo. Propõe-se ao educador, portanto, buscar

maneiras de ampliar o seu próprio repertório visual de modo a aprimorar o olhar para

perceber a linguagem não-verbal intrínseca às situações e relações.

II. Planejar: As vivências fotográficas nesse contexto são oportunidades para as

crianças construírem narrativas sobre si mesmas de maneira espontânea e à partir

das suas próprias experiências. O educador será o responsável tanto por

proporcionar às crianças vivências que oportunizam que elas construam seus

próprios diálogos através de Narrativas Visuais quanto por posicionar-se como um

observador e escutador ativo da vivência de modo a compreender tais diálogos.

III. Mediar e Perceber: Mais do que ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, é

necessário olhar e escutar com todos os sentidos corporais para perceber

significativamente as experiências vivenciadas pelas crianças. Propõe-se, portanto,

que o educador posicione-se como um interlocutor engajado a compreender as

mensagens implícitas às vivências, buscando observar a partir do olhar da própria

criança e buscando perceber para além do visível.
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IV. Registrar: As vivências fotográficas devem ser lúdicas e propostas às crianças como

sendo brincadeiras, entretanto, a postura do educador para documentar tais

vivências deve ser estruturada de maneira metodológica de modo a documentar e

que tornar visíveis as experiências das crianças durante as suas experiências.

V. 5) Narrar: Documentações Pedagógicas são narrativas compostas por linguagens

verbais e não verbais que tornam visível o processo de aprendizagem da criança.

Estas podem ser ainda mais significativas quando são narradas de maneira visual e

considerando tanto o olhar da própria criança acerca das suas experiências quanto a

perspectiva pedagógica do educador.

3.2.3 Heurística #3: Ampliando o repertório visual do educador

Vê-se tudo e a todo momento. Mas o que se é percebido para além do sentido físico

da visão? Há uma grande diferença entre ver e perceber. Quando se vê algo, essa ação

está relacionada diretamente com o ato físico de utilizar os próprios olhos para olhar,

enquanto que o ato de perceber está relacionado uma compreensão mais profunda e

interpretativa daquilo que se é visto com os olhos. A todo momento são estruturadas

imagens mentais no cérebro que apesar de serem chamadas de “imagens”, não são

construídas apenas através da visão, são construídas através da união das sensações

físicas percebidas através de todos os sentidos corporais e das funções cognitivas

relacionadas à atenção, imaginação, memória, criatividade, dentre outras.

O grupo de heurísticas o qual essa, a terceira, pertence, tem a ver com o processo

de elaborar vivências fotográficas com as crianças entre 4 e 5 anos onde tem-se como

proposta ampliar a percepção visual do público à medida em que constroem as suas

linguagens visuais. Entretanto, educar é eduzir. Só é possível ensinar ao outro aquilo que o

educador, por si só, já sabe. De igual modo, só será possível compreender

significativamente as mensagens não verbais expressas pelas crianças através das artes

visuais se, antes, o educador for capaz de perceber tais mensagens sendo expressas e

perceber a comunicação fluindo por meio da linguagem não verbal. Faz-se necessário,

portanto, que o educador eduque o próprio olhar para perceber as situações de maneira

mais significativa e amplie o seu repertório visual para que consiga perceber as suas

próprias formas de linguagem para que, posteriormente, seja capaz de perceber e ouvir as

linguagens das crianças. A fim de desenvolver o repertório visual individual e ampliar as

percepções, propõe-se que o educador observe o seu dia a dia, para além dos momentos

relacionados às vivências fotográficas e para além do ambiente escolar, acontecendo de

maneira sensível e reflexiva, buscando perceber as relações invisíveis daquilo que é visível.
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Eleanor Rosch, uma psicóloga especializada em psicologia cognitiva, fundamenta,

em sua teoria das Categorizações Cognitivas, que o processamento cognitivo humano

passa por três estágios para estruturação e reconhecimento de informações. De maneira

breve, explica-se tais estágios a seguir: nível superordenado, que é o nível de maior

abrangência de compreensão acerca de um determinado tema e isso influi em poucas

informações sobre o assunto, nível básico, que é um estágio onde existem relações mais

detalhadas que o nível anterior acerca de determinado tema mas ainda não se tem um

detalhamento geral acerca do assunto de abrangência e nível subordinado, que é o estágio

de maior detalhamento sobre uma temática em específico.

Considerando o contexto das setes heurísticas auxiliares às práticas de

planejamento de vivências fotográficas e tendo como base a teoria apresentada, propõe-se

que o educador busque desenvolver a sua percepção e o seu olhar de modo a perceber as

relações comunicacionais não-verbais que são construídas nas relações entre os seres

humanos, os ambientes e os produtos através da observação dos contextos que circundam

suas ações buscando reconhecer três estágios de pensamento: Estágio de

Reconhecimento, Estágio de Conexão e Estágio de Compreensão. A proposta é que esses

três estágios sirvam como um aprofundamento e um filtro de significação para os estímulos

visuais que são recebidos diariamente.

Figura 13: Estágios de observação para contribuir com a ampliação do repertório visual e percepção

visual.

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2022
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I. Estágio de reconhecimento: A proposta deste estágio é que o educador observe,

de maneira geral, o ambiente que o circunda para que possa perceber o máximo dos

elementos contidos nesse espaço. Alguns questionamentos que podem auxiliar

nesse processo de reconhecimento: O ambiente que se está observando, é interno

ou é um ambiente ao ar livre? O que está sendo observado e quais as características

do ambiente? Quais e como os objetos estão dispostos nesse espaço? Quem são as

pessoas presentes na cena? Dentre outras perguntas que podem guiar, de maneira

geral, o olhar. Ao perceber o ambiente, naturalmente a mente começa a fazer

relações e significações dentre os elementos percebidos. Apesar de os estágios

acontecerem de maneira inconsciente, propõe-se que o educador exercite o seu

olhar para reconhecer essas percepções acontecendo.

II. Estágio de conexão: Reconhecido o espaço de maneira geral, este próximo estágio

propõe que o observador perceba as relações existentes entre o ambiente, os

objetos e as pessoas da cena. Aqui, propõe-se focar em um dos grupos de

elementos percebidos anteriormente de modo a identificar as conexões em

construção dentre as interações. Alguns questionamentos para auxiliar, de maneira

prática, esse estágio: Como os elementos observados estão se relacionando? Quais

as interações verbais que estão acontecendo e como estão sendo construídas as

narrativas não verbais? A partir de quais perspectivas pode-se observar a cena?

III. Estágio de compreensão: Posterior à etapa de conexão, adentra-se a etapa de

compreensão das perspectivas percebidas. A proposta deste estágio é refletir e

buscar entender o porquê das interações e relações e ressalta-se que, dentro da

proposta da presente heurística que é ampliar a percepção visual do educador,

propõe-se que a significação desse “porquê” seja individual, ou seja, a partir das

compreensões do próprio observador. De tal modo, propõe-se que sejam feitos

questionamentos relacionados ao que as relações observadas transmitem ao

observador, de maneira é possível correlacionar tais relações de modo a significar

para a própria vida, quais sentimentos tais percepções fazem reverberar

internamente. Como resultado deste estágio propõe-se que o educador perceba que

tudo o que foi observado no primeiro estágio, o estágio do reconhecimento, só foi

observado porque, antes de tudo, houve uma motivação interna do observador para

voltar o seu olhar para dada situação.

Propõe-se, como resultado da reflexão acerca dos três estágios, que o educador

aprofunde o olhar e busque gerar significações acerca daquilo que observa ao seu redor e



77

para além da sala de aula de modo que, quando imerso no ambiente escolar, o olhar deste

já esteja treinando para reconhecer, conectar e compreender as informações visuais e não

verbais que as crianças irão manifestar nas experiências fotográficas.

3.2.4 Heurística #4: Planejamento - Elaborando vivências fotográficas
significativas

Propõe-se vivências fotográficas para oportunizar aos educadores escutarem as

verbalizações e perceberem as manifestações das crianças através da linguagem visual.

De modo a contribuir com o currículo visual da Educação Infantil e auxiliar na

elaboração de vivências fotográficas, propõe-se um Modelo de Projeto Fotográfico que

poderá servir como uma base para que o educador possa elaborar suas próprias vivências

considerando as características específicas do seu contexto pedagógico, da sua turma e de

seus alunos de maneira individual. A estrutura do modelo, que é composto por sete

vivências, foi embasada na “Teoria das Sete Ações”, que é uma teoria proposta por Don

Norman - um cientista cognitivo e referência na área de processamentos mentais - que

fundamenta que o processamento cognitivo dos seres humanos durante suas interações

com produtos acontece em sete etapas de ações inconscientes que vão desde a etapa de

planejamento pelo usuário do que almeja fazer até a etapa de análise, pelo próprio usuário,

da sua ação. Apesar de estar estruturado como sendo um Projeto com várias etapas,

propõe-se que cada uma das vivências sejam propostas às crianças de maneira individual

de modo que tenham, por si mesmas, início, meio e fim. A união de todas as vivências

construirá uma Narrativa Visual do Espaço de Comunicação proposto.

As vivências fotográficas nesse contexto são oportunidades para as crianças

construírem narrativas sobre si mesmas de maneira espontânea e a partir das suas próprias

experiências. O educador será o responsável tanto por proporcionar às crianças vivências

que oportunizam que elas construam seus próprios diálogos através de Narrativas Visuais

quanto por posicionar-se como um observador e escutador ativo da vivência de modo a

compreender tais diálogos.

Propõe-se que o educador leia os objetivos e as vivências propostas e utilize-as

como uma base para planejar as suas próprias experiências.
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Figura 14: Propostas de Vivências Fotográficas no Espaço de Comunicação

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2022

I. Autoidentificação:
Objetivo pedagógico: Imergir as crianças na vivência de maneira lúdica para que as

expressões delas ao longo do processo fotográfico sejam significativas e de modo que

possam se reconhecerem e se conectarem consigo mesmas.

Exemplos de atividades: Apresentação de imagens para que as crianças possam escolher

com qual mais se identificam; Vivências artísticas de auto retrato; Vivências de relaxamento

através de musicalização, dentre outras propostas.

Perguntas para auxiliar o planejamento pedagógico: Qual vivência será realizada e

quais os instrumentos necessários para colocá-la em prática? Onde a vivência será

realizada e como o ambiente será preparado para receber as crianças? Como a proposta

será apresentada às crianças e como serão feitas as mediações e documentações do

processo?

II. Repertório Visual
Objetivo pedagógico: Ampliar o repertório visual da criança através de vivências de

contemplação do ambiente ao redor e auxiliar na construção de imagens mentais através do
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desenvolvimento de habilidades cognitivas relacionadas à imaginação, criatividade,

percepção e demais sentidos corporais.

Exemplos de atividades: Vivências de percepção sensorial (fechar os olhos e perceber os

sons do ambiente); Momentos de contemplação da natureza e do ambiente; Experiências de

fotografação com os próprios olhos, dentre outras propostas.

Perguntas para auxiliar o planejamento pedagógico: Qual vivência será realizada e

quais os instrumentos necessários para colocá-la em prática? Onde a vivência será

realizada e como o ambiente será preparado para receber as crianças? Como a proposta

será apresentada às crianças e como serão feitos os acompanhamentos? De que maneira

será possível perceber e tornar visível o que as crianças estão observando?

III. Personificação
Objetivo pedagógico: Oportunizar um momento de personificação do equipamento

fotográfico para que os eletrônicos sejam vistos como sendo extensões do corpo das

crianças e a interação com o produto seja otimizada de modo a tornar a experiência de

fotografação significativa e individual para cada uma das crianças. As expressões manuais

(desenhos, pinturas) são maneiras de oportunizar às crianças a externalização das suas

imagens mentais.

Exemplos de atividades: Construção de “máscaras”/”capas” personificadas para os

instrumentos, personalização dessas capas através de pinturas, colagens, dentre outras

propostas.

Perguntas para auxiliar o planejamento pedagógico: Quais os instrumentos fotográficos

que serão utilizados? Quais elementos serão utilizados para personificar os eletrônicos?

Como a proposta será apresentada às crianças e como serão feitos os acompanhamentos?

De que maneira o educador poderá ouvir as crianças através das manifestações artísticas

que elas irão compor? De que maneira essa etapa poderá auxiliar no processo de criação

de fotografias?

IV. Criação de fotografias:
Objetivo pedagógico: Proporcionar às crianças momentos livres de criação das suas

próprias fotografias para que possam desenvolver habilidades relacionadas à percepção,

socialização, foco e criatividade através da fotografação dos seus próprios contextos e

construção de narrativas visuais individuais.

Exemplos de atividades: Entregar às crianças equipamentos fotográficos (câmera

fotográfica, smartphone, tablet) e oportunizar que elas fotografem seus próprios contextos.
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Perguntas para auxiliar o planejamento pedagógico: Quais os instrumentos fotográficos

que serão utilizados? Como será feito o acompanhamento e mediação dessa vivência? O

que estará disponível para que as crianças possam fotografar? Como o educador poderá

auxiliar as crianças sem interferir nas suas produções individuais? De que maneira o

educador poderá ver e ouvir as narrativas construídas pelas crianças ao longo do processo?

V. Linguagem Verbal
Objetivo: Auxiliar no desenvolvimento da linguagem verbal das crianças, capacidades de

escuta além de habilidades relacionadas à memória e construção de imagens mentais

através de momentos de compartilhamento das experiências vividas por elas e pelos

colegas.

Exemplos de atividades: Rodas de socialização com os colegas para que as crianças

possam verbalizar e compartilhar com seus colegas sobre as experiências que vivenciaram

ao longo do processo fotográfico. A proposta, aqui, não é que o educador promova um

momento de Leitura e Significação de Imagens, mas sim que o educador possa

proporcionar espaços onde as crianças se sintam confortáveis para compartilhar as

narrativas individuais construídas ao longo do processo.

Perguntas para auxiliar o planejamento pedagógico: Como o educador irá documentar

as narrativas das crianças sem deixar com que a sua opinião enquanto adulto interfira no

processo de registro? De que maneira o educador poderá questionar as crianças sem

induzir respostas a partir das suas próprias indagações?

VI. Narrativas Visuais
Objetivo: Dar voz às crianças através de vivências onde elas possam documentar e

construir as suas próprias narrativas de maneira significativa sobre as experiências

vivenciadas por elas.

Exemplos de atividades: Oferecer às crianças instrumentos de desenho, fotografias

impressas, folhas e demais elementos artísticos para que possam estruturar narrativas

sobre o seu próprio processo de aprendizado. A proposta, aqui, não é instruir a criança a

construir uma narrativa sequencial, mas sim oportunizar que ela possa se expressar de

maneira livre a partir da sua própria experiência.

Perguntas para auxiliar o planejamento pedagógico: Como o educador irá oportunizar às

crianças que elas mesmas realizem a curadoria das imagens que elas fotografaram

considerando que as crianças que devem selecionar os registros e não os educadores?

Como instruir as crianças sobre a proposta da vivência sem pré-determinar às crianças uma

maneira de produzir a narrativa e de modo a respeitar a narrativa não sequencial e individual
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que será elaborada pelas crianças? Quais os instrumentos necessários para oportunizar às

crianças a elaboração dessa narrativa? Como o educador irá fazer a mediação para que as

crianças possam ver e selecionar as imagens fotografadas por elas? De que maneira o

educador poderá acompanhar e documentar as manifestações das crianças ao longo do

processo? Como o educador poderá silenciar os pré-julgamentos e significações adultas

para dar lugar e ouvidos às experiências singulares de cada uma das crianças?

VII. Socialização
Objetivo: Desenvolver habilidades de observação, percepção visual, foco e respeito social

através de vivências de observação de fotografias realizadas pelos outros colegas de modo

que possam perceber as diferentes manifestações e expressões de cada indivíduo.

Exemplos de atividades: Exposição fotográfica com as produções realizadas pelas

próprias crianças considerando tanto as fotografias quanto os comentários realizados por

elas durante o processo fotográfico.

Perguntas para auxiliar o planejamento pedagógico: De que maneira as crianças

poderão contribuir com a organização desse espaço? Quais serão os instrumentos

necessários para a construção dessa exposição? De que maneira será possível construir

uma narrativa para documentar a vivência do grupo de modo a incluir as experiências

individuais de cada uma das crianças?

3.2.5 Heurística #5: Fotografia pedagógica - Construindo narrativas visuais
através do olhar do educador

As 7 heurísticas dedicam-se a contribuir com a ampliação da percepção visual do

educador durante vivências fotográficas com crianças pequenas. A heurística #4 apresentou

um modelo de planejamento de vivências fotográficas para que os educadores possam

ampliar suas possibilidades de trabalho com as crianças de modo a proporcionar à elas

espaços de construção das próprias narrativas e, nesse contexto, os educadores tornam-se

responsáveis por perceber a linguagem sendo construída ao longo das experiências,

enquanto que a presente heurística de número #5 tem como proposta contribuir com o

direcionamento do olhar do educador para que possa perceber as narrativas construídas

pelas crianças considerando tanto a linguagem verbal quanto não-verbal expressas por elas.

De modo geral, a elaboração desta heurística está embasada no 5º princípio da

Pedagogia Florença, o princípio da Observação Ativa. A Pedagogia Florença é uma

metodologia desenvolvida pelo Prof. Dr. Roger Hansen e dedicada à educação de crianças

entre 0 e 5 anos e educadores infantis. Tal princípio influi sobre a postura do educador como
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um observador, ou seja, alguém que acompanha e faz mediações mais do que interfere

diretamente na proposta pedagógica. Vivências fotográficas são experiências de

ensino-aprendizagem e a fotografia em si pode é um veículo de comunicação e expressão,

entretanto, não cabe à criança verbalizar de maneira estruturada o que suas vivências e/ou

produções significam; cabe ao adulto perceber o processo como as crianças vivenciam as

experiências para que, posteriormente, ele possa estruturar uma narrativa de modo a tornar

visível o caminho pelo qual a criança passou para consolidar os seus aprendizados.

Para que o educador possa perceber as narrativas que as crianças constróem

durante as suas interações nas vivências fotográficas de modo a complementar as suas

práticas pedagógicas, propõe-se ao educador mediar as vivências observando as crianças

com olhos, também, de criança, buscando perceber todo e qualquer detalhe das interações:

● As trocas de olhares entre as crianças do grupo;

● A atenção direcionada da criança e para onde o seu olhar está se voltando;

● A maneira como a criança interage com os instrumentos fotográficos e expressa a

sua curiosidade e criatividade de modo a brincar e ressignificar a função original do

instrumento fotográfico;

● As verbalizações das crianças ao longo das experiências;

● A manifestação da sua personalidade durante as vivências.

As interações das crianças durante as vivências fotográficas serão diferentes

considerando os perfis psicológicos de cada indivíduo e, de tal modo, tais interações irão

construir narrativas únicas. Antes de documentar através de fotografias, vídeos ou

instrumentos escritos, propõe-se que o educador busque perceber o processo de

construção das narrativas.

As ferramentas de registro tornarão visível aquilo que o observador, por si só, já vê.

E, de modo a tornar visível, então, tais observações e percepções a fim de construir

narrativas visuais a partir da perspectiva do educador, traz-se abaixo dicas auxiliares para

que estes possam documentar as vivências fotográficas a partir de fotografias pedagógicas.

A Fotografia Pedagógica é uma forma de tornar visível a aprendizagem das crianças.

O ato de fotografar pedagogicamente diz muito mais a respeito da forma como se percebe

as situações do que as técnicas ou equipamentos fotográficos utilizados. A proposta, aqui,

não é que o educador torne-se um fotógrafo profissional, mas sim que possa documentar de

maneira significativa tudo aquilo que foi percebido por ele para que posteriormente seja

possível documentar o processo de aprendizagem das crianças de maneira fidedigna ao

que foi, de fato, vivenciado. Antes de realizar os registros fotográficos e as anotações
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descritivas considerando o contexto pedagógico e as interações das crianças, propõe-se

que o educador atente-se à sua postura enquanto observador e mediador da vivência:

● É necessário posicionar-se de modo que consiga observar as expressões da criança

(abaixe-se no nível dos olhos da criança)

● É necessário direcionar o seu olhar para onde a criança está olhando.

● É necessário perceber o que aquele olhar está comunicando.

Considerando o olhar atendo e as posturas acima, propõe-se três níveis fotográficos:

Figura 15: Estágios para elaboração de fotografias pedagógicas

Fonte: Elaborado pela autora a partir das categorizações cognitivas propostas por

Eleanor Rosch (1978)

a)  Contexto pedagógico: Fotografando a criança e o ambiente
● Busque demonstrar (através de uma ou mais imagens) como a criança está

posicionada no ambiente. Esse tipo de registro poderá demonstrar a maneira a qual

a criança socializou ao longo da vivência.

● Relate de maneira escrita detalhes que não foram documentados através dos

registros fotográficos: como a criança explorou o ambiente? Quais foram suas

descobertas? De que maneira o ambiente serviu de base para as suas construções?

b)  Interação física: Fotografando as sequências de ações
● Busque fotografar sequências de ações da criança que podem demonstrar as

descobertas e interações ao longo da vivência. Esse tipo de registro poderá tornar
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visível a sequência de pensamento que a criança elaborou para consolidar seus

aprendizados.

● Realize registros descritivos sobre como a criança significou e interagiu com os

produtos fotográficos disponibilizados à ela (ex: quais as dificuldades ou facilidades

que a criança experienciou para manusear/experienciar o produto físico? quais as

diferentes possibilidades de uso que a criança imaginou propôs aos produtos?)

c)  Interação cognitiva: Fotografando as expressões das crianças
● Busque retratar de maneira expressiva como a criança está vivenciando a

experiência fotográfica.

● Perceba expressões de alegria, surpresa, dúvida, medo. Em especial, fotografe o

olhar da criança. Esse tipo de registro poderá gerar uma aproximação da percepção

da criança durante a interação.

● Descreva as falas verbalizadas pela criança ao longo da vivência fotográfica e

descreva quais foram os maiores interesses da criança ao longo da experiência

fotográfica.

Para que seja possível fotografar algo, necessita-se, primeiro, que a imagem seja

criada na mente humana e sentida pelos próprios sentidos corporais. Considerando isso,

que toda fotografia é, antes de ser fotografia, um produto mental, pode-se dizer que ela é

uma das diversas maneiras de tornar visível a forma como cada ser humano enxerga e

interpreta o mundo ao redor. Propõe-se, como um exercício de aprofundamento do olhar, a

leitura da heurística #3 - ampliando o repertório visual do educador.

A proposta com os registros fotográficos realizados pelos educadores é tornar visível

a perspectiva do adulto sobre as experiências vivências pelas crianças para que,

posteriormente, este possa elaborar documentações significativas considerando tanto a

perspectiva das crianças sobre as vivências como a perspectiva do educador enquanto

agente que contribui e ampara o desenvolvimento do público infantil. As narrativas

construídas através desses registros são únicas e particulares a cada fotógrafo pois

representam um modo específico de pensar e, de tal modo, todos os elementos visuais

contidos na imagem irão expressar alguma mensagem, tenha sido ela construída de

maneira intencional ou não, e cabe ao educador traduzir tais mensagens para o leitor. O

processo de Leitura de Imagens transpõe as fotografias do contexto de registro fotográfico

para documentação pedagógica. A heurística #6 propõe um roteiro para que sejam

realizadas leituras significativas das imagens que retratam e eternizam, a partir do olhar do

educador, os processos de aprendizagem das crianças.
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3.2.6 Heurística #6: Percepção visual - Processo de análise e significação de
imagens

O ato de fotografar e o processo de leitura de imagens são instrumentos

complementares. Enquanto o primeiro comunica de maneira visual, o segundo comunica de

maneira verbal. Juntos, tais instrumentos comporão narrativas visuais. Essas narrativas

buscam tornar visível os processos de aprendizagem das crianças a partir da escuta das

mensagens não verbais expressas por elas. A heurística #5 tem como proposta contribuir

com os processos de construção de narrativas a partir do olhar do próprio educador através

da fotografia pedagógica enquanto que a presente heurística (#6) tem como direcionamento

a leitura e interpretação das imagens realizadas durante os acompanhamentos e

observações pedagógicas sobre a criança para que, posteriormente, seja realizada uma

documentação pedagógica a partir das experiências construídas por elas. As duas

heurísticas são complementares.

O processo de Leitura de Imagens busca tornar verbais os elementos, expressões e

contextos que foram registrados pelo educador a fim de conduzir o olhar daqueles que

observam as imagens e que não necessariamente estiveram presentes ou estão cientes do

contexto pedagógico por trás da vivência. A proposta dessa heurística é instruir o educador

para a Leitura das Imagens realizadas por ele enquanto observador das vivências.

Ressalta-se, entretanto, que as significações propostas nessa etapa deverão ser fidedignas

às experiências vivenciadas pelas crianças e que foram documentadas. Abaixo propõe-se

um roteiro de Leitura de Imagens para auxiliar o educador durante o processo de tornar

visível, de maneira significativa, as narrativas observadas e documentadas por ele:
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Figura 16: Modelo de Leitura de Imagens Pedagógicas

Fonte: Elaborado pela autora a partir das categorizações cognitivas propostas por

Eleanor Rosch (1978)

a) Curadoria: A primeira etapa do roteiro propõe uma seleção dentre das fotografias

realizadas por quem documentou as vivências das crianças. O educador deverá

identificar, dentre as fotografias que foram realizadas, os registros que descrevem de

maneira fiel as experiências observadas. De modo a resumir, propõe-se que seja

respondida a seguinte pergunta: Quais são as fotografias que tornam visível o

processo vivenciado por cada uma das crianças? Quais as fotografias que podem

complementar os registros escritos feitos pelo educador das verbalizações das

crianças?

b) Percepção: Identificadas na etapa anterior as fotografias que contam histórias, a

proposta da segunda etapa é identificar detalhes que tornam visíveis mensagens não

verbais e que podem complementar e significar ainda mais essa história. De modo a

facilitar a identificação dessas mensagens, propõe-se que o educador analise as

fotografias em pequenas partes para que seja possível destacar detalhes que fazem

parte da composição fotográfica que não foram percebidos anteriormente. Pode-se

buscar, por exemplo, o olhar das crianças, a postura da criança manuseando os

produtos, as expressões que se repetem nos diferentes registros realizados, as

crianças presentes na imagem e o que elas representam, dentre outros elementos.

Identificados tais detalhes, a terceira etapa deste roteiro consiste na descrição das

narrativas selecionadas.
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c) Descrição: De modo a construir narrativas, propõe-se que o educador escreva um

relato buscando relacionar os elementos percebidos e destacados por ele durante a

análise e seleção das fotografias, os registros escritos das verbalizações das

crianças e os seus conhecimentos pedagógicos sobre a proposta fotográfica. Faz-se

necessário atentar-se que esse processo deve ser construído de maneira ética

expressando exatamente a experiência da criança e não fantasias e significações

elaboradas pelo próprio educador de modo a cumprir com as suas expectativas

enquanto adulto.

Como resultado da presente heurística, propõe-se que esse processo de

análise e significação de imagens componham uma narrativa visual que expressam a

perspectiva do adulto enquanto mediador sobre as experiências das crianças. São

oportunidades complementares de perceber, de maneira significativa, cada uma das

crianças de maneira individual. A heurística #7 tem como proposta a construção de

documentações pedagógicas para narrar a vivência fotográfica e que considerem

tanto a perspectiva das crianças quanto a perspectiva dos educadores diante dos

processos de aprendizagem individual.

3.2.7 Heurística #7: Construção de narrativas visuais

Cada uma das documentações produzidas pelos educadores e pelas crianças ao

longo das vivências fotográficas são mini narrativas (as fotografias, as observações, as

descrições, as expressões artísticas, os relatos, etc). Enquanto que os educadores

documentam as vivências a partir do seu próprio olhar pedagógico e através de linguagens

concretas, durante vivências fotográficas as crianças expressam, também, o seu processo

de aprendizado através das suas expressões, criações e verbalizações de maneira

simbólica. A união das mini narrativas compostas a partir do olhar do educador acerca da

vivência experienciada pela criança e as mini narrativas a partir do olhar da criança acerca

da sua própria vivência, constituirão documentações que podem ser chamadas de

Narrativas Visuais.

As Narrativas Visuais são documentações compostas tanto por elementos verbais

quanto elementos visuais e não-verbais (fotografias, desenhos, cores, símbolos) e são como

fios condutores que carregam consigo mensagens significativas. O educador é o indivíduo

responsável por estruturar esse fio de maneira a direcionar o olhar daquele que observa tais

narrativas.

Considerando o exposto anteriormente que as Narrativas Visuais no presente

contexto são compostas pela união das mini narrativas construídas pelas crianças e das
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mini narrativas construídas pelos adultos, propõe-se que o documento que torne visível as

experiências das crianças seja composto por cinco elementos principais: I. Título, II.

Contexto, III. Sequenciação narrativa, IV. Compartilhamento e V. Construção. Descreve-se,

abaixo, cada um dos elementos:

I. Título: O objetivo principal deste elemento é possibilitar que o leitor (considerando

uma pessoa que não fez parte da vivência fotográfica mas que irá visualizar a

documentação, como por exemplo os familiares das crianças) estruture uma base

em seus pensamentos acerca da vivência fotográfica. De modo prático, propõe-se

que uma palavra ou uma frase seja determinada de modo a convidar os leitores para

adentrarem a história. A fim de dar voz às crianças, propõe-se que esse título seja

construído em conjunto com as crianças para que este possa ser embasado pelas

experiências delas mesmas, que são o foco principal das propostas.

II. Contexto: O segundo elemento da construção da Narrativa Visual é o “contexto”.

Este propõe contextualizar o leitor para que ele possa compreender, de maneira

geral, a proposta pedagógica da vivência fotográfica para que, nas etapas seguintes,

o leitor esteja situado em onde as vivências das crianças foram embasadas. De

maneira prática, propõe-se que o educador descreva a intencionalidade pedagógica

e o contexto pedagógico inicialmente elaborados por ele e propostos às crianças.

III. Sequenciação Narrativa: Este terceiro elemento diz respeito ao cerne da narrativa

fotográfica. Ou seja, é aqui onde as mini narrativas construídas pelas crianças e as

mini narrativas construídas pelos adultos serão unificadas. A unificação dessas mini

narrativas oportuniza aos leitores conhecerem um pouco mais das crianças a partir

dos seus processos individuais de aprendizado. De maneira prática, propõe-se que o

educador componha um espaço (espaço esse que pode ser um ambiente físico, um

cartaz, um álbum, enfim, à depender da criatividade de cada um) unindo tanto os

registros fotográficos e pedagógicos elaborados por ele ao longo das vivências

quanto as mini narrativas construídas pelas próprias crianças. Nessa etapa

propõe-se que sejam realizadas reflexões pedagógicas pelo educador de modo a

relacionar tanto as narrativas elaboradas pelas crianças (informações verbalizadas,

expressões artísticas/corporais, dentre outras) quanto as narrativas construídas a

partir do olhar pedagógico do adulto (fotografias, descrições a partir da leitura de

imagens, observações, anotações escritas, dentre outras).
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Ressalta-se, aqui, que toda informação visual carrega consigo mensagens não

verbais. De tal modo, é necessário atentar-se para o porquê de cada elemento

utilizado para construir essa Narrativa Visual de modo a elaborar Narrativas

significativas.

IV. Compartilhamento: O objetivo geral dessa etapa é proporcionar um momento de

troca e conexão entre os educadores, as crianças e aqueles que as acompanham

(familiares, amigos, etc) para que as crianças possam ser compreendidas e

valorizadas à sua maneira. Propõe-se que o educador organize um momento para

compartilhar as Narrativas Visuais construídas na etapa anterior com os leitores de

modo que eles possam, ao tomar contato com tal documentação, imergir na

experiência vivenciada pelas crianças para tanto percebê-las de maneira significativa

quanto expandirem e sensibilizarem o próprio olhar através da observação de outros

olhares.

V. Construção: Apesar de ser o último elemento proposto para a elaboração das

Narrativas Visuais, entende-se essa etapa como sendo uma etapa mediadora para

novas significações. A vivência experienciada pelas crianças chegou ao fim através

da etapa de compartilhamento, e a fim de ampliar as conexões e tornar ainda mais

significativa a documentação da experiência fotográfica, propõe-se que o educador

possibilite aos leitores uma maneira para que possam contribuir com a

documentação que foi estruturada anteriormente. Permita que os leitores (os

familiares, por exemplo) possam contribuir com as suas próprias percepções acerca

da vivência fotográfica documentada, sobre as experiências partilhadas, sobre as

novas possibilidades de conexões e aprendizados. Tem-se como objetivo principal

deste elemento de construção da Narrativa Visual proporcionar a construção de

vínculos entre as crianças, educadores, familiares e outros leitores e a expansão de

olhares.

Aqui, encerra-se os subcapítulos descritivos das heurísticas desenvolvidas. As

heurísticas #1, #2, #3, #5, #6 e #7 instruem sobre ferramentas auxiliares ao

acompanhamento das vivências fotográficas pelos educadores enquanto que a heurística #4

orienta sobre a postura a ser exercida pelo educador enquanto mediador das experiências.

Como resultado, espera-se que essas possam auxiliar os educadores durante o

processo de escuta, observação e percepção das crianças e propõe-se que sejam utilizadas

como ferramentas individuais de consulta e estudo ou, se utilizadas de maneira sequencial,
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que possam servir como um guia de planejamento e desenvolvimento de vivências

fotográficas.

Posteriormente à essa etapa descritiva dos conteúdos, elaborou-se materiais

gráficos para cada uma das heurísticas, os quais compõem uma apostila (Figura X) sobre a

temática estudada. Apresenta-se, no subcapítulo a seguir, tais conteúdos gráficos.

3.3 APRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS HEURÍSTICAS PRELIMINARES
As heurísticas elaboradas foram estruturadas em materiais gráficos e pretende-se

que estas sejam transformadas, em estudos posteriores, em uma apostila instrutiva (Figura

17) o qual terá como princípio auxiliar, na prática, os educadores.

Figura 17: Apostila instrutiva para elaboração de vivências fotográficas significativas com crianças

entre 4 e 5 anos

Fonte: Elaborado pela autora, 2022

A seguir, mostra-se a estrutura geral dos materiais (que estão disponíveis nos

apêndices em dimensões próprias para leitura):



91

Figura 18: Prancha Heurística #1 - O educador enquanto projetista de Espaços de

Comunicação

Fonte: Elaborado pela autora, 2022

Figura 19: Prancha Heurística #2 - A fotografia enquanto ferramenta metodológica de

pesquisa qualitativa

Fonte: Elaborado pela autora, 2022



92

Figura 20: Prancha Heurística #3 - Ampliando o repertório visual do educador

Fonte: Elaborado pela autora, 2022

Figura 21: Prancha Heurística #4 - Planejamento - Elaborando vivências fotográficas significativas

Fonte: Elaborado pela autora, 2022
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Figura 22: Prancha Heurística #5: Percepção visual | Fotografia pedagógica: Construindo narrativas

visuais através do olhar do educador

Fonte: Elaborado pela autora, 2022

Figura 23:  Prancha Heurística #6: Percepção visual - Processo de análise e significação de imagens

Fonte: Elaborado pela autora, 2022
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Figura 24: Prancha Heurística #7: Construção de narrativas visuais

Fonte: Elaborado pela autora, 2022

Ressalta-se que as heurísticas foram elaboradas a partir de pesquisas teóricas e

faz-se necessário que estas sejam colocadas à prova com o referido público de educadores

de crianças entre 4 e 5 anos para que sejam feitas as devidas validações e alterações

necessárias no que diz respeito à linguagem proposta nos conteúdos de cada uma delas.

De tal modo, o capítulo seguinte fundamenta o sugerido processo de validação das

heurísticas.

4 VALIDAÇÃO DAS HEURÍSTICAS PRELIMINARES

A etapa de validação das heurísticas não foi realizada em decorrência dos atrasos

imprevistos causados pela Pandemia do COVID-19, o que acarretou na não-homologação

em tempo hábil (à considerar o período de defesa da presente dissertação) pelo Comitê de

Ética das práticas a serem realizadas com os educadores para validar qualitativamente a

eficácia das heurísticas elaboradas

Entretanto, a fim de embasar estudos futuros, estruturou-se uma série de

procedimentos para serem realizados com os educadores de modo a validar o resultado da

presente dissertação.

Propõe-se que a mensuração da eficácia seja realizada a partir da aplicação do

Método MAC (Método de Avaliação da Comunicabilidade) com o público dos educadores e

considera-se necessário validar, também, as heurísticas considerando a aplicação da
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proposta pedagógica com as crianças a fim de mapear lacunas possíveis de otimização das

práticas de planejamento propostas. O método MAC é estruturado a partir de cinco etapas,

as quais são descritas a seguir:

I. Preparação: Definição dos objetivos da proposta de interação dos usuários com os

sistemas, quais métodos serão utilizados para conduzir tal interação, qual o perfil e

número de participantes desejados, assim como a preparação dos materiais

necessários para condução da prática;

II. Coleta de dados: Refere-se ao momento da prática em si e da interação dos

usuários com o sistema proposto. Neste momento deve-se observar, registrar e

documentar através de gravações audiovisuais as interações dos usuários.

III. Interpretação: Etapa de análise dos resultados obtidos. Propõe-se que nesta etapa

sejam atribuídas “etiquetas” identificando todas as falhas de comunicação mapeadas

durante a interação de cada um dos participantes com o sistema proposto. Tais

falhas podem ser consideradas tanto considerando as expressões verbais de dúvida

e negação do sistema pelo usuário quanto as expressões corporais.

IV. Consolidação dos resultados: Posterior à etapa de interpretação da ação de cada

usuário, aqui propõe-se realizar a comparação entre as falhas de comunicação

mapeadas. Para realizar tal comparação dos resultados, SOUZA (2005 apud

NOBREGA e GONÇALVES, p.25) ressalta alguns fatores a serem analisados:

● A frequência, o contexto e a sequência de cada uma das etiquetas listadas (a

fim de identificar onde ocorre a ruptura de comunicação).

● O nível do problema dos usuários (dificuldades táticas, operacionais ou

estratégicas), e traz a importância de realizar tal prática considerando,

também, outras abordagens e técnicas de IHC a fim de melhorar a

interpretação dos resultados.

V. Relato dos resultados: Documentação dos processos práticos bem como

mapeamento e justificativa das possíveis otimizações do sistema. Ao final da

pesquisa prática, ou seja, após interpretados os resultados, faz-se necessário,

segundo Souza (2015 apud NOBREGA e GONÇALVES, 2013, p.26), a elaboração

de um Perfil Semiótico do Sistema, que é a reconstrução da metamensagem do

sistema inicialmente estruturado.

Apesar de a validação prática não ter sido realizada durante a elaboração da

presente pesquisa, deu-se início à aplicação do método através da estruturação da etapa I.

Preparação. Descreve-se, no subcapítulo a seguir, o procedimento prático proposto.
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4.1. ETAPA DE PREPARAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EXPERIMENTO

Este subcapítulo dedicou-se a descrever os processos de construção do

experimento proposto para ser realizado, em pesquisas futuras, na prática de validação das

heurísticas desenvolvidas com os educadores. Essa etapa de preparação diz respeito à

definição dos objetivos da proposta de interação dos educadores com as heurísticas, quais

métodos serão utilizados para conduzir tal interação, qual o perfil e número de participantes

desejados, assim como a preparação dos materiais necessários para condução da prática.

Propõe-se que pesquisas futuras tomem como referência o seguinte objetivo inicial

de validação prática com os educadores:

I. Avaliar qualitativamente a eficácia das heurísticas considerando:

a. clareza da linguagem escrita utilizada e entendimento dos conteúdos;

b. ampliação da percepção visual dos educadores (uma comparação entre a

percepção dos educadores sobre a fotografia como veículo de

ensino-aprendizagem antes e depois do contato com as heurísticas);

c. benefícios para as práticas de planejamento pedagógico de vivências

fotográficas;

II. Mapear lacunas passíveis de otimização considerando a proposta teórica e a prática

de planejamento de vivências fotográficas a partir das heurísticas propostas.

Além disso, para a coleta de dados, propõe-se que essa seja feita com educadores

de crianças pequenas (crianças entre 4 e 5 anos) a partir da aplicação prática do método

Focus Group. Sugere-se que a prática seja dividida em 7 etapas, tendo como referência os

objetivos propostos pela Teoria das Sete Ações (Krippendorff, 2018) e o tempo foi

previamente previsto considerando um período aproximado de 4h30 para não sobrecarregar

os participantes. Lista-se, abaixo, tais etapas e o detalhamento de cada uma delas está

disponível no capítulo dos apêndices.

Tabela 5: Etapas da prática de pesquisa Focus Group

Etapas da pesquisa prática Tempo de duração

I. Avaliação diagnóstica pré-teste 20min

II. Caracterização da amostra 30min

III. Elaboração de um Mapa Visual considerando a “espinha dorsal” do 30min
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planejamento descrito no questionário diagnóstico pré-teste

- Elaboração do mapa visual

- Roda de conversa sobre os mapas visuais elaborados

Intervalo de descanso 20min

IV. Vivência para contextualização verbal sobre as heurísticas 1h

V. Vivência para utilização das Heurísticas 30min

VI. Avaliação da eficácia das Heurísticas

- Etapa 1: Avaliação do questionário diagnóstico pré-teste

- Etapa 2: Roda de conversa

40min

VII. Mapeamento da experiência do usuário 30min

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2022

De modo complementar às características do método Focus Group proposto,

sugere-se que o pesquisador atente-se às seguintes questões orientadas por Krippendorff

(2018):

I. Os comentários feitos pelos participantes para além da prática previamente proposta

podem gerar discussões com direções imprevistas e que podem resultar em

oportunidades relevantes para o pesquisador (tradução nossa, p.225).

II. Recomenda-se que a prática proposta ao grupo de participantes seja apoiada por

materiais que permitam aos usuários tocar, utilizar, experimentar para além dos

aspectos verbais. (tradução nossa, p. 225).

Com relação à análise dos dados que serão coletados a partir da aplicação prática

das etapas acima, propõe-se que seja feita mediante interpretações qualitativas e sugere-se

que as vivências presenciais sejam gravadas na íntegra utilizando como instrumento de

coleta câmeras fotográficas posicionadas de maneira estratégica no ambiente escolhido

para a prática a fim de captar o melhor ângulo de interação entre os participantes bem como

suas interações vocais e anotações descritivas a partir das observações qualitativas do

responsável pela condução da prática. Os registros audiovisuais devem ser analisados de

modo de que sejam identificadas falhas de comunicação expressas de maneira verbal ou

corporal pelos educadores. Propõe-se que sejam consideradas como falhas de

comunicação:
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● Expressões verbais de dúvida e negação de quaisquer um dos conteúdos descritivo;

● Expressões corporais que expressem desconforto ou dúvida durante a interação;

Mapeadas tais falhas, devem ser atribuídas “etiquetas” de identificação para cada

uma delas de modo que possa-se gerar um Mapa Descritivo da interação dos participantes

com as heurísticas. Deve-se analisar, de maneira qualitativa, o que tais falhas podem

significar de maneira individual. Propõe-se que o processo de etiquetagem para o presente

experimento tenha como base os seguintes indicadores:

● Linguagem escrita utilizada.

● Compreensão do conteúdo teórico;

● Estrutura de apresentação das heurísticas;

● Ferramentas dificultadoras ou facilitadoras da interação;

Posteriormente à etapa de interpretação da ação de cada usuário, propõe-se realizar

a comparação entre as falhas de comunicação mapeadas. Tal interpretação deverá ser feita

mediante análises qualitativas de vídeo. Para realizar tal comparação dos resultados,

SOUZA (2005 apud NOBREGA e GONÇALVES, 2013, p.25) ressalta alguns fatores a serem

analisados:

● A frequência, o contexto e a sequência de cada uma das etiquetas listadas (a fim de

identificar onde ocorre a ruptura de comunicação).

● O nível do problema dos usuários (dificuldades táticas, operacionais ou estratégicas),

e traz a importância de realizar tal prática considerando, também, outras abordagens

e técnicas de IHC a fim de melhorar a interpretação dos resultados.

A última etapa proposta pelo Método MAC (SOUZA, 2015 apud NOBREGA e

GONÇALVES, 2013) são as otimizações das heurísticas em termos de linguagem e

estrutura de apresentação para que as futuras interações dos usuários sejam mais eficazes.

Essa otimização das heurísticas será denominada como sendo a elaboração de um Perfil

Semiótico do Sistema. Esse Perfil Semiótico será a reconstrução da metamensagem

construída anteriormente pela pesquisadora a partir das interações e considerações dos

educadores.

Construído o experimento prático de base para colocar as heurísticas à prova para

os educadores, detalha-se abaixo os demais procedimentos fundamentais para que a

pesquisa seja validada pelo Comitê de Ética.
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● Amostragem:
Propõe-se que a prática seja realizada com grupos com 12 educadores - este

número é sugerido pelas bases do método Focus Group e faz-se necessário, em pesquisas

futuras, estruturar a amostragem geral de tais participantes.

● Recrutamento de participantes:
Propõe-se que seja disponibilizado um convite através de mídias (e-mail e mídias

sociais) para que haja uma abrangência maior de educadores que possam demonstrar

interesse para participar da prática. Os convites devem ser encaminhados de maneira

aleatória, sem critério prévio de seleção. Para os candidatos que demonstrarem interesse

em participar da prática, propõe-se encaminhar um formulário de interesse (através do

mesmo canal o qual o educador demonstrar interesse em participar - mídias sociais ou

e-mail) que irá guiar o processo de seleção final dos participantes do focus group. Os

materiais propostos para essa etapa de recrutamento dos participantes estão descritos nos

apêndices.

● Seleção dos participantes:
Após preenchido o formulário de interesse, propõe-se selecionar os primeiros

candidatos que atenderem aos seguintes critérios para selecionar os participantes.

a. Os educadores devem conhecer sobre as necessidades de aprendizado de crianças

entre 4 e 5 anos e ter experiência de ensino com a referida faixa etária;

b. Os educadores devem ter disponibilidade para participar da pesquisa prática no dia e

hora previamente agendados;

c. À considerar o cenário instável de presente pesquisa com relação à Pandemia do

COVID-19 e a não previsibilidade de como estará o cenário de socialização futuro

com relação à temática, caso a prática seja realizada de maneira presencial, os

educadores devem aceitar e cumprir com as medidas obrigatórias de segurança e

contingência do vírus especificadas pela Secretaria de Saúde do estado e pelas

medidas impostas pela Instituição que sediará a prática. Tais medidas devem ser

previamente informadas aos participantes pelo pesquisador responsável por aplicar a

prática.

d. O grupo deverá ser composto por educadores com experiências em distintas

abordagens metodológicas;
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Propõe-se que o contato com os candidatos selecionados seja feito mediante canal

previamente estabelecido na etapa de recrutamento e, após oficialização da participação

dos candidatos, seja enviado o formulário diagnóstico pré-teste, que deverá ser respondido

anteriormente à data da vivência focus group. Esse questionário tem como objetivo mapear

tanto a percepção dos participantes sobre o uso de imagens como metodologias de

pesquisa qualitativa com crianças e quanto às ações do educador durante o planejamento

de vivências fotográficas antes do primeiro contato com as heurísticas. O roteiro do

questionário citado está disponível nos Apêndices da presente pesquisa.

● TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido):
Em caso de a prática ser realizada através de meios virtuais, o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) específico para Ambientes Virtuais deverá ser

disponibilizado de maneira digital aos candidatos através do Formulário de Pré-Seleção dos

candidatos à participantes e Questionário de Avaliação Diagnóstica Pré-Teste. Já com

relação às práticas que sejam conduzidas de maneira presencial, propõe-se que o TCLE

específico para Ambientes Presenciais seja entregue aos educadores de maneira impressa

no dia da prática presencial e anteriormente ao início das atividades.

Sugere-se que os resultados práticos da pesquisa, ou seja, as heurísticas finais,

sejam encaminhados àqueles que preencherem o formulário de interesse para participar da

etapa prática mas que não forem selecionados por não atenderem quaisquer um dos

critérios de seleção.

● Local da prática:
Durante a estruturação dos procedimentos práticos da presente pesquisa,

mapeou-se a possibilidade de realização presencial da prática em um espaço de cocriação.

Mais especificamente, havia-se definido o espaço do Cocreation Lab, localizado no “Centro

de Educação, Eventos e Lazer”, Avenida Campeche, 2480 – Campeche, Florianópolis –

SC. Este ambiente foi previamente definido pois é um ambiente colaborativo, com propostas

inovadoras de funcionamento e cocriação e é constituído por salas já equipadas

esteticamente para práticas colaborativas, proporcionando um ambiente descontraído e

inspirador para realização de diversos tipos de atividades, incluindo o Focus Group do

presente estudo. Para estudos futuros, deixa-se livre a escolha do local físico para

realização prática mas sugere-se que o experimento seja realizado fora do ambiente escolar

pelos seguintes motivos:
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I. Os resultados da pesquisa não limitar-se-ão a apenas uma abordagem

metodológica;

II. Os educadores terão a oportunidade de construir suas percepções a partir da troca

de experiências com um grupo diverso;

III. Um ambiente externo ao ambiente escolar poderá ser controlado de maneira mais

eficaz de modo a não correr riscos de captar dados de identificação de crianças (voz,

imagem, nome, etc)

● Riscos da pesquisa prática de validação das heurísticas:
Considerando o cenário atual da presente pesquisa, que envolve riscos relacionados

à pandemia do COVID-19, os riscos envolvidos foram considerados como médios e tanto

estes como as formas de minimizá-los são listados a seguir. Ressalta-se, entretanto, que em

casos de futuras pesquisas onde o cenário pandêmico de contágio não seja mais um fator

preocupante, tais riscos deverão ser reformulados.

I. Em uma possível aplicação prática, que envolverá reuniões de pessoas em um único

ambiente, pode haver o contágio dos participantes pelo vírus;

● Minimização do risco:

a. Os participantes serão orientados acerca das medidas de contingência

contra o vírus COVID-19 a serem seguidas considerando o último protocolo

emitido, antes da prática, pela Secretaria da Saúde de Florianópolis e pela

Instituição que sediará a prática e tais medidas serão rigorosamente

seguidas;

b. Caso algum dos candidatos à participante apresente condições associadas

à infecção ou qualquer sintoma anteriormente à prática, este não deverá

participar das etapas presenciais. De tal modo, o candidato a participante

será imediatamente substituído por outro candidato apto.

II. Durante práticas virtuais, sejam durante interações diretas entre participantes ou

durante os processos de análise e armazenamento dos dados, há risco de invasão

dos dados da pesquisa por terceiros;

● Minimização do risco:

a. Propõe-se que sejam utilizados recursos da Google para quaisquer que

sejam as interações virtuais e armazenamento temporário de dados, pois a
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empresa conta com intensos processos de criptografia e segurança de dados

avançados e permanece em constantes atualizados para que o sistema

permaneça seguro.

III. A prática poderá gerar cansaço dos participantes, gasto de tempo e possibilidade de

constrangimento dos participantes perante os demais.

● Minimização do risco:

a. Sugere-se possibilitar aos participantes o encerramento de suas

participações na prática, a qualquer tempo, caso não se sintam confortáveis

para continuar;

b. Propõe-se que as vivências a serem realizadas com os participantes sejam

dinâmicas e diretas de modo que o conteúdo apresentado seja apenas o

essencial para a pesquisa;

c. Faz-se necessário estabelecer um intervalo entre as etapas para que

possa haver descanso e não sobrecarregar os participantes (tal intervalo já

foi previsto, anteriormente, quando descreveu-se as etapas propostas para

realização prática).

● Benefícios da pesquisa prática de validação das heurísticas:
Os benefícios são considerados como sendo imediatos e diretos aos educadores.

Isso pois a pesquisa tem como objetivo contribuir para a ampliação da percepção visual

desse grupo além de beneficiar a etapa de planejamento de vivências fotográficas. Além

disso, espera-se, como benefício posterior, que a contribuição da presente pesquisa possa

embasar estudos futuros pautados numa educação visual mais significativa para crianças e

isso poderá agregar positivamente nas metodologias propostas pelo referido grupo.

● Com relação ao armazenamento de dados:
Sugere-se que os dados coletados sejam catalogados digitalmente e armazenados

na nuvem para que estes permaneçam preservados e em uma conta de acesso restrito à

presente pesquisadora e ao orientador da pesquisa, considerando a política de privacidade

empresarial e a segurança de dados proposta pela Google. Ressalta-se que faz-se

necessário resguardar, sempre, em quaisquer que sejam os meios de divulgação dos

resultados da prática, a identidade de cada um dos participantes. Para fins de divulgação, os

nomes dos participantes deverão ser substituídos por pseudônimos. Os arquivos impressos,
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após o encerramento da pesquisa e catalogação digital, deverão ser encaminhados para

descarte devido.

Considerando as informações acima, encerra-se o capítulo referente à etapa de

preparação do experimento prático para colocar à prova as heurísticas elaboradas. Esses

procedimentos foram estruturados considerando o cenário social em que a presente

dissertação foi desenvolvida e, portanto, estruturam uma base para que trabalhos futuros

sejam desenvolvidos. Ressalta-se que faz-se necessário, para trabalhos futuros, a análise e

atualização dos procedimentos para melhor adequar-se às necessidades apresentadas no

momento da pesquisa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROSPECÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Segundo Harari (2014), o mundo - matéria, energia, tempo e espaço - está em

constante transformação e o advento da Revolução Cognitiva nos agraciou com a

capacidade de adaptabilidade ao mundo sem necessariamente mudarmos nosso gene

humano. Somos seres pensantes e livres que evoluem a partir das experiências individuais,

as nossas características mentais passam de gerações em gerações e as evoluções e

transformações ficam como legado da população. O processo de construção da linguagem

pode ser considerado como sendo um desses legados da população. Para Krippendorff

(2000 apud MEIRELLES, 2000, p. 90), através da linguagem criamos e coordenamos o

mundo perceptível e fazemos isso enquanto falamos uns com os outros. De tal modo,

complementa o autor, que “a linguagem é a nossa forma de coordenação mais importante.”

é possível que nós, seremos humanos, “a linguagem é a nossa forma de coordenação mais

importante”.

O contexto geral da presente dissertação abrange conceitos relacionados às

transformações e evoluções que acontecem a partir da comunicação humana e das artes

visuais. A medida em que os seres humanos se comunicam, constroem relações

intrapessoais e interpessoais, onde as intrapessoais tem a ver as relações que são

construídas de maneira individual e que fazem parte dos processos de individuação dos

seres humanos, enquanto que as interações interpessoais corroboram com os processos de

socialização. As artes visuais, que englobam as vivências fotográficas, são veículos que

oportunizam tornar visíveis as construções mentais que são elaboradas diariamente por

todos os seres humanos. Winograd (2003 apud BORGES, 2004, p. 31) defende, o qual diz

que "a grande maioria da interação humano-computador é um passo em algum processo de

interação humano-humano” e que as evoluções tecnológicas intrínsecas à interação

humano-computador derivam de oportunidades de enriquecer as formas de comunicação



104

humana. Dentro do contexto das transformações e evoluções, compreender as artes

buscando entender o olhar do outro faz que sejam construídas conexões invisíveis a partir

de aspectos visíveis.

As heurísticas preliminares apresentadas como sendo o resultado final da presente

pesquisa, foram elaboradas, de modo geral, tendo como fundamento os processos de

construção da comunicação a partir da compreensão das mensagens não verbais

manifestadas através das artes visuais fotográficas. Para as crianças, vivências fotográficas

podem ser veículos que oportunizam a construção da linguagem através de narrativas

visuais enquanto que os adultos, durante esses processos de aprendizado, devem

compreender as manifestações expressas pelas crianças de modo a auxiliar e mediar a

educação. Esse processo de compreensão influi na postura do educador como sendo um

observador ativo, ou seja, alguém que acompanha e faz mediação, mais do que interfere

diretamente (HANSEN, 2019, p. ) e tais compreensões devem discorrer a partir da

perspectiva das próprias crianças, e não a partir da perspectiva concreta do adulto. As artes

são manifestações individuais e o processo de construção do pensamento para tal

materialização é exclusiva a cada indivíduo. Krippendorff (2000 apud MEIRELLES, 2000, p.

91) fundamenta que o processo de compreensão a partir do olhar do outro é um

“entendimento de segunda ordem” e isso deve discorrer com respeito pela diferença em

relação ao entendimento de quem observa.

O resultado final da presente pesquisa foi a elaboração de uma apostila digital

composta por sete heurísticas para construção de vivências fotográficas. Os conteúdos

descritivos de cada uma das heurísticas versam sobre ferramentas para auxiliar as práticas

dos educadores enquanto mediadores das vivências fotográficas e, inserido na Heurística

#4, o Modelo de Projeto Fotográfico desenvolvido visa oportunizar às crianças a construção

de espaços e narrativas para que possam conversar consigo mesmas e com os demais. Tal

apostila supriu a necessidade proposta pelo segundo objetivo específico da presente

pesquisa, que era estruturar um material instrutivo para contribuir com as práticas de

planejamento de vivências fotográficas pelos educadores. A partir desse resultado,

prospecta-se a elaboração em trabalhos futuros de um documento visual para que os

educadores possam preencher, para além do estudo através da leitura.

Inicialmente, atingiu-se o objetivo geral proposto, que era elaborar as heurísticas.

Entretanto, não foi possível corroborar ou refutar a hipótese de pesquisa de que se

elaboradas heurísticas que embasam a fotografia como metodologia de pesquisa qualitativa

na educação infantil, então tanto ocorreria uma ampliação da percepção visual dos

educadores com relação ao uso de imagens quanto beneficiaria o planejamento pedagógico

de vivências fotográficas em virtude da não realização do experimento prático de pesquisa
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para validação qualitativa da eficácia do material elaborado. Conforme já explicitado

anteriormente, essa etapa não foi realizada em decorrência dos atrasos imprevistos

causados pela Pandemia do COVID-19, o que acarretou na não-homologação em tempo

hábil (à considerar o período de defesa da presente dissertação) pelo Comitê de Ética das

práticas a serem realizadas com os educadores. Propõe-se, portanto, que a etapa prática

seja realizada em estudos posteriores para que se possa ter um panorama prático e não

apenas teórico do conteúdo. De tal maneira, infere-se que podem haver mudanças tanto na

estrutura geral das heurísticas quanto nos conteúdos relacionados à escrita.

Na etapa de preparação da prática Focus Group a ser realizada com os educadores,

foi sugerido um grupo composto por 12 educadores. Entretanto, compreende-se que para

um experimento eficaz, faz-se necessário ampliar a amostragem geral, ou seja, aplicar o

experimento prático com mais de um grupo de educadores. Além disso, propôs-se, também,

que as práticas fossem realizadas de maneira presencial. Entretanto, considerando

pesquisas futuras com um período de tempo maior, sugere-se que as práticas também

sejam realizadas de maneira virtual de modo que seja possível contemplar diferentes pontos

de vista, metodologias de ensino e práticas culturais. Outros elementos apresentados nessa

etapa de preparação também deverão ser reconsiderados para aplicações futuras

considerando os contextos sociais da época.

Além das considerações práticas de validação citadas acima, após a elaboração das

sete heurísticas, estas foram analisadas pela presente autora e desde já prospectou-se

lacunas que poderiam ser aprofundadas em estudos posteriores no que diz respeito às

fotografias realizadas pelas crianças e documentações pedagógicas pelos educadores.

Como já citado, o Modelo de Projeto Fotográfico elaborado visa contribuir para o

desenvolvimento da linguagem visual das crianças pequenas. Entretanto, falou-se muito em

como as artes visuais são manifestações visíveis das imagens mentais construídas pelas

crianças. De tal maneira, questiona-se sobre a postura do educador diante das significações

e narrativas elaboradas pelas crianças. É possível que, em dado momento, surjam questões

internas das crianças que antes não haviam sido percebidas e os educadores enquanto

observadores e mediadores necessitam estar preparados para receber e perceber tais

indagações. Infere-se, portanto, que faz-se necessário aprofundar nos aspectos

relacionados à curadoria, análise e significação de imagens feitas pelas crianças de modo a

estabelecer uma base para instruir os mediadores da vivência fotográfica sobre as possíveis

saídas que podem ser construídas para tais situações, como, por exemplo,

encaminhamentos dos materiais e dos casos para serviços especializados de

psicopedagogia para que possam auxiliar no pleno desenvolvimento das crianças. Fica o

questionamento, a partir dos estudos sobre as construções das imagens mentais e do
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desenvolvimento da percepção através de experiências visuais, sobre vivências com

crianças com deficiência visual. De que modo as imagens mentais são construídas nas

crianças cegas e a fotografia é percebida e experienciada por esse público?

Além disso, na heurística #7 relacionada à construção de narrativas visuais, foi

citado sobre o processo de construção de documentos, cartazes ou outros materiais para

expor as propostas. Aqui, prospecta-se uma oportunidade para unir as técnicas de Gestalt ,

Composição Visual e Fundamentos da Linguagem Visual, que são bases para o design, à

educação.

De modo geral, no cenário pós pandêmico o qual se encerra a presente dissertação

(ano de 2022), percebe-se que as interações humano-computador-humano estão se

transformando de maneira extremamente rápida. A tecnologia oportunizou o contato entre

as pessoas ainda que de maneira distante, entretanto, pouco a pouco surgem novos

problemas em decorrência do afastamento social que sucedeu-se nos anos interiores. De tal

modo, surgem novas necessidades de construção social, significação e comunicação onde

o Design, as Interações e Interfaces Cognitivas podem amparar. A correlação entre as áreas

tende a proporcionar experiências significativas a partir de relações anteriormente não

previstas pelos profissionais de cada área específica de conhecimento. De maneira análoga,

Krippendorff (2000, p. 93) traz que “para que o design sobreviva como uma profissão, ele

deve aplicar seus princípios projetuais não apenas no mundo material, mas também às suas

próprias práticas, ao seu próprio discurso. Portanto, o design deve continuamente reprojetar

o seu próprio discurso e a ele próprio”.

Normalmente pensa-se no design como uma atividade exclusiva e comum apenas

para projetistas, mas a linguagem humana e as distintas formas de comunicação revelam

que tal suposição não é verdadeira (MAU e RUBIO, 2010, p.23, tradução nossa). Encerra-se

a presente dissertação com uma citação de Krippendorf (2005) o qual traz que “designers

não podem mudar uma cultura mas podem contribuir para que os hábitos da cultura sejam

alterados aos poucos a partir da usabilidade dos produtos (p. 176, tradução nossa)”.
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Apêndice A: Apresentação detalhada das 7 pranchas das heurísticas elaboradas
como resultado da presente pesquisa
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Apêndice B: Recrutamento dos participantes

Propõe-se que sejam feitos convites diretos aos educadores através de mídias

(e-mail e mídias sociais) para que estes possam demonstrar interesse em participar da

pesquisa prática. Sugere-se que os educadores sejam mapeados nas mídias sociais e os

convites encaminhados de maneira aleatória à estes, sem critério prévio de seleção.

● Modelo da mensagem para ser encaminhada aos educadores através de
e-mails e mídias sociais:

“Olá, NOME DO EDUCADOR. Me chamo Bruna Pena Felix, sou mestranda do Programa de

Pós Graduação em Design da UDESC, com foco na linha de pesquisa em Interações e

Interfaces Cognitivas, e estou realizando uma pesquisa acadêmica acerca da temática

“Vivências Fotográficas na Educação Infantil”. Após pesquisas, elaborei heurísticas que tem

como objetivo ampliar a percepção visual dos educadores e beneficiar a etapa de

planejamento, pelo educador, de vivências fotográficas tendo como foco o desenvolvimento

da linguagem visual de crianças pequenas.

A próxima etapa da pesquisa será validar essas heurísticas com um grupo de educadores

durante uma vivência presencial que acontecerá em Florianópolis, no bairro Campeche, em

dia e hora específicos. Eu estou recrutando pessoas que tenham interesse em contribuir

com essa etapa da pesquisa e gostaria de convidá-lo(a) para fazer parte da pré-seleção do

grupo de educadores. Você tem interesse? Fique à vontade para, por quaisquer que sejam

os seus motivos, dizer não a este convite.”

● Caso o educador demonstre interesse para participar da pesquisa, propõe-se
encaminhar a seguinte mensagem:

“Olá, NOME DO EDUCADOR. Agradeço o seu interesse em querer contribuir com a

pesquisa de maneira ativa e por fazer parte desta pré-seleção! Estamos na etapa de

recrutamento dos candidatos. Para tanto, será necessário preencher um breve formulário de

pré seleção assim como leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de

responder as perguntas: Você poderia respondê-lo, por gentileza?”
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I. Roteiro do  Formulário de Interesse
Especifica-se abaixo o roteiro previamente estruturado para a validação das

heurísticas. Entretanto, como essa etapa não foi realizada, sugere-se que, para pesquisas

futuras, tais dados sejam reestruturados.

Página 1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da pesquisa: HEURÍSTICAS AUXILIARES ÀS PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO DE
VIVÊNCIAS FOTOGRÁFICAS E CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS VISUAIS COM CRIANÇAS
PEQUENAS.
Pesquisadora responsável: Bruna Pena Felix
Pesquisador acompanhante e orientador da pesquisa: Prof. Dr. Celio Teodorico dos Santos
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina
Dados de contato:
Endereço:

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, de maneira voluntária, da pesquisa de
mestrado intitulada "HEURÍSTICAS AUXILIARES ÀS PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO DE
VIVÊNCIAS FOTOGRÁFICAS E CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS VISUAIS COM CRIANÇAS
PEQUENAS", de responsabilidade da pesquisadora Bruna Pena Felix, sob orientação do professor
Célio Teodorico.

TIPO DE PESQUISA:
A pesquisa a qual você está participando tem caráter acadêmico, ou seja, não tem fins lucrativos
para os pesquisadores e nem para os participantes. A presente pesquisa fortalece o papel da
universidade em colaborar com a sociedade.

OBJETIVO:
Elaborar heurísticas que contribuam para a ampliação da percepção visual dos educadores de
forma a beneficiar a etapa de planejamento de vivências fotográficas tendo como foco o
desenvolvimento da linguagem visual de crianças entre 4 e 5 anos e 11 meses de idade.

Os objetivos específicos da pesquisa são os seguintes:
Mapear processos relacionados à construção da linguagem e interação humano-humano a fim de
compreender os fundamentos que embasam atividades fotográficas como veículos de
ensino-aprendizagem;
Estruturar um material instrutivo para contribuir com as práticas de planejamento de vivências
fotográficas pelos educadores;

HIPÓTESE:
A hipótese de pesquisa é a seguinte: se elaboradas heurísticas que embasam a fotografia como
metodologia de pesquisa qualitativa na educação infantil, então tanto ocorrerá uma ampliação da
percepção visual dos educadores com relação ao uso de imagens quanto beneficiará o
planejamento pedagógico de vivências fotográficas tendo como foco o desenvolvimento da
linguagem visual de crianças pequenas.

PESQUISA PRÁTICA:
A pesquisa contará com uma etapa prática virtual (o presente Questionário Diagnóstico de
Avaliação Pré-Teste) e uma etapa prática presencial (vivência Focus Group).
Não é obrigatório participar de todas as atividades tampouco responder a todas as perguntas e por
isso este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido está sendo apresentado ao participante
antes de responder às perguntas/participar das atividades disponibilizadas em ambiente não
presencial ou virtual. Ressalta-se que o participante pode optar por retirar-se da pesquisa a
qualquer momento.
A assinatura do termo será considerada mediante confirmação de aceite no presente formulário.
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COLETA DE DADOS:
As informações coletadas serão armazenadas em em nuvem (Google Drive) e serão tratadas, de
maneira qualitativa em comparação às demais informações coletadas a partir da pesquisa prática
presencial, em aplicativos de gestão de dados da Google (Google Sheet).

RISCOS:
Os riscos envolvidos nesta etapa virtual da pesquisa são considerados como médios pois:
1) Há risco de invasão dos dados da pesquisa por terceiros tanto durante as interações virtuais
entre a pesquisadora e o participante, quando necessário, quanto durante a etapa de análise dos
dados da pesquisa. Como forma de minimizar este risco utilizar-se-á os recursos da Google para a
interação virtual e armazenamento temporário de dados, pois a empresa conta com intensos
processos de criptografia e segurança de dados avançados.
2) A prática poderá gerar cansaço dos participantes, gasto de tempo. Como forma de minimizar o
risco possibilitar-se-á aos participantes o encerramento de suas participações na prática, a
qualquer tempo, caso não se sintam confortáveis para continuar;

BENEFÍCIOS:
Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão são considerados imediatos e diretos
aos educadores, envolvendo uma contribuição pedagógica relacionada ao uso de imagens como
veículo de ensino-aprendizagem e futuramente espera-se que a contribuição da pesquisa possa
embasar estudos futuros pautados numa educação visual mais significativa para crianças de
diferentes estados do Brasil.

ACESSO E DIVULGAÇÃO DOS SEUS DADOS:
As pessoas que terão acesso direto aos seus dados serão: a responsável pela pesquisa, Bruna
Pena Felix, e o orientador da pesquisa Prof. Dr. Célio dos Santos Teodorico.
Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados para a produção de artigos técnicos e
científicos. Ressalta-se, porém, que a sua privacidade será mantida através da não-identificação
do seu nome.

CÓPIA DO TCLE:
O(a) senhor(a) poderá solicitar, a qualquer momento, uma cópia digital do presente Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Este será encaminhado através do e-mail.

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – CEPSH/UDESC
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC -88035-901
Fone/Fax: (48) 3664-8084 / (48) 3664-7881 - E-mail: cep.udesc@gmail.com
CONEP- Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
SRTV 701, Via W 5 Norte – lote D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte - Brasília-DF -
70719-040
Fone: (61) 3315-5878/ 5879 – E-mail: conep@saude.gov.br

Antes de prosseguir, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido disponibilizado acima
assinale a opção desejada.

● Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e, que recebi de
forma clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e, que todos os dados a
meu respeito serão sigilosos. Eu compreendo que neste estudo, as medições dos
experimentos/procedimentos de tratamento serão feitas em mim, e que fui informado que
posso me retirar do estudo a qualquer momento.

● Não estou de acordo com o termo informado acima e estou ciente de que, com essa
decisão, não poderei participar das demais etapas de pesquisa.

Informe a data de ciência:

Página 2 Dados do candidato à participante
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Escreva o seu nome:

Você atua profissionalmente com crianças entre 4 e 5 anos?

● Sim
● Não

Considerando as diversas abordagens metodológicas de educação, como você classifica as suas
práticas pedagógicas?

Exemplo: Construtivista, humanista, tradicional, etc

A vivência presencial está marcada para o dia 16 de Abril de 2022, das 9h às 13h30. Você tem
disponibilidade para estar presente neste dia e horário?

Endereço do local da prática: Cocreation Lab - Sede Campeche, localizado no “Centro de
Educação, Eventos e Lazer”,  Avenida Campeche, 2480 – Campeche, Florianópolis – SC.

● Sim, tenho disponibilidade. Quero participar.
● Não tenho disponibilidade, mas tenho interesse em receber os resultados da pesquisa em

meu e-mail.
● Não tenho disponibilidade e não tenho interesse em receber os resultados da pesquisa em

meu e-mail.

De modo a minimizar os riscos de contágio pelo vírus COVID-19, os protocolos de higiene
informados pela Instituição e pela Secretaria da Saúde de Florianópolis deverão ser cumpridos em
todas as modalidades. Considerando isso, responda as questões abaixo:

Você se responsabiliza por cumprir com todos os Protocolos de Higiene e Saúde informados pela
pesquisadora no momento da prática?

Os protocolos de higiene e saúde serão embasados nas diretrizes informadas pela Secretaria de
Saúde e Instituição parceria.

● Sim, irei cumprir com todos os protocolos de higiene e saúde que me forem informados.
● Por motivos pessoais não aceito cumprir com os protocolos.

Você se responsabiliza por informar a pesquisa sobre quaisquer sintomas gripais que apresentar
anteriormente à prática e nos dias seguintes e está ciente de que isso impossibilitará a sua
participação presencial na vivência?

● Sim, me responsabilizo por informar à pesquisadora sobre quaisquer sintomas gripais que
eu apresentar

● Por motivos pessoais não concordo com essa pergunta.
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Apêndice C: Questionário de Avaliação Diagnóstica pré-teste

Para os educadores que forem selecionados para participar da pesquisa mediante

critérios de seleção, será encaminhado o link do questionário diagnóstico pré-teste, que

deverá ser respondido antes da vivência Focus Group. Esse questionário tem como objetivo

mapear tanto a percepção dos participantes sobre o uso de imagens como metodologias de

pesquisa qualitativa com crianças e quanto as ações do educador durante o planejamento

de vivências fotográficas antes do primeiro contato com as heurísticas.

● Caso o educador demonstre interesse em participar da pesquisa mas não seja

selecionado em virtude da não adequação à algum dos critérios de seleção, será

encaminhada uma mensagem explicativa ao educador do porquê não foi selecionado

para participar e será questionado se ele deseja receber, posteriormente, através do

e-mail, o resultado da pesquisa.

● Caso o educador não demonstre interesse em participar da pesquisa, será

encaminhada apenas uma mensagem ao educador de agradecimento pela atenção.

Prática: Questionário individual composto por perguntas em escala likert e perguntas

abertas

Coleta de dados: Os dados do questionário serão computados através de uma planilha de

dados da Google.

Indicadores considerados:
● A percepção sobre o uso de imagens na Educação

● A percepção sobre a fotografia como metodologia de pesquisa qualitativa na

Educação Infantil e uma ferramenta de escuta;

● A percepção sobre os facilitadores e dificultadores das interações fotográficas;

● A percepção sobre a postura do educador durante o planejamento de vivências

fotográficas.

Obs: Será necessária a identificação dos participantes por nome neste questionário pois

este será impresso e entregue individualmente a cada um dos educadores de modo a servir

de base para a vivência de elaboração do Mapa Visual e vivência de avaliação diagnóstica

pós-teste.
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Propõe-se que seja encaminhada uma mensagem aos participantes que forem

selecionados para participar dessa etapa da pesquisa de modo a dar início ao experimento

prático:

“Olá, NOME DO EDUCADOR. Você foi selecionado para participar da pesquisa para

validação das heurísticas auxiliares às práticas de planejamento de vivências fotográficas!

Vamos iniciar, então? A pesquisa será dividida em duas etapas: a primeira etapa será

virtual, através do preenchimento de um questionário online, e a segunda etapa será

presencial.

Esse questionário online tem como objetivo mapear tanto a percepção dos participantes

sobre o uso de imagens como metodologias de pesquisa qualitativa com crianças quanto as

ações dos educadores durante o planejamento de vivências fotográficas.

Você pode, por gentileza, responder o questionário a seguir em algum momento antes do

nosso encontro presencial? Iremos refletir sobre os conteúdos expostos no questionário

durante a vivência presencial.”

II. Roteiro do questionário de avaliação diagnóstica pré-teste

Página 1 Questionário de Avaliação Diagnóstica pré-teste

Olá! Seja Bem Vindo.
Com este questionário daremos início à sua participação na etapa de validação das Heurísticas
elaboradas e que fazem parte da pesquisa prática intitulada "HEURÍSTICAS AUXILIARES ÀS
PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO DE VIVÊNCIAS FOTOGRÁFICAS E CONSTRUÇÃO DE
NARRATIVAS VISUAIS COM CRIANÇAS PEQUENAS" , que tem como responsável de pesquisa a
mestranda Bruna Pena Felix (acadêmica do Programa de Pós Graduação em Design da UDESC,
com foco na linha de pesquisa "Interfaces e Interações Cognitivas").

O presente questionário tem como objetivo mapear tanto a percepção dos participantes sobre o
uso de imagens como metodologias de pesquisa qualitativa com crianças e quanto as ações do
educador durante o planejamento de vivências fotográficas antes do primeiro contato com as
heurísticas.

Procure responder o questionário considerando as suas reais experiências pedagógicas até o
presente momento.

Pesquisadora responsável: Bruna Pena Felix

Digite o seu nome:
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Página 2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Espaço destinado à descrição do TCLE

Antes de prosseguir, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido disponibilizado acima
assinale a opção desejada.

● Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e, que recebi de
forma clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e, que todos os dados a
meu respeito serão sigilosos. Eu compreendo que neste estudo, as medições dos
experimentos/procedimentos de tratamento serão feitas em mim, e que fui informado que
posso me retirar do estudo a qualquer momento.

● Não estou de acordo com o termo informado acima e estou ciente de que, com essa
decisão, não poderei participar das demais etapas de pesquisa.

Informe a data:

Página 3 De acordo com a sua experiência pedagógica, classifique as afirmações
abaixo:

Considere uma escala de 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente).

Quando você pensa na temática “Fotografia como veículos de comunicação na Educação Infantil”,
com o que você relaciona?

Considere uma escala de 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente) para responder as
questões abaixo:

São instrumentos narrativos.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

São vivências em que as crianças tem a oportunidade de fotografar os seus próprios contextos.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

São vivências onde as crianças interagem com fotografias impressas ou digitais.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

São as lembranças dos eventos importantes ou do dia a dia escolar.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

São as decorações das salas de aula.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

São as fotografias que os educadores fazem para registrar as experiências das crianças.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

Cite outros exemplos:

Página 4 Sobre as suas práticas pedagógicas...
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Você já planejou e executou vivências fotográficas para os seus alunos?

● Sim
● Não

Há fatores que dificultam a aplicação de vivências fotográficas com crianças. Classifique as
afirmações considerando os fatores que DIFICULTAM QUE SEJAM PROPORCIONADAS
VIVÊNCIAS FOTOGRÁFICAS COM OS SEUS ALUNOS:

A exposição precoce de tecnologias para crianças pequenas.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

Instrumentos fotográficos são difíceis de manusear.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

Não sei como realizar o planejamento de vivências fotográficas.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

É difícil manter o engajamento das crianças.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

Há poucas possibilidades de se trabalhar a fotografia como ferramenta didática na educação
infantil.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

A Instituição de Ensino não tem recursos financeiros dedicados para esse tipo de vivência.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

Não considero a fotografia como uma ferramenta metodológica de ensino-aprendizagem.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

Cite outras dificuldades que você encontra nas suas práticas e que não foram listadas acima:

Página 5 A fotografia como veículo de ensino-aprendizagem

Interações com fotografias no ambiente escolar infantil (...)

(...) consolidam o respeito e promovem a expressão das ideias, sentimentos e emoções.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) auxiliam o educador a compreender sobre as características individuais de cada criança.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) promovem às crianças oportunidades para agirem de maneira independente, com confiança
em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente
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(...) consolidam o respeito e promovem a expressão das ideias, sentimentos e emoções.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) dão voz às crianças.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) são ferramentas de escrita.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) ampliam as relações interpessoais e desenvolvem atitudes de participação e cooperação.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) são instrumentos de construção e inclusão social (construção de novas relações, respeito à
diversidade e solidarização com os outros).

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) promovem valorização das características do corpo da criança e o respeito pelas
características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) auxiliam a criança a relatar fatos importantes sobre seu nascimento, seu desenvolvimento, a
história dos seus familiares e da sua comunidade.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) auxiliam a criança a expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita espontânea).

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) auxiliam o educador durante a identificação de conflitos internos da criança.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) estimulam  a criatividade e a imaginação.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) auxiliam na identificação de objetos, figuras tal como na classificação de acordo com suas
semelhanças e diferenças.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

(...) oportunizam às crianças a produção das suas próprias histórias orais e escritas (escrita
espontânea), em situações com função social significativa.

Discordo totalmente    ①    ②    ③    ④    ⑤     Concordo totalmente

Página 6 Planejamento de Vivências Fotográficas

Considerando as suas práticas de planejamento de vivências fotográficas para crianças, responda:
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Você costuma utilizar ferramentas / modelos de planejamento para embasar as suas práticas?

● Sim
● Não

Caso a resposta da questão anterior tenha sido "sim", descreva as etapas pelas quais você passa
ou já passou para elaborar o planejamento de vivências fotográficas. Considere descrever a
“espinha dorsal” do seu planejamento.

Caso a resposta da questão anterior tenha sido "não", explique o motivo pelo qual você não utiliza
modelos de planejamento pedagógico
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Apêndice D: Detalhamento da prática Focus Group

I. Etapa 1. Vivência para caracterização da amostra

Propõe-se que seja realizada uma roda de conversa para dar Boas Vindas aos participantes

e que sejam realizadas algumas perguntas aos participantes com o objetivo de conhecer o

grupo e as experiências já vivenciadas pelos participantes no que diz respeito às suas

práticas pedagógicas.

● Sugere-se convidar os participantes para se apresentarem de maneira breve,

contando um pouco a respeito da sua trajetória como profissional da Educação

Infantil e questioná-los sobre as motivações para fazer parte do estudo:

○ Quais as expectativas do grupo enquanto participantes da pesquisa e o que

esperam receber

○ De que maneira caracterizariam a construção da linguagem visual e o uso de

imagens na educação infantil

II. Etapa 2. Elaboração de um Mapa Visual considerando a “espinha dorsal” do
planejamento descrito

● Elaboração do Mapa Visual:
Sugere-se que seja proposto aos educadores que elaborem um Mapa Visual da sua

prática de planejamento de vivências fotográficas tendo como base a “espinha dorsal” a qual

preencheram anteriormente no Questionário de Avaliação Diagnóstica Pré-Teste. Propõe-se,

nessa etapa, que sejam entregues materiais de desenho aos educadores para que possam

elaborar manualmente o Mapa: folhas, lápis coloridos e canetas).

O objetivo da construção desse Mapa da prática de planejamento de vivências

fotográficas é mapear a percepção dos educadores acerca das suas ações enquanto

projetista das vivências. Esse Mapa Visual deverá ser utilizado, posteriormente, para que os

educadores possam avaliar a sua percepção antes e depois do contato com as heurísticas

apresentadas.
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● Roda de conversa sobre os Mapas Visuais construídos pelos educadores:

Após a elaboração do Mapa Visual, sugere-se propor aos educadores que

apresentem ao grupo, de maneira breve, quais etapas consideram para a construção do

Mapa e o porquê dessa estrutura.

Indicadores de avaliação da prática de elaboração do Mapa Visual:
- A percepção dos educadores acerca das suas práticas

- As diferentes estruturas de planejamento propostas pelos educadores

- Facilitadores ou dificuldades do processo (por exemplo: experiência anterior com

vivências fotográficas)

Coleta de dados da prática de elaboração do Mapa Visual: Propõe-se que a coleta de

dados seja feita através de registros audiovisuais e durante todo o processo, além de

observações e anotações descritivas pelo pesquisador acerca das manifestações ao longo

da vivência. Sugere-se utilizar o Mapa Visual elaborado também como dado de coleta para

que para posteriormente isso complemente a elaboração do Perfil Semiótico do Sistema,

III. Etapa 3. Vivência para contextualização verbal sobre as heurísticas

Sugere-se que antes de iniciar o experimento prático, sejam entregues aos educadores a

apostila instrutiva para contribuir com a ampliação da percepção visual e planejamento de

vivências fotográficas. Este material servirá como instrumento de acompanhamento para os

educadores. Propõe-se que seja sugerido aos educadores para que realizem anotações

sobre suas interpretações pessoais, dúvidas ou sugestões de otimização do material.

Posteriormente a essa etapa de ordem instrutiva, as heurísticas deverão ser apresentadas

aos educadores de maneira verbal e visual.

IV. Etapa 4. Vivência para utilização das Heurísticas

Após o primeiro contato com as heurísticas, sugere-se propor aos educadores que

complementem o Mapa Visual elaborado anteriormente considerando os conteúdos

explanados nas heurísticas e as anotações pessoais de cada educador.

Obs: É sugerido que os educadores façam uso de uma cor de lápis diferente para identificar

quais foram as mudanças realizadas no Mapa Visual proposto por eles anteriormente.

Ao longo dessa vivência poderão surgir diálogos não estruturados acerca dos

conteúdos e estes serão registrados, mediante anotações, pelo pesquisador mediador para

que posteriormente sejam avaliados junto aos demais materiais.
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Infere-se como objetivo desta prática: Mapear os esforços realizados pelos

educadores durante a interação prática com as heurísticas e serão utilizados como

indicadores do mapeamento:

● Dificuldades ou facilitadores da interação;

● Lacunas de compreensão do conteúdo;

Coleta de dados: Serão realizadas gravações audiovisuais durante todo o processo,

a pesquisadora fará observações e anotações descritivas das manifestações ao longo da

vivência e o mapa visual reestruturado pelo educador também será utilizado, depois, como

um elemento de estudo que irá embasar a construção do Perfil Semiótico do Sistema. A

comparação entre o primeiro mapa visual elaborado e o mapa visual reestruturado será feita

mediante a diferenciação das cores utilizadas para construção (essa troca de cores será

proposta aos educadores).

V. Etapa 5. Vivência para avaliação da eficácia das Heurísticas

Para essa etapa, propõe-se que o objetivo seja avaliar qualitativamente a eficácia

das heurísticas considerando a linguagem escrita e a estrutura de apresentação a fim de

identificar lacunas passíveis de otimização. Os indicadores sugeridos para a avaliação

qualitativa são os seguintes:

● Clareza da linguagem escrita utilizada.

● Lacunas de compreensão do conteúdo;

● Estrutura de apresentação das heurísticas;

● Relevância do estudo para contexto educacional;

Coleta de dados: Assim como as demais etapas, propõe-se que sejam realizadas

gravações audiovisuais durante todo o processo acrescido de observações e anotações

descritivas pelo pesquisador responsável.

VI. Etapa 6. Roteiro: Vivência para mapeamento da experiência dos participantes

Após a vivência de avaliação da eficácia das heurísticas, propõe-se que seja

realizada uma Roda de Conversa com os participantes do estudo a fim de mapear a

experiência que eles tiveram com a participação no estudo. Alguns questionamentos que

podem nortear a vivência:

● Como se sentiram participando do estudo;
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● Quais os aprendizados que consideram que tiverem a partir da interação com as

heurísticas auxiliares à prática de planejamento;

● Se as expectativas iniciais que tinham foram atingidas e, em caso negativo, o que

ficou à desejar;

● Para além das vivências fotográficas, se as heurísticas poderiam ser utilizadas para

outros tipos de planejamento de vivências.


