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RESUMO 

 

 

A presente reflexão contempla uma análise perceptiva da linguagem visual por meio 
da fotografia. Como recorte, apresenta-se a análise do processo de construção 
imagética (percepção) através das bases da linguagem fotográfica em crianças de 2 
a 3 anos de idade. A criança surge, neste estudo, como parte ativa do processo de 
pesquisa, articulando processos cognitivos e perceptivos. Utiliza-se, para isso, uma 
pesquisa experimental de caráter qualitativo que visa reconhecer se há identificação 
das bases da linguagem fotográfica e quais características da linguagem visual 
podem ser classificadas como recorrentes nas crianças estudadas. Com base 
multicêntrica, este estudo apresenta, como fundamentação teórica, os seguintes 
eixos temáticos: a percepção visual, o processo cognitivo e a fotografia. Assim, esta 
investigação justifica-se pela análise dos processos perceptivos voltados à 
fotografia, pela qualificação da criança como protagonista no processo de pesquisa 
e pelas contribuições a áreas fortemente relacionadas à percepção e à linguagem 
visual - como design, educação e psicologia. 

 

Palavras-chave: Percepção Visual, Linguagem fotográfica, Crianças. 
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ABSTRACT 

 

 

This reflection includes a perceptive analysis of infant visual language through 
photography. As cut, it presents the basics of photographic language to analyze the 
imagery construction process (perception) in children 2-3 years old. This emerges as 
an active part of the research process, articulating cognitive and perceptual 
processes. It’s use, for it, a qualitative experimental research that aims to identify 
whether there is identification of the basis of photographic language, as well as 
recurring features of visual language in children. Based multicenter this study 
presents as theoretical foundation, the following themes: visual perception, cognitive 
processing and photography. Thus, this research is justified by the analysis of 
perceptual processes aimed at photography, by qualifying child as the protagonist in 
the research process and contributions to areas closely related to perception and 
visual language - such as design, education and psychology. 

 
Keywords: Visual perception, Photographic language, Children. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

A fotografia, enquanto produto visual, representa um conjunto de escolhas e 

processos promovidos por quem a produziu. Enquanto técnica, apresenta suas 

práticas, regras e códigos. Neste sentido, a base da linguagem fotográfica1 configura 

a imagem dentro dos processos puramente técnicos. Assim, a percepção desta 

fotografia tende a ser moldada pelo viés dessas leis básicas aplicado à imagem, 

orientado pelo contexto cultural em que está inserida. 

A partir de laços estreitos com a fotografia, cultuados desde a primeira 

infância, continuados no estabelecimento da profissão e aperfeiçoados na docência 

dessa habilidade foi possível perceber transformações significativas nas produções 

fotográficas ao longo dos anos e das fronteiras físicas. Tais transformações 

despertaram questionamentos acerca do porquê destes movimentos estéticos 

generalizados, muitas vezes culturais, impressos no produto final do processo de 

construção da fotografia.  

A interpretação, ou a visualização das leis básicas da fotografia pareceram 

modificar-se com o tempo, aceitando ou rejeitando elementos diferentes. Ou seja, 

assim como práticas artísticas, cada período trará características recorrentes 

diferenciadas, dependentes do contexto. Desta forma, será o ensino da linguagem 

fotográfica, desenvolvido em um contexto X compatível com a realidade de um 

contexto posterior Y? Estará o processo de ensino da fotografia, ainda em relação à 

linguagem e não à técnica, adequado às interpretações e vivências daquele que o 

recebe? Será esse processo ditado por autores consagrados adaptado às 

necessidades da sociedade contemporânea? Ou a rapidez e o alto consumo de 

imagens a partir do advento digital a coloca um passo adiante? Não estará, hoje, o 

professor de fotografia ensinando algo já existente ou ultrapassado na percepção do 

indivíduo? A fotografia centralizada, focada e com contraste baseado no cinza 18% 

consegue representar o pensamento imagético da sociedade atual? Ou é necessária 

uma avaliação de todo o processo e adaptação aos parâmetros atuais? Tais 

inquietações, talvez momentaneamente classificadas como desnecessárias  ou 

distantes deste objeto de estudo, originaram o movimento de busca pelo 

                                                             
1 Este conceito é aprofundado no Capítulo 3, “A Respeito da Fotografia”. 
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mapeamento da percepção das bases da linguagem fotográfica pelo indivíduo, uma 

vez que o ponto de partida para a busca de tais respostas reside na identificação do 

que é mais ou menos atraente ao indivíduo, ou ainda o que é fixado e descartado 

pela percepção. 

Entretanto, sendo a fotografia um produto cultural e o indivíduo fruto das 

relações com o meio2, como buscar os processos perceptivos mais pessoais, ainda 

não moldados pelo contexto cultural? A criança, em suas relações iniciais com a 

sociedade e os processos perceptivos, representa um usuário em potencial. Mesmo 

relacionando-se fortemente com o meio, identifica fases de recolhimento para seus 

próprios processos e desenvolvimentos, a nomeada fase egocêntrica3. 

A linguagem visual, para a criança, exerce forte representatividade nas 

relações com o mundo que a cerca e, embora as pesquisas a respeito do processo 

de desenvolvimento da inteligência no indivíduo sejam bastante exploradas, pouco 

se conectam com as relações da imagem e da visualidade. Desvendar os processos 

de percepção visual, objetivando seu exercício evolutivo, configura tarefa em 

andamento dentro da pesquisa científica e interesse deste estudo. A presente 

investigação busca, então, identificar se há o conhecimento das bases da linguagem 

fotográfica por crianças pequenas4 através da percepção visual. Ainda é possível, 

dentro da pesquisa, identificar características recorrentes do processo perceptivo 

nesta faixa4. 

A fotografia, em sua relação com o indivíduo, surge igualmente como 

alternativa à busca de indicadores da percepção infantil, atuando tanto como objeto 

de estudo quanto instrumento. É por meio da pesquisa experimental que objetiva-se 

relacionar como a percepção visual das bases da linguagem fotográfica se dá 

nesses casos. Para isso, se faz necessário embasamento teórico. O presente 

estudo apresenta, como base multicêntrica, as seguintes áreas temáticas: (i) 

percepção visual; (ii) processo cognitivo e (iii) fotografia.  

O primeiro capítulo, “Percepção Visual”, aborda a primeira área temática e 

destina-se à percepção visual, objetivando relacionar teorias relevantes a esta 

investigação voltadas ao processo de identificação e percepção do indivíduo. A 

                                                             
2 Vygotsky (2007) 
3 Tal segregação da criança em períodos de desenvolvimento e aprendizagem é apontada por Piaget 
(1965) e é melhor abordada no Capítulo 2, “Processo Cognitivo”. 
4  O termo crianças pequenas corresponderá, enquanto recorte desta pesquisa, a indivíduos com 
idade entre 2 meses e 3 anos de idade. 
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percepção, como processo, é derivada de um conjunto de ações e interpretações 

físicas e psicológicas exercidas a partir de um estímulo. Trabalha-se com os 

processos de percepção da forma e da linguagem visual relacionados à psicologia 

da Gestalt, estudados por Arnheim (2013), e a teoria de Dondis (1997), voltada ao 

desenvolvimento da interpretação das imagens a partir da segregação destas em 

elementos menores. 

O segundo capítulo, “Processo Cognitivo”, relaciona a segunda área temática 

e as relações psicológicas e cognitivas, dedicando-se aos mecanismos de formação 

do pensamento humano a partir da abordagem de Vygotsky (2010) acerca do 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Relaciona, ainda, a percepção 

visual e o indivíduo e apresenta uma série de análises de outras teorias, que 

identificam a importância da visualidade ao desenvolvimento do raciocínio. 

Acrescenta-se, à reflexão, a perspectiva de Piaget acerca da psicointeligência e seu 

sistema estrutural de fases do desenvolvimento da inteligência.  

Já o terceiro capítulo, “A Respeito da Fotografia”, trabalha a última área 

temática, fotografia, relacionando-a como objeto de estudo, em suas relações com o 

indivíduo, a partir das falas de Rouillé (2009), Kossoy (2001) e Krauss (2002). Uma 

subdivisão evidencia o que se compreende por base da linguagem fotográfica, 

segundo as teorias de Hedgecoe (2006), Langford (2009) e Feijó (2010). Ainda, 

analisa-se quais características devem ser trabalhadas para utilizá-la como 

instrumento, uma ferramenta que promoverá a análise da percepção visual.  

O quarto capítulo, “Pesquisa”, apresenta desde a estruturação do processo de 

pesquisa, com todas as fases e elementos orientados a partir de Gil (2010), até o 

desenvolvimento efetivo do experimento com a população-amostra. Ou seja, 

apresenta-se um grupo de definições que reúne desde a escolha da metodologia 

experimental à coleta e análises dos dados obtidos. Finalizando o capítulo, estão os 

parâmetros de análise, oriundos do escopo teórico, que permitem as inferências e as 

observações do resultado. 
Ao final, apresenta-se uma reflexão acerca de todo o processo da pesquisa, o 

atendimento dos objetivos, quais respostas foram obtidas, que contribuições foram 

geradas para a comunidade estudada e quais considerações podem resultar do 

processo. Ainda, surgem as possibilidades futuras, ou seja, quais caminhos este 

objeto de estudo ainda pode percorrer. 
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1. PERCEPÇÃO VISUAL 

 

 

A fotografia, tanto como objeto, quanto como processo químico da fixação da 

imagem, é dependente da visualização e de todos os processos nela envolvidos. A 

percepção visual, como parte do processo de visualização do mundo, é altamente 

explorada desde as primeiras fases da vida.  

Desta forma, o presente capítulo objetiva relacionar teorias relevantes a esta 

investigação em relação ao processo de identificação visual e percepção do 

indivíduo. A percepção, como processo, é derivada de um conjunto de ações e 

interpretações físicas e psicológicas exercidas a partir de um estímulo. Utiliza-se, 

para isso, as contribuições de Rudolf Arnheim (1904 – 1997) e Donis A. Dondis. 

Arnheim (2013) volta-se aos processos de percepção da forma e da 

linguagem visual relacionados à psicologia da Gestalt. Donis, por sua vez, orienta 

sua pesquisa a partir da necessidade do desenvolvimento de um alfabetismo visual, 

em especial após o advento da fotografia, desenvolvimento da câmera e seus 

desdobramentos. As reflexões são divididas em dois momentos: 1.1 Os processos 

da percepção visual por Arnheim e 1.2 O alfabetismo visual de Donis. 

 

 

1.1 Os processos da percepção visual por Arnheim 

 

 

O autor discute a percepção e a aceitação da arte através da linguagem 

visual e sua visualização. Relacionam-se em sua obra dois grupos de forças5 

atuantes durante o processo perceptivo: os físicos e os psicológicos. É necessário, 

num primeiro momento, voltar-se ao processo de visualização descrito por Arnheim 

(2013, p.9): 

 
Os raios luminosos emanados do sol ou de alguma outra fonte 
incidem no objeto, que em parte os absorve e em parte os 
reflete. Alguns dos raios refletidos atingem a lente do olho 
projetando-se no fundo sensível, a retina. Muitos dos pequenos 
órgãos receptores situados na retina combinam-se em grupos 
por meio de células ganglionares. Através destes 

                                                             
5 O autor as nomeia forças perceptivas. 
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agrupamentos consegue-se uma primeira organização 
elementar da forma visual muito próxima do nível de 
estimulação retiniana. À medida que as mensagens 
eletroquímicas caminham em direção ao seu destino final no 
cérebro, são sujeitas a uma posterior conformação em outros 
estágios do percurso até que se complete o padrão nos vários 
níveis do córtex visual. (ARHEIM, 2013, p.9) 
 

Este é o ponto de partida que o autor utiliza para afirmar que todos os 

processos ocorridos no campo visual são determinados pela interação entre as 

partes e o todo. A própria visualização de um objeto, pelo olho humano, como 

descreve Langford (2009), depende da interação dos comprimentos de onda dos 

raios de luz sobre o material do objeto, bem como, suas qualidades físicas em local 

e tempo determinados e a posterior captação e codificação pelo globo ocular e o 

córtex cerebral. A ausência de interação entre essas variáveis impossibilita ao 

indivíduo se dar conta da existência do objeto. 

Da interação citada por Arnheim (2013) deriva a identificação de todos os 

elementos da linguagem visual: contraste, tonalidade, forma, nitidez, 

enquadramento, escala, entre outros. Especificamente do enquadramento, 

localização de um objeto dentro dos limites da imagem, há uma relação curiosa 

entre sensações como conforto e dinamismo e o posicionamento do objeto. Toma-se 

como exemplo a Figura 1 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Exemplo de equilíbrio apresentado por Arnheim. 

Fonte: Arhneim (2013, p.3) 

 

A percepção de descentralização do círculo preto parte da relação do próprio 

círculo com o quadrado em que está localizado. Este aspecto, em específico, 

apresenta forte influência dentro da fotografia: independentemente do tamanho ou 

do formato de captação, uma fotografia sempre apresentará um limite físico (quadro) 
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de condensação dos elementos visuais apresentados. A relação e a percepção de 

cada elemento, assim como da fotografia como um todo, depende das interações 

estabelecidas dentro deste limite. 

Perceber o círculo preto dentro do quadrado (Figura 1) significa identificar, 

sem o auxílio de instrumentos de medida, a proporção entre a distância do círculo 

em relação à borda esquerda e à borda direita do quadrado. Segundo Arnheim 

(2013, p.4): “As várias qualidades das imagens produzidas pelo sentido da visão não 

são estáticas”, o que significa dizer que o deslocamento do círculo institui a intenção 

de um retorno ao centro, um movimento induzido por tensões dirigidas. Essas 

tensões configuram forças psicológicas que apresentam direção e magnitude, além 

de serem inerentes à percepção como cor, localização, tamanho, etc.  

A localização de um objeto, dentro da fotografia, por exemplo, pode ser 

incômoda ou atraente dependendo se as forças nele atuantes apresentam 

estabilidade ou não. A estabilidade, realça Arnheim (2013), não anula o movimento, 

mas solidifica a tensão. Toma-se o exemplo citado pelo autor: uma corda esticada 

está parada, estável mesmo apresentando a tensão gerada pela força aplicada por 

dois homens, uma em cada extremidade. 

Essa tensão aceitável não obrigatoriamente está localizada, em relação à 

posição do círculo no quadrado, no centro. Algumas localizações recorrentes foram 

apontadas, dentro do esqueleto estrutural do quadrado, na pesquisa desenvolvida 

por Gunnar Goude e Inga Hjortzberg (Arnheim, 2013, p. 7). O experimento solicitava 

às pessoas que, ao se depararem com diferentes localizações do círculo preto 

dentro do quadrado, indicassem se ele apresentava uma intenção ao movimento em 

qualquer direção e, se ocorrido, qual seria a força tendência em relação às oito 

principais direções do espaço do quadrado (Figura 2).  

 

 

 

 
 

 
Figura 2 – Direcionamento das forças atuantes no quadrado, obtidas a partir do esqueleto estrutural 

de Arnheim. 

Fonte: Adaptado de Arnheim (2013). 
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O experimento de Goude e Hjortzberg possibilitou a identificação de grupos 

de tendências recorrentes na percepção de diferentes indivíduos, além da 

predominância das forças atuantes nas bordas do quadrado e uma certa 

estabilidade em seu centro. 

Compreender essas forças e tendências, para a fotografia, é particularmente 

relevante por assegurar à imagem sensações introduzidas no indivíduo que a 

observa: a sensação de movimento, a impressão do dinamismo das imagens, a 

força da perspectiva linear, ou ainda o simples direcionamento do olhar. Embora 

estática e bidimensional, a fotografia ganha vida a partir das forças perceptivas nela 

atuantes, fortalecidas pelas escolhas de enquadramento desenvolvidas pelo 

fotógrafo no momento da exposição. 

Quando o quadro compreende mais de um elemento, com variações do tipo 

cor, claridade e tamanho é necessário voltar-se ao equilíbrio pictórico necessário 

não só à fotografia, mas à representação como um todo. A percepção dos objetos é 

então parametrizada, segundo Costa (2012), através da localização no espaço, 

posição na escala de tamanho, claridade ou distância. Em relação à localização 

espacial, Arnheim (2013) determinou forças atuantes. A respeito do equilíbrio, 

disserta Arnheim (2013): 

 
Deve-se lembrar que, tanto visual como fisicamente, o 
equilíbrio é o estado de distribuição no qual toda a ação 
chegou a uma pausa. A energia potencial do sistema, diz o 
físico, atingiu o mínimo. Numa composição equilibrada, todos 
os fatores como configuração, direção e localização 
determinam-se mutuamente de tal modo que nenhuma 
alteração parece possível, e o todo assume caráter de 
necessidade de todas as partes. Uma composição 
desequilibrada parece acidental, transitória, e, portanto, 
inválida. Seus elementos apresentam uma tendência para 
mudar de lugar ou forma a fim de conseguir um estado que 
melhor se relacione com a estrutura total. (ARNHEIM, 2013, 
p.12-13) 

 

 

 

 

Para melhor compreensão deste trecho, analisa-se o conjunto de imagens da 

Figura 3 a seguir: 
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Figura 3 – Exemplo de localização do objeto no quadro e o desconforto ocasionado pelo desequilíbrio 

presente na fotografia à esquerda. 

Fonte: Cobertura fotográfica do Inconsciente Coletivo no ano de 2014. Fotografia de Lucas Romano. 

 

Observa-se, na figura à esquerda, um certo desconforto ocasionado pelo 

desequilíbrio das forças atuantes no quadro da fotografia. A simples alteração do 

enquadramento (localização do objeto na imagem) possibilitou o equilíbrio das 

forças e anulou a ambigüidade de interpretações do espectador. A identificação dos 

elementos não está mais comprometida. O desequilíbrio, ou o padrão ambíguo de 

uma imagem põe à prova as escolhas do fotógrafo, dificultando a compreensão da 

mensagem.  

Dentro do equilíbrio duas outras características atuam: o peso e a direção. O 

peso, no campo físico, identifica-se pela medida da força gravitacional exercida para 

baixo. Já no campo psicológico, explica Arnheim (2013), o peso de um elemento é 

principalmente percebido através da tensão ao longo do eixo estabelecido entre o 

olho do observador e o objeto em questão. O peso é sempre dinâmico, mas não 

identifica, necessariamente, um direcionamento. Alguns fatores agem sobre o peso 

de um elemento como a localização (Figura 4), a profundidade espacial (Figura 5), o 

tamanho (Figura 6) e o isolamento (Figura 7). 
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Figura 4 – Exemplo do efeito da localização no peso dos elementos: os dois quadros apresentam, 

como unidade, maior peso em vista da tensão controlada das forças atuantes naquele ponto. 

Fonte: Cobertura fotográfica do Inconsciente Coletivo no ano de 2014. Fotografia de Fabiane Rover. 

 

 
Figura 5 – Exemplo do efeito da profundidade espacial no peso dos elementos: a visibilidade reduzida 

(profundidade de campo) da área ao redor das flores no primeiro plano dá às mesmas peso maior. 

Fonte: Fotografia de Danielly Klein. 
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Figura 6 – Exemplo do efeito do tamanho no peso dos elementos: o plano de fundo colorido destaca-

se por seu tamanho em relação ao restante da composição. 

Fonte: Cobertura fotográfica do Inconsciente Coletivo no ano de 2014. Fotografia de Lucas Romano. 

 

 

 
Figura 7 – Exemplo do efeito do isolamento no peso dos elementos: o lustre apresenta maior peso 

em vista do isolamento promovido pelas diferenças de claridade e cor dentro da composição. 

Fonte: Cobertura fotográfica do Inconsciente Coletivo no ano de 2014. Fotografia de Fabiane Rover. 
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Muitas vezes, a sensação de direção em uma imagem é sugerida pelos 

próprios elementos que a compõe. Por exemplo, a presença de linhas diagonais ou 

enquadramento do assunto podem gerar um direcionamento na fotografia. Quando 

elementos próximos são agrupados em uma composição e sua unidade está 

representada de forma equilibrada, pode existir uma direção através de diferentes 

pesos dos elementos próximos. Em outros casos, o movimento indica direção, como 

é o caso da Figura 8 a seguir: 

 

 
Figura 8 – Exemplo de direcionamento desenvolvido pelo movimento registrado na fotografia. 

Fonte: Acervo pessoal. Fotografia de Eloah Acauan. 

 

Uma das condições iniciais para a percepção dos objetos é a visualização de 

seus contornos e formas. Para Arnheim (2013) a percepção das bordas de um 

objeto depende da sua relação com o ambiente (figura versus fundo) em que está 

inserido.  

A configuração perceptiva da imagem resulta da interação entre o objeto, a 

luz atuante sobre ele (carregada de comprimentos de onda) e as conexões 

estabelecidas no córtex cerebral do observador. Visualizar um objeto de lado é 

diferente da sua visualização frontal. O ângulo de captação da imagem é um fator 

relevante na análise de percepção da criança por corresponder a uma das escolhas 
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básicas do fotógrafo no momento da exposição e, portanto, parte integrante da base 

da linguagem fotográfica. Em relação ao ângulo, Arnheim (2013) pontua: 

 
A forma de um objeto que vemos, contudo, não depende 
apenas da sua projeção retiniana num dado momento. 
Estritamente falando, a imagem é determinada pela totalidade 
das experiências visuais que tivemos com aquele objeto ou 
com aquele tipo de objeto durante toda a nossa vida. 
(ARNHEIM, 2013, p. 40) 

 

Ou seja, a representação de um objeto relativa ao seu ângulo de observação 

vai depender de quais características, ou quanto da sua configuração se deseja 

incluir/representar. Para ilustrar, toma-se o exemplo de Arnheim (2013) a respeito do 

cubismo e das ilustrações egípcias: ignorava-se a visualização partindo de um ponto 

fixo (ângulo único) representando tantas faces do objeto quanto o artista desejasse. 

As ilustrações egípcias, como identifica a Figura 9, representavam os seres a partir 

de dois pontos de vista: a cabeça e membros em ângulo lateral e o tronco em ângulo 

frontal.   

 

 
Figura 9 – Ilustração Egípcia indicativa da pesagem do coração efetuada por Anúbis, julgamento a 

que todos os mortos eram submetidos antes de entrar no submundo. 

Fonte: Blog Mundo Educação. <www.mundoeducacao.com.br> 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, Alphonse Bertillon inicia na França a 

catalogação da face e suas partes em ângulos diferenciados (usualmente o frontal e 

o lateral esquerdo) a fim de possibilitar a identificação de pessoas através de suas 

particularidades de forma e textura. Ao contrário das ilustrações egípcias, portanto, a 
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fotografia de identificação de Bertillon (Figura 10), desenvolvida no século XIX, 

também trabalha a tomada frontal e lateral da face do retratado, mas 

separadamente. 

 

 
Figura 10 – Tabela sinótica dos traços fisiognomicos. Sistema antropométrico incorporado à fotografia 

de rostos buscando identificar criminosos através das tomadas frontal e lateral. 

Fonte: Tudo sobre fotografia (2012). Fotografia de Alphonse Bertillon. 

 

Outro exemplo, já na atualidade, da representação de ângulos múltiplos de 

um mesmo assunto reside na configuração da imagem proposta pelo fotógrafo Ulrich 

Collette. A proposta artística dos retratos artísticos de Collette representam duas 

faces (frontal e lateral) de um mesmo indivíduo em uma mesma fotografia através da 

manipulação (digital e analógica) das imagens. A Figura 11, integrante da sua série 

Facade ilustra o descrito acima. 
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Figura 11 – Retrato da série Facade, apresenta dois pontos de vista do mesmo assunto: visão frontal 

e lateral. 

Fonte: www.ulriccollette.com 

 

Parte-se então, dentro dos aspectos relevantes para a compreensão da 

imagem apontada por Arnheim (2013), para a simplicidade da imagem. Para ele, 

esta pode ser definida “como a experiência subjetiva e julgamento de um observador 

que não sente nenhuma dificuldade em entender o que se lhe apresenta.” 

(ARNHEIM, 2013, p. 47), ou seja, quanto mais simplificada a configuração da 

imagem, mais fácil de ser compreendida. Utiliza-se a Figura 12, a seguir, como 

exemplo: 
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Figura 12 – Exemplo de simplicidade aplicada à fotografia. 

Fonte: Acervo pessoal. Fotografia de Eloah Acauan. 

 

A retirada de elementos indesejados da fotografia torna mais direta a 

visualização da folha e da pérola na Figura 12. Essa mesma simplificação favorece a 

visualização da textura dos elementos e da transparência da folha. 

Quando discutida a forma de um objeto, identifica-se a relação entre 

configuração e funcionalidade. Para Ben Shahn, (Arnheim, 2013), a forma ilustra o 

conteúdo: o formato cortante da lâmina de uma faca indica facilmente sua 

funcionalidade de cortar. É neste sentido que a Fotografia de Still6 trabalha: valoriza 

a forma do objeto por meio da técnica aplicada a fim de indicar a funcionalidade ou 

as características especificas do referente fotografado. Utiliza-se, como exemplo a 

garrafa apresentada na Figura 13, a forma cilíndrica e a transparência característica 

indicam a capacidade de acondicionar líquidos 

 

                                                             
6 A Fotografia de Still é voltada ao registro de objetos inanimados e natureza morta. É amplamente 
utilizado pela indústria para divulgação de produtos. 
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Figura 13 – Exemplo de como a forma indica características relacionadas à funcionalidade da garrafa, 

assim como de toda a sua classe. 

Fonte: Arquivo pessoal. Fotografia de Eloah Acauan. 

 

É relevante considerar, ainda, que a fotografia caracteriza um meio de 

representação (bi ou tridimensional). Em vista disso, o quanto ou o que se vê de um 

objeto, a orientação espacial ou a configuração, influencia diretamente na percepção 

da funcionalidade e dos objetivos da forma. 

Neste sentido, Arnheim (2013, p. 91) questiona: “quais as condições que a 

forma visual deve satisfazer para que uma imagem seja reconhecível?”. A identidade 

de um objeto é dependente da estrutura apresentada pela configuração. Quando 

apresentada ao observador em uma configuração que difere da forma usual de 

visualizar tal objeto ou imagem, a percepção pode ser prejudicada, como o ocorrido 

com retratos de pessoas quando apresentadas de cabeça para baixo. Utiliza-se 

como exemplo o experimento de Louis Gellermann (Arnheim, 2013) em que crianças 

e chimpanzés inclinavam suas cabeças na mesma direção e grau que o triângulo 

torto (inclinado a 60º) apresentado a eles. A inclinação do tronco, neste caso, 

identificava a busca de reestabelecer o ângulo natural de visualização do triângulo. 

Ainda, a orientação espacial somente pode ser percebida e avaliada se 

comparada a uma moldura de referência. Na fotografia, esta moldura corresponde, 
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na maior parte das vezes, aos limites físicos do quadro fotográfico. Entretanto, 

outros parâmetros podem ser estabelecidos dentro da própria fotografia, a partir do 

posicionamento de elementos próximos (Figura 14) ou novas molduras identificadas 

pela composição de seus elementos. 

 

 
Figura 14 – Exemplos dos efeitos de diferentes orientações espaciais e alguns efeitos sob a forma. 

Fonte: Arquivo pessoal. Fotografia de Eloah Acauan. 

 

Na figura 14 é possível perceber, por exemplo, que a mão à esquerda 

apresenta-se com orientação vertical ideal em relação aos limites físicos da 

fotografia, já em relação à composição, não. Da mesma forma, o rosto da mulher 

(abaixo) está alinhado em relação à moldura formada pelo espelho, mas 

desalinhado em relação aos limites do quadro fotográfico. Essa troca de ângulos e 

orientações pode atrapalhar a identificação dos objetos que constituem a imagem. É 

necessário apresentar amplo conhecimento sobre o que se vê para evitar esse 

ruído. Relaciona-se, então, o conceito visual. 

A fim de compreender o conceito visual, deve-se primeiro relacionar o fator 

tempo, a experiência do indivíduo em relação a algo. A capacidade de identificar o 

que se está vendo, visualizar efetivamente algo, depende do quanto se conhece 

daquilo. Considere uma maçã, agora visualize a fotografia de uma maçã em seu 

ângulo frontal, esta deve ser facilmente identificada por alguém que já conhece a 

fruta maçã. Entretanto um bebê que ainda não teve conhecimento do que é este 
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objeto pode não compreender a imagem e, em casos mais graves, como os de 

culturas muito diferenciadas, pode não haver a visualização da fotografia. 

O ângulo de apresentação de um objeto está intimamente ligado ao seu 

reconhecimento, assim como a experiência do indivíduo. Quando a modificação da 

orientação representa alterações significativas na estrutura, deve-se implantar maior 

cuidado no trato com a imagem. Diferentes projeções do objeto permitem diferentes 

interpretações e leituras. Ainda, algumas configurações demasiadamente não 

convencionais impossibilitam o reconhecimento do objeto. A fim de evitar este ruído 

na percepção, observa-se o seguinte trecho de Arnheim (2013): 

O conceito visual do objeto que se deriva das experiências 
perceptivas tem três propriedades importantes. Concebe-se o 
objeto como tridimensional, de forma constante e não limitado 
a qualquer aspecto projetivo particular. Pode-se encontrar 
exemplos nas investigações de Francis Galton sobre as 
imagens visuais imaginadas. Ele afirma que “algumas pessoas 
podem, pelo que frequentemente descrevem como um tipo de 
visão táctil, visualizar simultaneamente a imagem completa de 
um corpo sólido. Em se tratando do globo terrestre muitos 
quase podem fazê-lo, mas não completamente. Um eminente 
mineralogista me assegura que é capaz de imaginar 
simultaneamente todas as faces de um cristal com o qual 
esteja familiarizado”. Os exemplos de Galton servem para 
mostrar o que se entende por conceito tridimensional, o qual 
não se liga a qualquer aspecto isoladamente. Se alguém tem 
um conceito integral de um cristal ou de uma esfera, nenhum 
dos pontos de observação predomina. Isto acontece porque o 
conceito visual que se tem de um objeto baseia-se geralmente 
na totalidade das observações a partir de qualquer número de 
pontos de vista. (ARNHEIM, 2013, p.99) 

 
A descrição do conceito visual é interessante por sugerir a necessidade da 

experiência desses pontos de vista. Em essência, só é possível representar o 

conceito visual de algo em um meio tridimensional (esculturas, por exemplo). No 

caso da superfície plana, realiza-se uma tradução, a apresentação de algumas 

características estruturais essenciais. 

Portanto, se a experiência (tempo) interfere no conceito visual e a fotografia 

(representação bidimensional) promove escolhas de projeções dos objetos, surgem 

os seguintes questionamentos: Se uma criança de dois anos apresenta pouca 

vivência, num contexto geral, em vista de seu tempo de vida, terá ela o conceito 

visual restrito em relação a alguns objetos? Ou a todos? Ou o conceito visual 

depende de outros fatores ainda pouco explorados? 
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Na busca de respostas, faz-se necessário promover uma seleção cuidadosa 

das partes visíveis dos objetos representados nas fotografias e uma análise do 

processo de percepção da criança a partir destas. Relaciona-se, aqui, o conteúdo 

discutido anteriormente em relação à configuração de um objeto em sua 

representação fotográfica. O mais relevante a considerar é como a forma pode ser 

alterada por diversos fatores e como esta alteração pode influenciar o 

reconhecimento do referente e, muitas vezes, a percepção como processo. 

Como último aspecto essencial à percepção, para esta pesquisa, apresenta-

se a cor7. Arnheim (2013, p. 323), em relação à suposição de que gatos e cachorros 

não visualizam cores, declara: “a ausência da cor os priva da mais eficiente 

dimensão de discriminação.” A cor auxilia nos limites dos objetos, favorecendo a 

percepção. 

É a diferença entre o fim de uma cor e o início de outra o limitador entre 

objetos. Ainda, enquanto sensação, é a cor como qualidade que permite à criança 

gostar ou não de um objeto. 

Para compreender sua carga emotiva, torna-se necessário identificar de que 

forma é percebida pelo olho humano: a percepção das cores se dá por meio das 

células localizadas no fundo da pupila denominadas cones. Quando os 

comprimentos de onda refletidos pelos objetos atingem os cones, com a capacidade 

de identificar cores, determina-se qual é o código resultante dos comprimentos de 

onda recebidos. Este código é então repassado ao cérebro que o traduz como uma 

sensação de cor. 

É possível dizer, afirma Arnheim (2013), que a identificação ou a reprodução 

exata da tonalidade de cor que outra pessoa vê dificilmente acontecerá, pois a 

visualização ocorre no córtex cerebral do indivíduo. Daí a justificativa da preferência 

por algumas cores a outras. 

Outra relação a ser estabelecida é entre a cor e a configuração da forma. A 

esse respeito, disserta Arnheim (2013): 

 
Os limites que determinam a configuração dos objetos provêm 
da capacidade dos olhos em distinguir entre áreas de 
diferentes claridade e cor. Isto é válido mesmo para as linhas 
que definem a configuração em desenhos; elas são visíveis 
apenas quando a tinta difere do papel, na cor. Não obstante, 

                                                             
7 A cor será retomada, em relação aos processos físicos e fisiológicos, no capítulo 3, Fotografia, 
quando discutem-se os efeitos causados pela sua presença na fotografia. 
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pode-se falar de configuração e cor como fenômenos 
separados. Um disco verde sobre um fundo amarelo é 
exatamente tão circular quanto um disco vermelho sobre um 
fundo azul e um triângulo preto é tão preto quanto um 
quadrado preto. (ARNHEIM, 2013, p.65) 
 

O que significa dizer que, se analisados como fenômenos separados, cor e 

configuração podem ser comparados como meios perceptivos. A configuração de 

uma imagem pode servir como meio de fragmentá-la tanto quanto seus aspectos 

relacionados à cor. Esse pensamento torna-se bastante claro quando analisadas 

duas variações de uma mesma imagem: uma colorida e outra preto e branco (Figura 

15). 

 

     
Figura 15 – Exemplo dos efeitos da configuração e da cor na imagem 

Fonte: Arquivo pessoal. Fotografia desenvolvida durante a aula de Fotografia de Moda do Curso de 

Especialização em Fotografia da UEL, em 2010. 

 

Na figura preto e branco fica muito mais fácil identificar as formas e buscar a 

segregação da imagem a partir da configuração da forma que apresenta. Já a 

imagem à direita, colorida, identifica os limites entre um elemento e outro pautado 

nas diferentes cores que possui. Ou seja, ambas fragmentam a imagem, mas 

partindo de aspectos diferentes. 

Desta forma, observa-se que a percepção visual para Arnheim relaciona um 

conjunto de forças tanto físicas quanto psicológicas atuantes no processo de 
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visualização. Não há preferência perceptiva arbitrária ou simplificada: a visualidade 

compreende uma série de elementos e características harmoniosas para o indivíduo 

que as recebe. 

 

 

1.2 O Alfabetismo Visual de Donis 

 

 

A informação visual, segundo Dondis (1997), representa grande fascínio no 

comportamento humano em vista de seu caráter direto e da proximidade com a 

realidade. Toma-se como exemplo uma descrição romântica acerca da disposição 

de pessoas em uma sala, à Luis XV, em estado contemplativo em uma página de 

revista de moda: esta não apresenta o mesmo grau de informação (ou peso) em 

relação a uma imagem com o mesmo conteúdo (Figura 16). 

 

 
Figura 16 – Exemplo do caráter direto da informação visual. 

Fonte: Revista Vogue, Condé Nast Archive. Fotografia de Cecil Beaton, 1948. 

 

Essa facilidade na compreensão do conteúdo da mensagem visual ratifica a 

aceitação da fotografia pela sociedade moderna. Na metade do século XIX, como 
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afirma Rouillé (2009), o contraponto entre o processo artístico e o processo 

fotográfico possibilitou à fotografia um traço de real, uma falsa sugestão de recorte 

fiel ao referente que representava. Mesmo depois, na contemporaneidade, ela 

remonta uma realidade, ainda que esta seja representada apenas pela presença de 

um referente real. Dondis (1997) relaciona o sucesso de programas e informações 

televisivas a esta proximidade. Muitas vezes, essa informação visual pode ser tida 

como prova técnica do cotidiano. 

A necessidade do ver parte não apenas desta proximidade com o real, mas 

dos primeiros anos de vida: “Praticamente desde nossa primeira experiência no 

mundo, passamos a organizar nossas necessidades e nossos prazeres, nossas 

preferências e nossos temores, com base naquilo que vemos.” (Dondis, 1997, p.6) 

Há um crescente movimento de deslocamento do sensível da linguagem para 

o nível icônico. A autora, em sua obra, abrange até a influência da fotografia, “como 

último elo de ligação entre a capacidade inata de ver e a capacidade intrínseca de 

relatar” (Dondis, 1997, p. 12), nas relações com o visual. Atualmente, com a 

utilização massificada de celulares com câmeras digitais e a prática crescente da 

produção e compartilhamento de imagens através das redes sociais, a expressão de 

Susan Sontag (1933-2004) a sociedade do espetáculo8 assume novas proporções. A 

sociedade passa a assumir um caráter mais que contemplativo em sua relação com 

a imagem: passa a viver por meio delas. É o registro constante de atividades do 

cotidiano ou eventos sociais que garantem ao indivíduo as vivências e experiências 

de sua vida. 

Ver, salienta Dondis (1997), implica em vivenciar o acontecimento, 

compreender e conscientizar. Daí a necessidade de um alfabetismo visual, de uma 

expansão das propriedades de entender e produzir uma mensagem visual. 

A respeito do alfabetismo visual, disserta Dondis (1997, p.17): “A visão é 

natural; criar e compreender mensagens visuais é natural até certo ponto, mas a 

eficácia, em ambos os níveis, só pode ser alcançada através de estudo.” A análise 

do conteúdo da mensagem visual, para a autora, é um passo importante tanto para 

o comunicador visual quanto o seu visualizador9. 

                                                             
8 A expressão “sociedade do espetáculo” é mais popularmente conhecida pela obra de Guy Debord, 
embora Sontag (2003) não deixe isso explícito em sua obra. 
9 Dondis (1997) emprega o termo visualizador quando refere‐se ao observador da imagem. 
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Grande parte do que se sabe da interação da percepção humana sobre o 

significado visual, para Dondis (1997), parte da teoria da Gestalt. Esta defende o 

pressuposto de que um sistema qualquer (objeto, acontecimento, imagem) é 

formado por partes interdependentes. É possível separá-los e analisá-los 

isoladamente, mas não modificá-los sem afetar o todo. 

Uma das melhores formas de analisar o conteúdo visual de uma imagem é 

através da sua segregação em partes menores, “elementos visuais que constituem a 

substância básica daquilo que vemos” (DONDIS, 1997, p.51). Constituem elementos 

básicos: o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a 

escala e o movimento. Estes, dentro das opções e possibilidades de junções, são a 

essência da informação visual. 

É a combinação e a finalidade aplicadas a cada elemento que orientarão o 

resultado final. Para o comunicador visual é a compreensão profunda dos elementos 

visuais e sua análise individualizada que permitem a Dondis, com sua fragmentação 

dos elementos visuais, contribui nesse sentido: é necessário conhecê-los para 

produzir a fotografia (instrumento de pesquisa) de forma adequada à análise do 

elemento da linguagem fotográfica desejado. Da mesma forma, seu conhecimento 

permite observar que efeitos esses mesmos elementos provocarão no visualizador 

(indivíduo pesquisado) da imagem. 

Tornam-se relevantes, para esta pesquisa10: a forma, a direção, o tom, a 

dimensão e a escala. Analisa-se, a seguir, cada um destes individualmente a fim de 

compreender características e possibilidades referentes à investigação em curso. 

 

 

1.2.1 A forma 

 

 

Definida pela linha, a forma, em sua vasta gama de configurações existente 

na natureza ou no imaginário humano, é composta por combinações e variações 

infinitas das três formas básicas: o círculo, o triângulo e o quadrado (Figura 17). 

 

                                                             
10 Apresentam‐se apenas os elementos não trabalhados no subitem anterior ou relacionados de forma 
semelhante à proposta de Arnheim. 



  36 

 

 

 

  

 

  

 
Figura 17 – Exemplo da constituição da forma de uma casquinha de sorvete: três círculos, um 

triangulo e um quadrado. 

Fonte: Primária 

 

É a diferenciação da forma que deverá despertar a preferência da criança por 

uma ou outra imagem. Suas configurações distintas e associações psicológicas 

(sensações) tendem a gerar laços de simpatia ou repulsa no visualizador, 

dependendo do repertório cultural do mesmo. 

Deixar a forma dos referentes utilizados na fotografia, enquanto instrumento 

de pesquisa, torna-se bastante valioso para a efetivação dessas conexões. 

 

 

1.2.2 A direção 

 

 

Cada uma das formas básicas, salienta Dondis (1997), orienta uma direção 

específica: o quadrado, a horizontal e a vertical; o triângulo, a diagonal e o círculo, a 

curva. Em especial, a orientação vertical-horizontal (Figura 18) relaciona o 

organismo humano e a estabilidade. Este equilíbrio é necessário ao homem e a 

todas as coisas construídas e desenhadas. A orientação diagonal (Figura 19) 

apresenta relação direta com o equilíbrio, já que representa sua formatação oposta, 

sua proposta chega a ser quase perturbadora. Já a força curva (Figura 20), por sua 

vez, relaciona repetição e abrangência. 
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Figura 18 – Indicativo da estabilidade oferecida pelas direções verticais e horizontais. 

Fonte: www.magnumphotos.com. Fotografia de Henri Cartier-Bresson. 

 

 

 
Figura 19 – Exemplo da sensação de desequilíbrio oferecido pelo triangulo na imagem formado pelo 

formato da folha. 

Fonte: Acervo pessoal. Fotografia de Eloah Acauan. 
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Figura 20 – Exemplificação do efeito da força direcional curva aplicada à imagem. 

Fonte: Acervo pessoal. Fotografia de Eloah Acauan. 

 

Cada uma dessas sensações provocadas pela direção apresentam forte 

influência na percepção da composição visual, portanto devem ser aplicadas de 

forma consciente e intencional. Para este estudo, perceber quais forças direcionais 

atuam na imagem, seja a partir do ângulo, da forma ou do enquadramento, configura 

uma tarefa delicada e necessária. No momento de desenvolver as fotografias para 

uso no instrumento é necessário considerar a restrição da não priorização: não deve 

haver nenhum tipo de hierarquia nas imagens apresentadas a fim de não conduzir a 

preferência perceptiva do indivíduo. Desta forma, é necessário padronizar, buscar 

um posicionamento do objeto dentro do quadro da imagem que forneça a mesma 

sensação, em relação à força direcional, em todas as fotografias desenvolvidas. 

 

 

1.2.3 O Tom 

 

 

São as variações de luz que cada objeto reflete, refrata ou absorve, explica 

Dondis (1997), que permitem a distinção ótica da complexidade da informação 
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visual. Se um objeto é identificado como escuro, é a sua relação com o objeto 

próximo, mais claro, que identifica essa leitura. 

É necessário compreender, aqui, que o tom depende diretamente da natureza 

do que se observa. Em se tratando do mundo natural, explica Dondis (1997), vê-se a 

incidência da luz real; já quando analisam-se pinturas, artes gráficas e cinema, 

trabalha-se com determinados tipos de pigmentos. Mesmo a fotografia, produto da 

captação física da luz, trabalha com níveis de sensibilidades, pois traz pigmentos ou 

compostos fotossensíveis em sua composição. Portanto, os tons na natureza são 

muito mais específicos e em maior número que os produzidos pelas representações 

gráficas. Esta afirmativa é bastante relevante ao estudo por trabalhar com a 

fotografia como instrumento. Durante a execução das fotografias para o instrumento 

e pesquisa, deve-se considerar a diferença de variação tonal devido à luz recebida e 

refletida pelo objeto. Da mesma forma, o suporte de impressão precisa ser o mais 

fiel possível à imagem original e esta ao seu referente, se com textura brilhante, o 

ângulo de incidência da luz precisa ser analisado a fim de evitar prejuízos na 

visualização do instrumento. 

Ainda é necessário considerar que a tonalidade de uma cor sofre profundas 

alterações quando aplicada a uma escala tonal (Figura 21). Portanto, no momento 

de executar a fotografia do referente, para o instrumento de pesquisa, a relação 

figura versus fundo deve ser observada a fim de não prejudicar a tonalidade em 

nenhuma das imagens produzidas. 

 
Figura 21 – Escala tonal de algumas variações de cinza, apresentada com e sem justaposição de 

cores. 

Fonte: Primária. 

 

São as diferentes tonalidades de um objeto que garantem a sensação de 

tridimensionalidade em representações imagéticas bidimensionais. A claridade e a 
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obscuridade, ressalta Dondis (1997), são tão relevantes para a percepção espacial 

que o indivíduo aceita uma representação monocromática da realidade: um mundo 

visual inexistente, mas indicativo da importância vital do tom. 

Nesse sentido, torna-se relevante explorar dois elementos separadamente 

dentro do instrumento de pesquisa: a variação tonal aplicada a um mesmo referente 

(relacionada ao contraste e à claridade da imagem) e a necessidade da aplicação da 

cor à imagem. Ambos relacionam as influências da variação tonal na percepção. 

 

 

1.2.4 Escala 

 

 

A escala relaciona as dimensões de um objeto. Muitos modificadores atuam 

sobre a escala, declara Dondis (1997), daí seu resultado fluido e não absoluto. 

Distância e justaposição de elementos são grandes modeladores da escala (Figura 

22, 23 e 24). Uma montanha, na fotografia, pode ser facilmente considerada 

pequena se comparada a outro elemento que pareça maior.  

 

  
Figura 22 – Imagem aérea do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Exemplo 1 de como a 

escala e a proporção de tamanhos pode ser modificada. 

Fonte: www.wikipedia.com.br 
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Figura 23 – Imagem aérea do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Exemplo 2 de como a 

escala e a proporção de tamanhos pode ser modificada. 

Fonte: www.wikipedia.com.br 

 

 
Figura 24 – Imagem terrena do Cristo Redentor, (RJ), Brasil. Exemplo 3 de como a escala e a 

proporção de tamanhos podem ser modificada. 

Fonte: www.wikipedia.com.br 

 

A fotografia, em si, apresenta possibilidades oriundas da técnica que altera 

ainda mais a escala dos objetos. Na Figura 25 é possível identificar novas relações 

de tamanho entre as pessoas e o Cristo Redentor não visualizadas nas três imagens 

anteriores. A distância e a justaposição não são mais os únicos modificadores: o 
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ângulo e a distorção visual aplicada pela objetiva11 utilizada aproximam os tamanhos 

do Cristo Redentor e do grupo de pessoas. 

 

 
Figura 25 – Cristo Redentor, (RJ). Exemplo de como a técnica fotográfica pode alterar a escala. 

Fonte: www.wikipedia.com.br. Fotografia: Ricardo Stuckert. 

 

Para este estudo, compreender a escala como algo mutável e dependente da 

configuração da imagem é necessário tanto na formulação da fotografia (instrumento 

de pesquisa) quanto na definição de quais elementos da linguagem fotográfica 

devem ser analisados. Se a falta de comparação de tamanhos entre objetos altera 

significativamente a escala, terá o indivíduo a capacidade de relacionar um objeto já 

conhecido ao seu tamanho natural (memória visual)? Ou será a nova percepção de 

escala mais forte? Ou ainda, será a quantidade do objeto representada na imagem 

essencial a esta compreensão? Ou um determinado objeto será sempre 

compreendido e interpretado como um tal? 

A busca de respostas deve orientar a formulação da metodologia aplicada à 

pesquisa a ser desenvolvida. Da mesma forma, tais conteúdos devem ser aplicados 

à análise dos resultados. 

 

 

 

                                                             
11  O termo objetiva corresponde ao conjunto de lentes acoplados ao corpo da câmera. É através dela que a luz 
entra na câmera fotográfica, permitindo ao fotógrafo a visualização da composição e o registro da imagem. 
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2. PROCESSO COGNITIVO 
 

 

A fim de compreender a percepção da base da linguagem fotográfica por 

crianças pequenas,12 se faz necessário, num primeiro momento, compreender como 

o pensamento infantil se desenvolve. Volta-se, então, às teorias e desdobramentos 

da psicointeligência. Neste campo, destacam-se teorias sobre o processo de 

desenvolvimento da inteligência individual e suas relações com o objeto e a 

sociedade. Julgam-se relevantes para esta pesquisa os estudos desenvolvidos por 

Lev Semenovitch Vygotsky em vista das relações estabelecidas em suas análises, 

pois, para ele, o pensamento se dá a partir de um contexto histórico, social e 

cultural. 

Para a melhor compreensão do pensamento de Vygotsky, este capítulo 

subdivide-se em: 2.1) As análises de Vygotsky; e 2.2) O sistema estrutural de fases 

do desenvolvimento da inteligência. É importante ressaltar que estão relacionadas 

aqui apenas as observações mais pertinentes ao desenvolvimento desta pesquisa, 

uma vez que a obra de Vygostky abrange diversas discussões acerca da psicologia 

infantil, arte, processo cognitivo e educação. 

 
 

2.1 As análises de Vygotsky 

 

 

Por apresentar seus pensamentos sob a forma de artigos, ensaios e reflexões 

acerca de determinado assunto, declara Oliveira (1993), Vygotsky não apresenta 

uma teoria completa acerca de suas impressões, mas uma série de reflexões 

profundas e argumentativas acerca do processo de desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores13 no indivíduo. 

Vislumbrar os processos do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores sob a ótica vygotskiana significa observar de que maneira aspectos 

                                                             
12 O termo crianças pequenas, quando relacionados à teoria de Vygotsky, corresponderá a indivíduos 
com idade entre 6 meses e 3 anos de idade. 
13 Vygotsky qualifica como funções psíquicas superiores todo o desenvolvimento psicológico 
relacionado ao raciocínio e à inteligência do indivíduo, bem como ao processo de pensar 
voluntariamente uma ação ou ideia. 
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culturais e as relações estabelecidas com a sociedade interferem nos processos 

inteligíveis do indivíduo. 

O núcleo central de sua produção está nas relações estabelecidas entre o 

indivíduo e o meio em que está inserido. Segundo Castorina (2008), o pensamento 

vygotskiano possui uma orientação sócio-histórica, em que o conhecimento é 

desenvolvido a partir de fatores culturais atuantes. Em outras palavras, questiona-se 

de que forma o pensamento modifica-se de funções primárias (ou naturais) para 

relações arbitrárias com o mundo. 

Considerando as limitações físicas apresentadas pelas primeiras fases do 

desenvolvimento fisiológico da classe humana como parte do processo de 

amadurecimento intelectual do indivíduo, questiona-se de que forma a criança passa 

a desenvolver habilidades cognitivas antes inexistentes, ou seja, qual(s) fator(es) 

interferem no processo e de que maneira isto acontece. Ao contrário de Piaget, que 

busca a solução desta problemática apenas na evolução filogenética, Vygotsky 

relaciona o contexto social como grande desenvolvedor do conhecimento, como 

pode ser observado neste trecho da análise de Castorina (2008, p.15): “A tese é que 

os sistemas de signos produzidos na cultura na qual vivem as crianças não são 

meros “facilitadores” da atividade psicológica, mas seus formadores.”  

O indivíduo surge, aqui, como um ser ativo e interativo na equação com o 

meio. É através dos inputs estabelecidos com o meio e as pessoas que as conexões 

psíquicas são formadas. O conhecimento é construído a partir do desenvolvimento 

de signos culturais. Castorina (2008, p.12) afirma: “Por sua vez, a teoria de Vygotsky 

aparece como uma teoria histórico-social do desenvolvimento que, pela primeira 

vez, propõe uma visão da formação das funções psíquicas superiores como a 

“internalização” mediada da cultura...”. A sociedade surge aqui como mediador entre 

a cultura e a produção individual de conhecimento. 

Correspondem a temáticas centrais da pesquisa de Vygotsky (2010, p. 03): 

qual a relação entre os seres humanos e seu ambiente físico e social? Quais as 

formas novas de atividade que fizeram com que o trabalho fosse o meio fundamental 

de relacionamento entre o homem e a natureza e quais as conseqüências 

psicológicas dessas formas de atividades? E qual a natureza das relações entre o 

uso dos instrumentos e o desenvolvimento da linguagem? 

Com as análises de Vygotsky, Buhler, Kohler, Stump, Shapiro e Gerke é 

possível amparar as fases distintas desta pesquisa: i) qual a configuração e a 
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metodologia mais adequadas à análise da percepção não arbitrária14 e ii) como as 

respostas do experimento devem ser recebidas e analisadas, considerando as 

particularidades do processo psicológico infantil. 

 

 

2.1.1 A inteligência prática na criança – análises iniciais 

 

 

Ao abordar a formação da inteligência prática no indivíduo, as observações 

de Vygotsky voltam-se à descoberta das relações entre o indivíduo e o meio físico-

social que está inserido, assim como da natureza das relações entre o uso de 

instrumentos e o desenvolvimento da linguagem. Para análise, parte-se do princípio 

das formações psíquicas: tendo a criança como objeto de estudo. 

Neste universo, outros estudiosos desenvolveram pesquisas e teorias 

acerca da psicointeligência. Karl Stump, cita Vigotsky (2007), relacionou o 

desenvolvimento psicológico infantil à botânica: a maturação do organismo como um 

todo. Nesta hipótese, o indivíduo evolui naturalmente, conforme o amadurecimento 

dos órgãos, as funções psicológicas superiores aparecem como consequência do 

desenvolvimento fisiológico. Para Vygotsky, essa relação não descreve, de forma 

adequada, fenômenos tão complexos. 

Desta incapacidade, continua Vygotsky (2007), surge a necessidade de 

avaliar as funções psíquicas superiores como transformações qualitativas e ativas 

nas relações entre o indivíduo e o meio. Passa-se a analisar as semelhanças entre o 

comportamento humano e as reações, quando expostos à mesma ação de outros 

mamíferos com capacidades psicológicas semelhantes. A psicologia adota modelos 

zoológicos como base de novas metodologias para a compreensão do 

desenvolvimento psicológico infantil. 

As respostas para a compreensão de questões relativas à psicologia infantil 

são encontradas na experimentação animal. Passa-se a buscar respostas por meio 

de métodos experimentais. Nestes, o aspecto mais importante da análise da 

inteligência prática das crianças é o uso de instrumentos. 

                                                             
14 Trata-se, aqui, o termo análise não arbitrária como aquela que não define as respostas do 
pesquisado, mas permite que o mesmo desenvolva suas próprias escolhas, livres de induções 
severas (limitadas apenas pelo objetivo da pesquisa evidenciada na metodologia. 
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Nesta área destaca-se, segundo Vygotsky (2007), Wolfgang Kohler e K. 

Buhler. Kohler comparava algumas das suas observações do comportamento de 

chimpanzés com características específicas de respostas em crianças. Essa 

analogia entre o desenvolvimento infantil e as respostas semelhantes dadas por 

macacos tornou-se a base do trabalho experimental desta área. 

Buhler, por sua vez, estudou a manipulação de objetos por crianças 

pequenas: sua capacidade de desenvolver soluções alternativas e o uso dado a 

instrumentos primitivos. Ele considerava, segundo Vygotsky (2007), as reações em 

crianças pequenas de 6 a 10 meses de idade15 iguais às desenvolvidas em 

chimpanzés, chegando a nomear uma das fases do desenvolvimento da criança 

como a ‘idade do chimpanzé’. O trecho a seguir relaciona uma observação relevante 

acerca do desenvolvimento da inteligência prática nesta fase: 

 
Uma criança que ele estudou com dez meses de idade foi 

capaz de puxar um cordão para obter um biscoito amarrado a 

ele. A capacidade de retirar um anel de um bastão, deslizando-

o verticalmente, em vez de tentar puxá-lo lateralmente, não 

aparece até a metade do segundo ano de vida (VYGOTSKY, p. 

6, 2007) 

 

É possível concluir, assim como Buhler, que a maturação da inteligência 

prática ocorre no indivíduo de forma independente da aparição da linguagem. 

Entretanto, isso não configura total independência nas relações entre elas - 

constatação posteriormente seria observada nas pesquisas experimentais acerca 

das relações entre o desenvolvimento da linguagem e inteligência orientados por 

Vygotsky e sua equipe. 

Já Charlotte Buhler, cita Vygotsky (2007), em suas observações minuciosas 

acerca do primeiro ano de vida do indivíduo – em seu livro The First Year of Life, de 

1930 – identificou as primeiras manifestações de inteligência prática em crianças de 

seis meses de vida. Contudo, é necessário considerar que, nesta fase, todo o 

organismo encontra-se em franco desenvolvimento, portanto: “o sistema de 

atividade da criança é determinado em cada estágio específico, tanto pelo seu grau 

                                                             
15  Embora este trabalho utilize o termo crianças pequenas para referenciar indivíduos com idade 
entre 6 meses e 3 anos de idade, Vygotsky (2007) o trabalha de forma particular neste trecho: 
identifica crianças de 6 a 10 meses de idade. 
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de desenvolvimento orgânico quanto pelo grau de domínio no uso de instrumentos.” 

(VYGOTSKY, p. 6, 2007). É importante relacionar, aqui, as limitações que a 

abordagem botânica dos processos psicológicos apresentava: o desenvolvimento 

fisiológico não determina o grau de desenvolvimento psicológico da inteligência 

infantil, embora participe ativamente enquanto forma os órgãos que desenvolverão 

as funções cognitivas. 

Nomeando o princípio da inteligência prática na criança como ‘raciocínio 

técnico’, K. Buhler conceitua que os primeiros esboços de fala inteligente são 

precedidos por ele, bem como o raciocínio técnico identifica o início do 

desenvolvimento cognitivo.  

Shapiro e Gerke (1928), citados em Vygotsky (2007), apresentam resultados 

relevantes acerca do desenvolvimento do raciocínio prático, inspirados por 

experimentos de Kohler com chimpanzés. Suas pesquisas evidenciaram que o 

raciocínio prático da criança apresenta alguns pontos convergentes com o 

pensamento adulto, além de destacarem a relevância da experiência social no 

desenvolvimento humano. De acordo com esta teoria, é por meio da observação do 

uso aplicado por seus semelhantes, normalmente adultos, utilizando objetos que as 

crianças passam a manuseá-los também. Segundo eles, é através da imitação e da 

repetição das ações que os modelos de atividade são criados.  

É somente no convívio com outros indivíduos que a criança passa a exercer 

domínio sobre o manuseio de materiais e atividades particulares. Entretanto, para 

Shapiro e Gerke, essa afirmativa é verdadeira desde que associada à concepção 

mecanicista da repetição: “...à experiência social cabe somente o papel de prover a 

criança com esquemas motores; não levam em consideração as mudanças que 

ocorrem na estrutura interna das operações intelectuais da criança.” (VYGOTSKY, 

p.8, 2007). 

De acordo com as observações de Vygotsky, os problemas relacionados às 

analogias entre linguagem e inteligência já iniciam na teoria de K. Buhler quando 

não evidencia conexão entre a linguagem e o desenvolvimento cognitivo. Para 

Buhler, o raciocínio técnico está longe de vincular-se à linguagem em nenhuma fase 

de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. As descobertas que 

orientam a teoria vygotskyana opõem-se a isso: revelam integração entre fala e 

raciocínio prático ao longo do desenvolvimento. 

Embora distante de uma análise da visualização da base da linguagem 
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fotográfica, compreender como os processos psicológicos iniciam e se desenvolvem 

na criança é relevante por permitir a compreensão do pensar infantil. Levantam-se, 

aqui, questões como: i) será o processo da percepção e da construção da imagem 

dependente do convívio social? ii) pode o meio/contexto orientar significativamente o 

processo de percepção/visualização da criança? ou ainda iii) o processo de 

percepção é constituído dentro dos mesmos moldes do raciocínio técnico e do uso 

de instrumentos? 

Com as análises de Vygotsky, Buhler, Kohler, Stump, Shapiro e Gerke é 

possível amparar duas fases distintas desta pesquisa: i) qual a configuração e a 

metodologia mais adequadas à análise da percepção não arbitrária16 e ii) como as 

respostas do experimento devem ser recebidas e analisadas, considerando as 

particularidades do processo psicológico infantil. 

 

 

2.1.2 A fala e a inteligência  

 

 

Como parte do processo psicológico, surge o desenvolvimento da linguagem. 

Vygotsky (2007) relaciona muito em suas pesquisas a linguagem oral/escrita ao 

raciocínio, mas pouco à linguagem visual. Há menções do raciocínio técnico, com a 

formulação de modelos metais17, e suas relações com a linguagem. Questiona-se, a 

esse respeito, não apenas como desenvolve-se a linguagem visual e se esta orienta-

se nos mesmos moldes da linguagem oral, como de que forma, e quanto, a 

linguagem oral influencia a percepção visual. 

Pouco se relacionou, até então, quanto à fala e suas contribuições ao 

desenvolvimento da inteligência, não apenas da criança, mas do indivíduo em todas 

as suas fases. Naturalmente, a pesquisa vygotskyana traz contribuições concisas a 

esse respeito que orientam o papel da sociedade nas funções psicológicas 

superiores. 
Guillaume e Meyerson oferecem-nos conclusões diferentes 

                                                             
16 Trata-se, aqui, do termo análise não arbitrária como aquela que não define as respostas do 
pesquisado, mas permite que o mesmo desenvolva suas próprias escolhas, livres de induções 
severas (limitadas apenas pelo objetivo da pesquisa evidenciada na metodologia. 
17 Modelos mentais compreendem, em sua maioria, o desenvolvimento psicológico de imagens ou 
estruturas mentais de processos e interpretações. 
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quanto ao papel da fala na geração das formas tipicamente 

humanas de comportamento. A partir de seus experimentos 

extremamente interessantes sobre o uso de instrumentos entre 

os macacos antropoides, eles concluíram que os métodos 

utilizados por esses animais para realizar determinada tarefa 

são similares em princípio, e coincidem, em certos pontos 

essenciais, com aqueles usados por pessoas afásicas (isto é, 

indivíduos privados da fala). Seus achados apoiam minha 

suposição de que a fala tem papel essencial na organização 

das funções psicológicas superiores. (VYGOTSKY, p.9, 2007) 

 

É possível perceber, a partir da citação de Vygotsky, que o desenvolvimento 

da linguagem pode não identificar o surgimento do raciocínio prático, mas apresenta 

sérias influências sobre este após sua aparição. Para ilustrar, Vygotsky cita diversos 

experimentos utilizando crianças. Antes do desenvolvimento da fala, já possuem a 

capacidade de solucionar problemas práticos sem auxílio: observam, exploram as 

possibilidades e, por meio da tentativa e do erro, chegam ao seu objetivo. 

A partir do momento em que a fala é desenvolvida, o indivíduo passa a fazer 

uso dela para resolver problemas. A linguagem surge, então, como parte da solução 

de problemas. Em crianças de idade entre 12 e 36 meses, especialmente, a fala 

incorpora a capacidade imaginativa da criança em visualizar possibilidades antes de 

as desenvolver, é uma narração das atividades antes mesmo de serem 

desenvolvidas. A criação de esquemas mentais falados colocam a criança na 

situação-problema em questão, permitindo a ela visualizar caminhos e resultados 

sem efetivamente fazê-los. Esta é uma característica da busca de soluções por meio 

da criatividade, uma vez que ao encontrar uma resolução falha para o problema, a 

criança naturalmente inicia o processo falado novamente em busca de outra 

solução. Tem-se, aqui, a primeira observação da influência da linguagem sobre a 

produção imagética, entretanto esta é sempre avaliada dentro da linguagem oral e 

pouco explorada como linguagem visual. 

Vygotsky (2010) declara, em diversos pontos de sua obra, a relevância da fala 

para o comportamento humano complexo: a atividade simbólica, possível através da 

fala, possui uma função organizadora específica que altera o processo de uso de 

instrumentos e resulta em novas formas de comportamento. Ou seja, linguagem, 

raciocínio e construção imagética estão inter-relacionados. 
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Para crianças, a relação entre a linguagem e o comportamento é tão estreita 

que, se expostas a situações de maior grau de dificuldade, em especial as situações 

em fase pré-escolar, e logo impedidas de executar a linguagem não permite à 

criança que desenvolva soluções resultando, muitas vezes, no bloqueio do raciocínio 

prático. 

É relevante considerar, como cita Piaget (1965), que a criança utiliza o adulto 

como auxílio ao desenvolvimento de problemáticas mais elaboradas: a fala 

estabelecida entre eles corresponde ao veículo de comunicação e o meio para a 

absorção de uma nova solução. Com o amadurecimento do indivíduo (Período 

Operatório), essa conversa com outros indivíduos passa a ser internalizada, 

tornando-se uma conversa consigo mesmo durante a busca de soluções. Esta 

prática costuma apresentar-se de forma automática na idade adulta sendo 

identificada, usualmente, como o período de concentração necessária à busca de 

alternativas. Quando um indivíduo adulto reclama do barulho externo em 

contraponto à resolução de uma situação, na verdade, o som externo está 

prejudicando a fala interna e os esquemas mentais falados oriundos do período pré-

operatório. 

Neste aspecto, ressaltam-se as relações destacadas por Piaget, mesmo com 

conclusões insipientes a respeito, de caráter modificador no desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. Já Vygotsky coloca a fala no centro do processo: 

naturalmente a linguagem permite ao indivíduo a possibilidade de compreender e 

trabalhar os signos que a cultura em que está inserido lhe proporcionará. E é 

somente a partir dos signos que o comportamento cultural desenvolver-se-á. 

Desta forma, considerando a fotografia algo culturalmente construído e o 

signo ainda pouco compreendido pela criança pequena, questiona-se se esta é 

capaz de perceber as leis básicas da linguagem fotográfica. Volta-se, então, ao 

estudo da percepção visual na criança. 

 

 

2.1.3 A percepção visual e o indivíduo 

 

 

A fim de relacionar a relevância da percepção visual no princípio do 

desenvolvimento da inteligência no indivíduo, utilizam-se dois experimentos: o 
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experimento de Kohler sobre o desenvolvimento inteligível em chimpanzés e a 

pesquisa de Leontiev a respeito da absorção de signos pela criança. 

Koehler é reconhecido pela sua série de estudos acerca da exploração dos 

processos intelectuais em chimpanzés. Sua meta principal correspondia ao 

mapeamento das capacidades intelectuais dos chimpanzés, de que forma do 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento - bem como seus limites. 

Em suas reflexões, Koehler concluiu que o comportamento dos chimpanzés é 

extremamente semelhante ao das crianças pequenas, chegando a nomear o período 

anterior aos 18 meses de vida de idade chipanzóide18. Isso se deve ao princípio do 

desenvolvimento da inteligência prática, ou raciocínio técnico, por ele definido.  

O aspecto mais relevante dessa fase é a contribuição da percepção visual no 

desenvolvimento do raciocínio. O seguinte trecho de Vygotsky (1998) descreve o 

processo: 
Koehler, por outro lado, foi além do mero uso da analogia ao 
explorar a natureza dos processos intelectuais do chimpanzé. 
Demonstrou, por meio da análise experimental precisa, que o 
êxito das ações dos animais dependia do fato de poderem ver, 
ao mesmo tempo, todos os elementos da situação – esse era 
um fator decisivo no seu comportamento. Se, especialmente 
durante as primeiras experiências, a vara que usavam para 
alcançar a fruta atrás das barras fosse movimentada 
lentamente, de modo que o instrumento (a vara) e o objetivo (a 
fruta) não pudessem ser vistos num só relance, a solução do 
problema se tornava muito difícil, e muitas vezes impossível. 
(VYGOTSTKY, 1998, p.45) 

 

A necessidade da visualização real de todos os elementos que compõe o 

problema e a resolução dele por parte do chimpanzé é condição indispensável ao 

funcionamento de seu intelecto. Naturalmente, embora não explícita essa relação, o 

princípio do raciocínio técnico em crianças pequenas e o desenvolvimento dos 

chimpanzés em seus estudos denota a relevância da visualidade ao surgimento das 

conexões lógicas. A percepção visual, como fenômeno apresenta grande força no 

desenvolvimento psicológico, entretanto é pouco explorada enquanto processo. A 

hierarquia de seus elementos, quais fatores externos atuam sobre ela e de que 

forma essa influência se dá foram pouco estudados nas considerações de Vygotsky. 

A. N. Leontiev, pesquisador pertencente à equipe de Vygotsky, voltou-se a 

pesquisar crianças em fases maiores de absorção da linguagem. Desenvolveu um 

experimento onde foi possível identificar que a percepção visual tende a confundir 
                                                             
18 O mesmo termo é igualmente empregado por Buehler, citado na obra de Vygotsky (1998). 
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ou orientar a utilização de um determinado signo ou outro. A pesquisa abrangeu 

indivíduos de 5 a 27 anos, em uma bateria de 18 perguntas rápidas como “Qual é a 

cor do céu?” ou “Você mora aqui na cidade?”, incluindo algumas restrições – como a 

impossibilidade de falar duas cores específicas e não repetir a mesma cor, e alguns 

facilitadores, como o uso de cartões de cor auxiliares. Quando questionados, 

especialmente os indivíduos de cinco anos, foi possível perceber favorecimento 

biológico da percepção. 

As crianças, assim que recebiam os cartões auxiliares de cor, eram 

informadas que estes auxiliariam no desenvolvimento do jogo de perguntas e 

respostas. Os cartões eram dispostos a sua frente e o experimento tinha início. 

Entretanto, quando orientadas a não dizer duas daquelas cores, muitas crianças 

retiravam os cartões daquela cor da sua faixa de visão pretendendo evitar sua 

visualização, ou seja, desenvolvendo mecanismos de segurança para evitar o erro. 

Quando respondiam a cor branca, por exemplo, naturalmente a procuravam 

dentre os cartões auxiliares que haviam recebido muitas vezes, inclusive, pegavam 

os cartões e os utilizavam como exemplo, exemplificando ao pesquisador. Identifica-

se, assim, a influência da visualidade sobre as conexões lógicas desenvolvidas 

mesmo dentro da linguagem oral em crianças em fases de desenvolvimento 

avançado. 

Tanto Koehler como Leontiev identificam uma relação bastante sólida entre a 

percepção visual e a capacidade de estabelecer conexões lógicas. Naturalmente, a 

visualidade é mais forte nas primeiras fases da vida, já que toda linguagem entre a 

criança e a sociedade se dá através da visualidade e tende a perder relevância com 

o crescimento, entretanto, mesmo crianças que apresentam a construção de signos 

e dominam a formação de conceitos podem ser influenciados pela percepção 

visual19. Sendo a percepção um fator tão relevante ao processamento lógico, quanto 

da linguagem fotográfica básica pode ser percebido/identificado pela criança? 

Ao contrário do que se acredita, o estudo de Morozova, citado na obra de 

                                                             
19 É necessário observar que a visualidade, até então, foi sempre atrelada a objetos reais ou 

imagens correspondentes, nas palavras de Vygotsky (1998, p.45): “presença visual real de uma 

situação”. Desta forma, para uma análise semelhante de percepção em crianças, pautada pelas 

descrições do pensamento infantil de Vygotsky, a fotografia é o conjunto de características de 

composição e linguagem visual mais adequado. 
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Vygotsky (2010), categoriza a interpretação de signos, por crianças menores, como 

algo quase linear: se utilizada uma imagem auxiliar para a memorização, ou 

associação com uma palavra, frequentemente o primeiro passo será possível; 

entretanto, o inverso não. Esse tipo de associação reversa somente será possível 

alguns anos depois. Para estabelecer esta relação entre o signo e a palavra, de 

forma cíclica, crianças menores devem basear-se em elos prontos, com significado 

entre ambos. Ela tende a buscar associações entre a palavra a ser memorizada e a 

imagem gráfica apresentada. A construção de imagens mentais, portanto, apresenta 

caráter decisivo nas relações lógicas na criança. 

 

 

2.2 O sistema estrutural de fases do desenvolvimento da inteligência 

 

 

A fim de orientar a escolha do recorte a ser estudado, volta-se às definições 

do sistema estrutural fornecidas por Piaget. O enfoque da teoria de Piaget discrimina 

um sistema estrutural, com orientações genéticas, para o desenvolvimento da 

inteligência no indivíduo.  

É relevante considerar que, embora as teorias de Piaget e Vygotsky sejam 

costumeiramente opostas, a teoria piagetiana é analisada e pontuada nas pesquisas 

de Vygotsky (1998): 
A psicologia deve muito a Jean Piaget. Não é exagero afirmar 
que ele revolucionou o estudo da linguagem e do pensamento 
das crianças. Piaget desenvolveu o método clínico de 
investigação das idéias infantis, que vem sendo amplamente 
utilizado desde a sua criação. Foi o primeiro pesquisador a 
estudar sistematicamente a percepção e a lógica infantis; além 
do mais, trouxe para o seu objeto de estudo uma nova 
abordagem, de amplitude e ousadia incomuns. Em vez de 
enumerar as deficiências do raciocínio infantil, em comparação 
com o dos adultos, Piaget concentrou-se nas características 
distintivas do pensamento das crianças, naquilo que elas têm, 
e não naquilo que a diferença entre o pensamento infantil e o 
pensamento adulto era mais qualitativa do que quantitativa. 
(VYGOTSKY 1998, p.11) 

 

 

Desta forma, retira-se da pesquisa de Piaget as premissas do 

desenvolvimento psicológico, na criança, pautado pelo sistema estruturado em 

fases. Utilizando-as não como limitadoras das possibilidades de desenvolvimento, 
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mas como orientadoras das análises e experimentos desenvolvidos. 

A fim de compreender sua pesquisa, talvez o primeiro conceito a ser 

observado é o de desenvolvimento. Por meio da citação de Wadsworth (1984, p. 

13): “Desenvolvimento é um processo contínuo que começa com o nascimento.” É 

possível identificar, desta forma, que o ‘ser contínuo’ corresponde ao fato de que 

cada desenvolvimento futuro é dependente da transformação do estágio anterior. Da 

mesma forma, as mudanças qualitativas se dão na transição entre os estágios 

anterior e posterior, ou seja, os períodos apresentam relação funcional e englobam 

um processo contínuo. 

A pergunta central de Piaget (1965), acerca do desenvolvimento cognitivo, 

está embasada em como o indivíduo evolui. Ou seja, em que momento, e por qual 

motivo, passa a desenvolver habilidades – físicas ou psicológicas – que não 

conseguia anteriormente. Adaptando-se a esta pesquisa, questiona-se se nas 

idades intermediárias da 1ª infância há a habilidade de perceber a fotografia como 

imagem relacionada a um referente real para, a partir disso, avaliar suas 

preferências da base da linguagem fotográfica. As hipóteses epistemológicas, 

baseadas em características genéticas, são fundamentadas na psicogênese, 

enquanto pesquisa experimental. Toda problemática é orientada à relação entre 

sujeito e objeto. 

O pensamento piagetiano, segundo Taille, Oliveira e Dantas (1992), acerca 

do processo de amadurecimento intelectual do indivíduo, prevê etapas de 

desenvolvimento das operações lógicas segregadas conforme sua capacidade de 

socialização. Tal processo de desenvolvimento, segundo Wadsworth (1984) 

configura estágios irreversíveis: uma vez atingida determinada capacidade não é 

mais possível deixar de desenvolvê-la. 

As divisões, relacionadas às capacidades apresentadas pelo indivíduo em 

diferentes fases da vida, costumam ser pautadas na idade da criança. As faixas 

etárias correspondentes a cada período relacionam idades médias em que a criança 

costuma apresentar as características descritas. Não corresponde, portanto, a um 

fator determinante do enquadramento a um estágio ou outro. A ordem dos estágios, 

segundo Wadsworth (1984) sugere, de acordo com as observações de Piaget, é a 

mesma independentemente das características genéticas ou fisiológicas do 

indivíduo. 

Os estágios de desenvolvimento humano apresentam a seguinte 
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configuração: 

• 1º período: Sensório-motor (0 a 2 anos); 

• 2º período: Pré-operatório (2 a 7 anos); 

• 3º período: Operações concretas (7 a 11 ou 12 anos); 

• 4º período: Operações formais (11 ou 12 anos em diante). 

 

Quadro 1 – Resumo dos períodos de Desenvolvimento Cognitivo segundo Piaget 
 

Período Principais Características Principal mudança 

Sensório-motor  
(0-2 anos) 
Estágios 1 a 3 

Somente atividade reflexa; não faz 
diferenciação. Coordenação mão-boca; 
diferenciação via reflexo de sucção. 
Coordenação mão-olhos; repete acontecimentos 
pouco comuns. 

Estágios 4 a 6 

Coordenação de dois esquemas. Atinge 
permanência dos objetos; novos meios através 
da experimentação – segue deslocamentos 
sequenciais. Representação interna; novos 
meios através de combinações mentais. 

O desenvolvimento ocorre 
a partir da atividade reflexa 
para a representação e 
soluções sensório-motoras 
dos problemas. 

Pré-operacional 
(2-7 anos) 
Estágio 
egocêntrico 
(2-4 anos) 

Problemas solucionados através da 
representação – desenvolvimento da linguagem 
(2-4 anos); tanto o pensamento quanto a 
linguagem são egocêntricos. 

Estágio intuitivo 
(5-7 anos) 

Não consegue resolver problemas de 
conservação; os julgamentos são baseados na 
percepção e não na lógica. 

O desenvolvimento ocorre 
a partir da representação 
sensório-motora para as 
soluções de problemas e 
pensamento pré-lógico. 

Operacional 
Concreto 
(7-11 anos) 

Atinge a fase da reversibilidade; consegue 
solucionar os problemas de conservação – 
operações lógicas desenvolvidas e aplicadas a 
problemas concretos; não consegue solucionar 
problemas verbais complexos. 

O desenvolvimento ocorre 
a partir do pensamento 
pré-lógico para as soluções 
lógicas de problemas 
concretos. 

Operações 
formais 
(11 – 15 anos) 

Soluciona com lógica todos os tipos de 
problemas – pensa cientificamente; soluciona 
problemas verbais complexos; as estruturas 
cognitivas amadurecem. 

O desenvolvimento ocorre 
a partir de soluções lógicas 
para os problemas 
concretos, para as 
soluções lógicas de todas 
as classes de problemas. 

 

Fonte: Adaptado de Wadsworth, (1984). 

 

Para o recorte, julga-se mais apropriado a esta pesquisa observar o período 

pré-operatório (operacional), já que é neste período que a representação passa a 

fazer parte dos processos lógicos. Sua relação com a construção de imagens torna-
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se mais estreita: já que busca a resolução de problemáticas através da criação de 

modelos mentais. Neste caso, representações imagéticas das possíveis sucessões 

de ações desenvolvidas no campo psicológico. 

Piaget não considera a fala como processo determinante no desenvolvimento 

da inteligência, embora, segundo Vygotsky (2010), reconheça seu papel importante 

no raciocínio prático. Este período é, para Piaget, caracterizado pelo domínio da 

percepção no campo do pensamento. Por ser a percepção um dos pontos centrais 

desta pesquisa, o período pré-operatório se mostra como ponto de partida para o 

mapeamento da percepção da fotografia. 

Não obstante, o desenvolvimento da fala, característico desse período, 

configura terreno propício à aplicação da metodologia de pesquisa deste estudo, 

uma vez que um dos fatores determinantes do sucesso do experimento corresponde 

à clara compreensão, pela criança, das orientações dadas pelo pesquisador. 

Talvez o aspecto mais relevante deste período, juntamente com a relação 

percepção versus raciocínio, seja o desenvolvimento da fala e sua relação com o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Nesta fase, o aprendizado 

costuma ser mais efetivo se tratado apenas como resultado de observação e 

repetição. Especialmente em se tratando de atividades práticas, como falar. O 

domínio da fala, por si só, já representa uma capacidade adquirida sem qualquer 

tipo de orientação, normalmente apenas replicada de outros indivíduos existentes no 

meio social.  

É neste sentido que a metodologia do experimento deve ser organizada: a 

partir das relações da observação e do aprendizado. Informações importantes 

acerca do processo de aprendizagem podem ser avaliadas neste período. Disserta, 

a respeito, Wadsworth (1984): 
 

Do ponto de vista educacional é interessante que todas as 
crianças aprendem a sua língua materna sem qualquer 
instrução formal. Além do mais, se as crianças crescem em um 
lar bilíngue, elas aprendem as duas línguas sem qualquer 
dificuldade aparente.  
(...) 
Segundo Piaget, o desenvolvimento da linguagem somente se 
dá após a criança se tornar capaz de representação interna. A 
‘fala’ da criança pequena (antes da representação) é 
enganadora. Embora a criança possa estar usando palavras, 
os sons usados não representam objetos e acontecimentos. 
Portanto, uma criança típica de um ano que diz ‘mamãe’ não 
está usando o som para representar a sua mãe mas sim 
porque aprendeu que usando aquele som ela consegue a 
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atenção de sua mãe (reforço). (WADSWORTH, 1984, p. 18) 
 

Desta forma, todo o processo de pesquisa (experimento), bem como cada um 

de seus elementos deve respeitar o processo natural de aprendizagem desse 

período, promovendo condições favoráveis à execução natural das orientações 

dadas à criança. É em vista do foco de desenvolvimento desta fase, domínio da 

percepção no campo do pensamento, que o período pré-operatório torna-se terreno 

fértil ao desenvolvimento deste estudo. 

Deve-se, portanto, organizar o instrumento de pesquisa e o processo 

metodológico a partir da influência da visualidade, do desenvolvimento da fala e do 

processo de aprendizagem. 
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3. A RESPEITO DA FOTOGRAFIA  

 

 

Este capítulo trata da fotografia e de sua relevância para o desenvolvimento 

desta pesquisa. O discurso é orientado, dentre outros autores, segundo as falas de 

André Rouillé, John Hedgecoe, Michael Langford, Boris Kossoy, Rosalind Krauss e 

Cláudio Feijó. Esta combinação pretende, juntamente com outras contribuições, 

discursar sobre fotografia e suas relações com a sociedade na qual está inserida.  

As reflexões são apresentadas em dois subcapítulos: 3.1) Verossimilhança e 

3.2) Linguagem Fotográfica. O primeiro tratará de reflexões da fotografia acerca de 

seu impacto na sociedade e seu caráter de realidade sob as falas de nomes 

consagrados no pensar fotografia. Já o subcapítulo de Linguagem Fotográfica irá 

relacionar o objeto de estudo: quais aspectos são considerados a base da 

linguagem fotográfica, quais suas características e quais parâmetros podem lhes ser 

atribuídos. 

 

 

3.1 Verossimilhança 

 

 

Para compreender sua participação no estudo, faz-se necessário, num 

primeiro momento, compreender melhor a revolução denominada fotografia20. Inicia-

se com a mais simples de todas as definições, sua descrição científica: captação e 

fixação de uma imagem resultante da evolução dos processos químicos gerados em 

substâncias fotossensíveis ao serem expostas aos raios de luz. Este conceito, 

embora sintético e parcial, é particularmente relevante para a compreensão do efeito 

que a fotografia apresentou sobre o indivíduo e a sociedade do início do séc. XX.  

Em vista do momento histórico e das necessidades da sociedade moderna, 

declara Borges (2003), a fotografia foi concebida, mesmo que inconscientemente, 

como simples registro do mundo. Essa característica, intrínseca num primeiro 

momento, é devida à associação comum de ciência e realidade. Erroneamente 

caracterizada como neutra e livre de influências de seu autor.  
                                                             
20 A fotografia é tratada, em toda a reflexão, em seu período analógico, uma vez que algumas 
afirmativas não se aplicam à fotografia digital. 
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Dubois (1993) explica que esta concepção se dá em vista da existência da 

dependência do referente, além da semelhança característica entre eles. A imagem 

fotográfica é então qualificada como um produto exclusivo dos processos físico-

químicos nela atuantes, sem intervenção do homem. Ao contrário da pintura e do 

desenho livre, a luz registrava o que existia e a participação do fotógrafo restringia-

se a escolher esse momento. 

A solidez de uma imagem realista, fortemente relacionada a seu referente 

transmitia segurança e gerava fascínio. O início do desenvolvimento fotográfico 

apresenta dentre seu conteúdo imagético, composições pobres, em sua maioria de 

objetos ou cenários, voltadas puramente ao desenvolvimento da técnica de 

formação e fixação da imagem. Identifica-se, nestes caso, o registro e a presença de 

um fragmento da realidade. Essa fascinação pelo registro, pela verossimilhança 

justifica-se, parcialmente, pelo momento em que foi concebida: a Idade Moderna.  

O surgimento da fotografia, através do estado da arte deste momento, é 

discutido pelas autoras Acauan e Persichetti (2010): 

 
Em geral, cada transição artística desdobrada em uma 
determinada temporalidade é reflexo das carências e desejos 
da sua respectiva sociedade. A modernidade vem suprir os 
buracos econômicos, técnicos, mecânicos e administrativos da 
sociedade do século XIX. E é exatamente neste momento que 
a fotografia é anunciada como a grande resposta imagética 
desse momento. Ela substitui os desenhos e as pinturas livres 
por ser essencialmente moderna: trazer em seu 
desenvolvimento a tecnologia e a razão. Daí a sua concepção 
enquanto espelho da verdade, bem como suas características 
estéticas técnicas, mecânicas e simplificadas. A sociedade 
necessitava da textura, do contraste, das formas. O papel 
documental da fotografia estava definido: representava a 
sociedade moderna, realista e sólida como era. A fotografia 
inicia uma nova era de necessidades e rotinas acerca da 
produção e aceitação da imagem. (ACAUAN e PERSICHETTI, 
2010, p.07) 

 

Seu caráter mecânico, seu desenvolvimento científico, seu viés tecnológico e, 

acima de tudo, a neutralidade conferida pela não-intervenção do fotógrafo davam à 

fotografia tudo o que era necessário para que dominasse a cultura imagética da 

sociedade moderna. 

A imagem fotográfica, como filha da Revolução Industrial, tinha todas as 

características da época: inovadora, científica, reprodutível, imparcial, mecânica e 

realista. A esse respeito, disserta Rouillé (2009): 
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Os lugares, as datas, os usos, os dispositivos, os fatos: tudo 
comprova que a invenção da fotografia se insere na dinâmica 
da sociedade industrial nascente. Foi ela que assegurou as 
condições de seu aparecimento, que permitiu seu 
desdobramento, que a modelou, que se serviu dela. (ROUILLÉ, 
2009, p. 31) 

 

A sociedade mecanicista da época, a Revolução Industrial, a ciência, tudo 

conspirou a favor do desenvolvimento da fotografia e da sua cultura imagética: a 

combinação de fatores químicos e físicos apresentou a fotografia como possibilidade 

neutra por carregar o traço do real. 

Entretanto, tanto Philippe Dubois (1993) quanto Vilém Flusser (1997) afirmam 

que essa atribuição à fotografia é equivocada, uma vez que ela pode ser qualificada 

apenas como parte de um real. Ambos assim a classificam em vista do caráter 

indiciário que possui. Ela não somente se assemelha a algo, mas possui um valor 

singular determinado somente por aquilo a que se refere.  

É justamente em vista desta compreensão que a fotografia recebe um caráter 

de realidade intrínseco ao seu objeto, especialmente decorrente da função mimética 

a ela atribuída no início do século XIX. O que acarreta, para a maioria, um 

inconsciente coletivo que ainda aceita a fotografia como reconstituição de uma 

realidade. Como função documental, parametrizada na reprodução da realidade, 

relaciona-se, aqui, a participação da fotografia científica nos avanços e descobertas 

da sociedade moderna. Etienne-Jules Marey, fotógrafo do séc. XIX, destaca-se por 

suas contribuições à ergonomia apresentando seus estudos cronofotográficos, 

Figura 26: 

 
Figura 26 – Análise do movimento do homem saltando através da fotografia sequencial. 

Fonte: Tudo sobre Fotografia, 2012. Fotografia de Marey, 1890. 
Ainda, a exemplo de seu traço de realidade intrínseco, toma-se a fotografia de 

pessoas mortas produzida em grande quantidade na metade do século XIX citada 
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por Krauss (2002):  

 
Contudo, com a industrialização do retrato fotográfico ocorrida 
nos anos 1860, surgiu a produção em massa de fotografias de 
pessoas em seu leito de morte.  
(...) 
 A encomenda da fotografia mortuária era uma das principais 
atividades do fotógrafo comercial do século XIX. (KRAUSS 
2002, p.29) 
 

Como o advento da fotografia se consolidou em meados de 1850, não era 

incomum as pessoas falecerem sem serem registradas por uma câmera fotográfica. 

Muitas vezes, o leito de morte era o único momento possível de desenvolver o 

retrato. Isso justifica-se, em parte, pelo alto custo das imagens ou pela facilidade da 

reunião dos membros da família para a execução da fotografia.  

Ainda há, neste âmbito, a forte conexão entre a fotografia e seu referente. 

Esta desenvolveu a relação de substituição do real pela sua representação: obter 

um retrato de quem já faleceu substitui a presença imagética da pessoa real. Por 

substituir seu referente, a fotografia, mesmo na atualidade, possui a facilidade de 

exercer o papel de memória21, permitindo que a imagem permaneça viva no 

psicológico social.  

A esse respeito, o historiador brasileiro Boris Kossoy apresenta relações e 

pesquisas extremamente relevantes: segundo o autor, ocorre uma inversão da parte 

pelo todo durante o processo de interpretação da fotografia e a posterior 

constatação de seu caráter documental. A pequena parte do real representada na 

fotografia, que Kossoy (2001, p. 27) denomina “expressão da verdade” é qualificada 

como a referência absoluta da imagem fotográfica. 

 Esta mesma expressão da verdade orienta a sociedade do século XIX22 a 

visualizar a fotografia não como um objeto mutável e adaptável a inúmeras 

necessidades, mas como uma ferramenta de registro fiel e ausente de percepções 

pessoais. O seguinte trecho de Rouillé (2009, p.34) exemplifica esta relação: 

“Enquanto as imagens manuais emanam os artistas, longe do real, as imagens 

fotográficas – que são impressões luminosas – associam o real à imagem, longe do 

                                                             
21 A função de memória da fotografia ou seu papel documental não serão definidos aqui em 
profundidade, por não se tratar do foco desta pesquisa. 
22 Reconhece-se o caráter artístico da fotografia explorado por Nadar, Eugéne Atget e Julia Margaret 
Cameron, entretanto, visualiza-se a fotografia a partir da sua função mimética evidenciada na forte 
relação com seu referente, valorizando o simples registro, a realidade. 
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operador.” 

Ou seja, a conclusão – mesmo equivocada – da pouca ou nula interferência 

humana e da estável responsabilidade do equipamento (máquina fotográfica) pelo 

objeto-fotografia era, usualmente, automática e natural. 

Embora dotada de inúmeras possibilidades, a produção fotográfica, nesta 

época, ainda volta-se às necessidades mais básicas de registro e memória. 

Contrariando as reflexões de Flusser, Dubois e Kossoy, pouco se refletia ou 

pensava a esse respeito: a fotografia era a representação sintética da realidade 

mecânica da sociedade moderna, o fruto da tecnologia e do progresso. 

Para Rouillé (2009), o papel da fotografia durante seu primeiro século de 

existência está relacionado à função de ferramenta, servindo às necessidades 

imagéticas da sociedade moderna. O trecho a seguir discute suas características: 
 

Pois, como qualquer outra, essa sociedade tinha necessidade 
de um sistema de representação adaptado ao seu nível de 
desenvolvimento, ao seu grau de tecnicidade, aos seus ritmos, 
aos seus modos de organização sociais e políticos, aos seus 
valores e, evidentemente, à sua economia. Na metade do 
século XIX, a fotografia foi a melhor resposta para todas essas 
necessidades. Foi o que a projetou no coração da 
modernidade, e que lhe valeu alcançar o papel de documento, 
isto é, o poder de equivaler legitimamente às coisas que ela 
representava. (ROUILLÉ, 2009, p. 31) 

 

Discute-se, aqui, seu caráter testemunhal – o mesmo citado por Kossoy 

(2001) na fotografia enquanto documento. Sua função mimética e a ferramenta de 

registro da era moderna. É neste momento que a fotografia passa a documentar os 

conflitos, as guerras, os acontecimentos. Embora o fotógrafo já assuma papel 

relevante, considerando-se sua técnica e seus efeitos no produto imagético, poucos 

consideravam suas possibilidades artísticas, seu discurso, as impressões do 

fotógrafo.  

Dentro da perspectiva da visualização da fotografia como algo mutável, 

dinâmico e produto das escolhas conscientes e inconscientes do fotógrafo, reside a 

reflexão desenvolvida por Nadar (1978), renomado fotógrafo da era do nascimento 

da fotografia: ele a quantifica como um conjunto de possibilidades infinitas de 

criações e representações do mundo. Como um dos poucos fotógrafos que disserta 

acerca de fotografia, ele a cita como o prodígio dos prodígios da era da 

industrialização, a invenção que permitia, ao seu autor, as possibilidades de criação 
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e materialização do efêmero e do inapalpável.  

Trata-se não apenas da técnica aplicada, dos equipamentos e de escolhas 

conscientes de enquadramento e ângulo, mas das impressões psicológicas 

plantadas na fotografia pelo seu autor. Pela ação dinâmica de toda a bagagem 

imagética latente no imaginário do fotógrafo. 

Volta-se, então, ao autor da imagem, sua intencionalidade, o porquê da 

produção fotográfica. Discutir a intencionalidade de uma produção fotográfica, das 

escolhas durante a construção imagética qualifica uma tarefa cuidadosa e, muitas 

vezes, traiçoeira. Para o desenvolvimento deste estudo, torna-se qualificada uma 

reflexão de conteúdo, uma busca das escolhas inferidas pela criança em relação à 

construção da fotografia. Buscam-se aspectos técnicos, voltados à base da 

linguagem fotográfica 

Flusser (1997) afirma, assim como Nadar, que as imagens precisam ser 

decodificadas em vez de serem aceitas como realidade, já que correspondem 

apenas à parte dela, são códigos que representam situações e locais que o homem 

não pode viver ou presenciar, possuem o poder de substituí-los. É necessário 

ultrapassar o contato primário com a fotografia e desmistificar o sentido conotativo 

atribuído àquele discurso. 

Esta reflexão de Flusser torna-se particularmente interessante ao 

desdobramento da pesquisa: compreender a fotografia como representação de 

situações, locais ou até conceitos representa a justificativa da fotografia nesta 

pesquisa. Sua verossimilhança possibilita a análise da percepção visual infantil nas 

raízes do desenvolvimento do pensamento. Trabalhar com objetos reais, familiares à 

criança, viabiliza a redução da orientação do pesquisador nas escolhas psicológicas 

infantis. 

Buscando restringir as análises ao campo da percepção e não da 

compreensão de sua intencionalidade, é necessário assumir a fotografia como um 

texto passível de tantas interferências (e interpretações) quantas forem possíveis. 

Como um universo de possibilidades moldado e orientado pelo pesquisador – 

configurando este como o principal responsável pelo sucesso do experimento. Neste 

sentido, Acauan e Persichetti (2010) dissertam acerca do uso da fotografia e do 

poder da imagem no trecho a seguir: 
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Para aqueles que utilizam a fotografia – seja produzindo-a ou 
manipulando-a em sistemas de informação, torna-se bastante 
relevante compreender de que maneira a visualidade é 
efetivada pelo corpo humano e como as imagens são 
recebidas e interpretadas pelo homem. (ACAUAN e 
PERSICHETTI, 2010, p.06) 
 

Volta-se, novamente, à percepção da fotografia pelo indivíduo. A expressão 

do real presente da fotografia parece permanecer intacta mesmo com o decorrer dos 

anos. O surgimento da fotografia digital e a inclusão da fotografia desde o 

fotojornalismo à fotografia publicitária. Mas à medida que a sociedade se apropria da 

fotografia esta torna-se mais rica e codificada, regida pelas regras da sociedade 

vigente. 

Para Kossoy (2001), o estado da arte do momento histórico no qual foi criada 

apresenta a chave para a decodificação das escolhas presentes na fotografia. Para 

isso, o autor então disserta sobre a percepção da fotografia ao identificar os três 

estágios de compreensão da imagem: o reconhecimento do que existe na obra; o 

significado convencional, portanto primário; e, por fim, a interpretação da imagem e 

do seu significado.  

É importante relacionar que, assim como a Primeiridade, a Secundidade e a 

Terceiridade de Charles S. Pierce, os passos dois e três somente serão possíveis e, 

portanto, dependentes da capacidade do indivíduo de estabelecer relações e 

associações com seu conhecimento pessoal. Ou seja, não é possível visualizar 

aquilo que não é reconhecido. 

Dentro da decodificação do produto fotográfico, Acauan e Persichetti (2010) 

discutem as escolhas estéticas do fotógrafo Sebastião Salgado e suas influências na 

recepção social de seu trabalho. Uma parte da obra é descrita a seguir: 

 
Sebastião Salgado – objeto do estudo selecionado nesta 
pesquisa – possui forte presença dos modelos mentais citados 
por Norman (2006). Entretanto, estes são aplicados de forma 
favorável à mensagem que segue a imagem, indo além da sua 
característica mimética: atingindo seu caráter indiciário. 
(ACAUAN e PERSICHETTI, 2010, p.06) 
 

Neste contexto, é possível identificar porque a fotografia – bem como todo 

processo - é particular e suscetível às impressões emocionais, especialmente por 

ser dependente das experiências do indivíduo. Ela promove uma série de 

sensações, baseada na memória consciente e inconsciente, relacionando aquilo que 
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o pensamento conhece ao que ele reconhece na imagem. 

É o despertar de emoções que pode viabilizar à criança a escolha e a 

simpatia pelas imagens. Cabe a este estudo a tarefa de investigar, sempre que 

possível, as raízes da escolha por ela efetuada. Se motivada por sensações, como a 

curiosidade e a diversão, ou por simples preferências psicológicas relacionadas à 

percepção.  

Por exemplo, como apresenta arquétipos, conscientemente ou não, a obra de 

Salgado possui aceitação maior por parte do público que a recebe. A construção 

imagética já conhecida pelo pensamento individual representada no arquétipo 

classifica a semelhança necessária à identificação de formas e conceitos. Os 

conceitos, segundo Perez (2003), geralmente subdivididos em signos e 

acompanhados de imagens, acionam as percepções individuais acerca de 

determinada imagem. Perez (2004, p.23) ainda declara: “As formas possuem uma 

linguagem própria capaz de causar efeitos e sensações nos consumidores aos quais 

elas se destinam.”  

Como o questionamento central desta pesquisa corresponde à natureza da 

percepção visual na criança acerca da fotografia: as bases da linguagem fotográfica 

são naturais, quase intrínsecas, ao desenvolvimento da percepção no indivíduo? Ou 

configuram uma visualização mecanizada apreendida na fase da formação de 

conceitos apresentados por Vygotsky? 

Considera-se, assim, que para solucionar problemática, é necessário assumir 

a fotografia como índice de seu referente, fruto da sociedade que emerge, para a 

criança. Tratada como reflexo da realidade visualizada pela criança, o material de 

análise da percepção necessita representar elementos do universo infantil, inseridos 

em seu cotidiano. Não obstante, esta mesma fotografia estará igualmente carregada 

das impressões e escolhas do pesquisador, daí a busca pela imparcialidade no 

momento de fotografar necessário ao fotógrafo-pesquisador: não orientar ou 

interferir nas escolhas estabelecidas nas raízes do psicológico infantil. 

Portanto, a fotografia surge, para esta pesquisa, como objeto de estudo e 

ferramenta de análise, a representação de uma realidade contendo o universo 

infantil materializada a partir das escolhas do pesquisador, destacando-se elementos 

das bases da linguagem fotográfica. 
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3.2 Linguagem Fotográfica 

 

 

Para muitos autores, o principal diferencial entre um simples registro 

fotográfico e uma fotografia artística reside na exploração das possibilidades de 

cada escolha (enquadramento, profundidade de campo, movimento, ângulo, cor) 

estabelecida pelo fotógrafo oferece. 

Já para Feijó (2010), a linguagem fotográfica apresenta outra finalidade:  
 

O fotógrafo deve utilizar o plano visual com elementos 
precisos, como se fosse uma "mala de viagem", cuja ocupação 
requer racionalidade e utilidade dos componentes. É a 
elaboração criativa destes elementos dentro do quadro visual, 
que permite a sintetização da idéia na retratação da realidade. 
(FEIJÓ, 2010, p. 1) 

 

Para o autor, mesmo com a funcionalidade de registro a fotografia representa 

uma série de possibilidades criativas efetivadas pelas escolhas do fotógrafo. Cada 

regulagem da câmera, cada ângulo escolhido, tudo deve ser utilizado de forma a 

sintetizar a ideia na retratação da realidade. 

A linguagem está relacionada às características e meios pelos quais a 

fotografia se materializa. A base da linguagem fotográfica corresponde ao conjunto 

de processos técnicos elaborados presentes na fotografia. Corresponde, aqui, a 

câmera fotográfica, o suporte de fixação e materialização da imagem e suas 

relações com o referente. Observando o recorte que a câmera fotográfica oferece da 

realidade (no caso de uma câmera TLR analógica, um recorte de 6x6cm), já 

identifica-se uma alteração (escolha) da realidade: quais referentes serão incluídos 

neste recorte (filme fotográfico). Esta escolha, para Hedgecoe (2006), Langford 

(2009) e Feijó (2010) já identifica uma lei básica da linguagem fotográfica. A Figura 

27, a seguir, apresenta um exemplo da influência que a seleção dos planos exerce 

na fotografia. 
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Figura 27 – Exemplo de como a escolha do enquadramento da imagem altera a fotografia. 

Fonte: Cobertura do batizado de João Pedro Alves. Fotografia de Eloah Acauan. 

 

Unindo as teorias de Feijó, Hedgecoe e Langford, apresentam-se como 

elementos da linguagem fotográfica:  

 

1. O plano – relacionando ao enquadramento e ao corte da imagem; 

2. O foco – o que se mantém em foco e qual a profundidade de campo aplicada; 

3. O movimento – captação de movimento ou congelamento; 

4. A forma - contorno, espaço; 

5. O ângulo - posição da máquina; 

6. A cor - gradação de cinzas, as cores; 

7. A textura - impressão visual; 

8. A iluminação - sombras, luzes; 

9. A perspectiva – linhas; 

10.  O equilíbrio e a composição - balanço, arranjo visual dos elementos. 

 

Para esta pesquisa, julga-se adequado trabalhar apenas com os elementos 

mais simplificados, a fim de não confundir ou prejudicar a compreensão da 

percepção infantil. Para isso, utiliza-se os itens relacionados aos componentes 

básicos da câmera, sendo: a cor, o foco (nitidez), o enquadramento, a iluminação, o 

ângulo e o plano (corte da imagem). 
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3.2.1 A cor 

 

 

A fim de compreender melhor a influência da cor, descreve-se, num primeiro 

momento, o processo de visualização efetuado pelo sentido da visão humana. As 

informações luminosas chegam ao olho, explica Amaral (2010), pelo orifício 

denominado pupila, sendo orientadas primeiro pelo cristalino para então atingirem 

um ponto específico da retina, ao fundo do globo ocular, onde estão localizados os 

receptores de luz. O processo de recepção dos raios de luz no globo ocular se dá 

através de dois tipos básicos de células (Figura 28): os cones e os bastonetes.  

 

 
Figura 28 – Fisiologia do olho humano. 

Fonte: Atlas de Anatomia Humana. Demétrio Gowdak e Luisa Henrique Gowdak. 

 

Os cones, continua o autor, são encontrados no centro da retina, em uma 

depressão denominada fóvea em quantidades que variam de 6 a 7 milhões. Estes 

são responsáveis pela percepção da cor, espaço e acuidade visual23. Para seu 

funcionamento, os cones necessitam de grandes quantidades de luz. Em vista disso, 

                                                             
23 A fóvea (mácula) é uma zona da retina com cerca de 0,5 mm2 que contém apenas cones (os 
bastonetes abundam na periferia da fóvea). A acuidade visual é máxima quando as imagens estão 
focadas sobre a fóvea. A fóvea está alinhada com o centro da pupila, pelo que quando olhamos 
diretamente um objeto a sua imagem é projetada sobre a fóvea. 
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é natural, ao passar de um ambiente muito iluminado para onde há pouca luz, um 

período em que as formas não são perceptíveis – os cones são desativados por 

ausência de informação luminosa dando espaço aos bastonetes, células localizadas 

na periferia da retina. 

Os bastonetes são encontrados em maior número, cerca de 130 milhões de 

células, e estão dispostos na região periférica da retina. Apresentam, salienta 

Amaral (2010), grande sensibilidade à luz, sendo ativados com pouca informação 

luminosa, entretanto não apresentam a capacidade de distinguir cores. 

É relevante salientar, ressalta Amaral (2010), que o processo de formação e 

percepção de formas, cores e elementos, da imagem portanto, é dependente de dois 

órgãos diferentes: o globo ocular e o córtex cerebral. O primeiro recepciona e 

identifica os comprimentos de onda captados pela pupila e o cortéx é responsável 

pela interpretação desses dados e transformação em imagens. Este último 

processo, além de particular, é dependente do repertório do indivíduo. Ou seja, não 

é possível ver o que não pode ser reconhecido.  

Não obstante, se houver danos nos cones, no córtex cerebral ou no caminho 

de comunicação entre eles a visualização da cor torna-se prejudicada e, em alguns 

casos, impossível. 

O neurologista Oliver Sacks (2005) descreve, em suas pesquisas, como a 

ausência de cor altera a percepção da forma ao relatar a impossibilidade de assistir 

televisão por um de seus pacientes após ter perdido a capacidade de visualizar 

cores. A imagem em movimento, para ele, não passava de um borrão cheio de 

formas distorcidas, por outro lado, as imagens estáticas lhe pareciam muito mais 

ricas e cheias de detalhes a partir do momento em que a cor deixou de existir e 

atrapalhar sua percepção. 

Hedgecoe (2006, p.232) explica: “Entre todos os elementos da fotografia, a 

cor é de longe o mais poderoso, e portanto o que deve ser usado com o máximo 

cuidado. Porque, ao contrário dos outros elementos, a cor desperta fortes reações 

emocionais.” Além disso, o preto e branco, seja o filme fotográfico ou o sensor 

digital, não capta todos os comprimentos de onda que o olho humano é capaz de 

captar, toda cor é transformada em um tom de cinza correspondente. Uma imagem 

em preto e branco desenvolverá reações emocionais, ou será perceptível de forma 

diferente que uma imagem colorida. As Figuras 29 e 30, embora dentro de uma 

mesma proposta de registro documental de uma cultura, Fotodocumentarismo, 
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apresentam resultados finais consideravelmente distintos. Além do olhar e da 

intencionalidade do fotógrafo, a presença ou ausência de cores influência essa 

distinção. 

 

 
Figura 29 – Fotografia Documental de Steve McCurry. 

Fonte: <www.stevemccurry.com> 

 

 
Figura 30 – Fotografia Documental de Sebastião Salgado, parte da série Gênesis. 

Fonte: <www.amazonasimages.com> 
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A ausência de cor na fotografia, segundo Hedgecoe (2006), permite a 

percepção mais detalhada da forma, da textura e do padrão. Sua linguagem 

usualmente possibilita imagens mais carregadas de poesia e emoção. A valorização 

da forma tende a intensificar as emoções transmitidas pelos personagens e 

situações nela retratados. 

 

 

3.2.2 O foco 

 

 

Para compreender o foco, é necessário voltar ao processo de captação da 

imagem pela câmera e pelo olho humano. A visualização, independentemente da 

esfera (tecnológica ou animal) é possível apenas pela captação de comprimentos de 

onda dos raios de luz provenientes do objeto. Objetos que não possuem luz própria 

refletem, absorvem ou refratam os raios de luz que recebem. A maior fonte de luz é 

natural: o Sol. Declara Lagnford (2009, p.42): “A luz visível é um fluxo de energia 

que se propaga a partir do sol ou de uma fonte radiante semelhante.” Do vasto 

espectro de comprimentos de onda que um raio de luz solar pode emitir, o olho 

humano consegue perceber uma pequena parte, localizada entre 700 e 440nm, que 

se apresenta sob a cor branca. A figura 31, a seguir, ilustra o espectro de radiações. 

 
Figura 31 – Alguns dos comprimentos de onda existentes da luz solar (à esquerda) e a 

pequena parte perceptível ao olho humano (à direita) que somados resultam na luz branca. 

Fonte: Langford (2009, p. 43) 
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Como este espectro de luz visível transforma-se nos objetos visíveis? 

Langford (2009, p.45) descreve: “Quando a luz incide sobre uma superfície – um 

edifício, uma paisagem ou um rosto -  o que acontece em seguida depende da 

textura, do tom e da cor do material e da cor da própria luz.”  

Considerando a luz do sol, cada superfície por ela iluminada receberá todo o 

espectro de comprimentos de onda do raio solar, o olho humano perceberá apenas 

as que formam a luz branca. Então, se a luz percebida é branca, porque percebe-se 

o mundo e os objetos em cores? Cada objeto ou superfície apresenta uma 

determinada cor porque ele absorveu determinados comprimentos de onda e refletiu 

outros. Cada comprimento de onda recebido pelo olho será decodificado em uma 

coloração correspondente. Portanto, perceber as cores é um processo físico e 

psicológico. O esquema a seguir, figura 32, auxilia na compreensão deste processo: 

 

  
Figura 32 – Esquema prático da reflexão da luz. Acima: a partir de superfície opaca. Centro: a 

partir de superfície brilhante. Abaixo: materiais coloridos. 

Fonte: Langford (2009, p. 46) 

 

Entretanto, a simples reflexão dos raios de luz não identifica sua visualização, 

é necessário ordená-los. Um problema prático foi construído no exemplo 

apresentado por Langford (2009) na figura 33 a seguir: 



  73 

 
Figura 33 – Reflexão da luz a partir do objeto. 

Fonte: Langford (2009, p. 51) 

 

Embora os raios já estejam ordenados e formem os limites da forma do objeto 

que os reflete, sua visualização completa depende da nitidez de seus traços. Para 

corrigir este grupo de raios divergentes a colocação de uma lente no orifício 

converge os raios e permite, no ponto de sua conversão, foco absoluto e definição 

da imagem. 

O globo ocular é o representante orgânico deste processo: um mecanismo 

que orienta os raios de luz refletidos em todas as direções a partir do objeto. A 

pupila corresponde ao orifício que permite sua ordenação, da mesma forma, ela 

controla a quantidade de luz que entra através do aumento e da diminuição de seu 

diâmetro. O cristalino, por sua vez, é a lente orgânica que permite diferentes graus 

de focalização da imagem e a percepção de imagens nítidas. Já as pálpebras 

representam o temporizador, o controlador do tempo de captação dos raios de luz. 

A câmera fotográfica corresponde à tecnologia construída que permite a 

visualização e a fixação da imagem fotográfica, seu processo de formação da 

imagem, a objetiva, o diafragma, o obturador, derivam do processo desenvolvido 

pelo globo ocular no processo de visão. 

Para a percepção, a relevância da nitidez reside na definição dos limites do 

objeto/assunto percebido, caracterizando sua completa visualização. Para a 

fotografia, disserta Hedgecoe (2006), o ponto de foco é mais facilmente percebido 

pelo olho humano, possibilitando a definição de pontos de interesse ou orientações 

do processo de visualização da fotografia. A exemplo, observa-se os diferentes 

efeitos possíveis através da simples troca de foco presentes no esquema da figura 

34 de Hedgecoe (2006, p.68) a seguir: 
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Figura 34 – A alternância da nitidez promove diferentes percepções da mesma fotografia. 

Fonte: Hedgecoe (2006, p. 68) 

Após a comprovação da relevância da nitidez para a percepção, é necessário 

estabelecer quais graus e variações serão apresentadas à criança para a análise. 

Para isso, volta-se aos elementos da câmera fotográfica que interferem na nitidez: a 

objetiva, o diafragma, o obturador e o suporte de fixação. 

A objetiva, descreve Langford (2009), é responsável pelos ajustes das 

distâncias dos grupos de lentes que possui para a convergência dos raios de luz em 

um único ponto. Uma imagem focada corresponde ao ajuste exato das lentes para a 

convergência dos raios de luz naquele ponto específico, alterado o assunto e/ou a 

distância, esse ajuste também deve ser alterado. Exemplifica-se com a figura 35 a 

seguir: 
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Figura 35 – Exemplo do ajuste das lentes para o foco seletivo. 

Fonte: Fotografia de Eloah Acauan. Acervo pessoal.  

 

O diafragma, integrante da objetiva, corresponde ao diâmetro do orifício que 

permitirá a passagem de luz. Segundo Hedgecoe (2006, p.86): “o tamanho da 

abertura é o fator mais importante no controle da profundidade de campo”. A 

profundidade de campo24 corresponde ao intervalo de distâncias que permite a 

visualização de uma imagem de forma nítida. Observa-se a figura 36: 

 
Figura 36 – Diferentes aberturas do diafragma geram diferentes profundidades de campo. 

Fonte: Hedgecoe (2006, p. 87) 

                                                             
24 Quando uma imagem é focalizada, descreve Langford (2009), outras partes do assunto (mais 
próximas ou distantes) entram em foco mais longe ou mais perto. Esse processo forma discos no 
ligar de pontos de luz, os círculos de confusão. Quando eles são grandes e sobrepostos, a imagem 
fica confusa e embaçada, mas se os círculos forem relativamente pequenos, eles parecem nítidos. 
Esse intervalo entre o nítido e o não nítido corresponde à profundidade de campo. 
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Já o obturador define o tempo de exposição do suporte. Segundo Hedgecoe 

(2006, p.93): “O movimento involuntário da câmera durante a exposição -  que 

resulta no tremor da câmera – deve ser evitado (...) o objetivo principal, ao segurar a 

câmera, é eliminar o tremor e manter a imagem nítida.” Quanto maior o tempo de 

exposição maior a chance de o tremor da câmera acontecer, resultando em imagens 

tremidas e/ou borradas, prejudicando sua nitidez. Utiliza-se como exemplo de 

imagem borrada a figura 37: 
 

 
Figura 37 – Fotografia com a sensação de movimento, para isso utilizou-se baixa velocidade do 

obturador, ou seja, maior tempo de exposição. 

Fonte: Fotografia de Eloah Acauan, analógica. Acervo pessoal. 

 

O suporte de fixação – filme fotográfico ou sensor digital – é responsável pela 

qualidade da imagem fixada. Se o filme (ou o sensor), afirma Langford (2009), 

possuir uma sensibilidade muito alta, a fim de captar com mais rapidez a luz, seus 

haletos de prata (ou o sensor digital simulado) ficarão mais perceptíveis, granulando 

a imagem. A granulação, embora muitas vezes utilizada intencionalmente, 

representa perda da nitidez da imagem. Observa-se a alteração dos haletos da 

figura 38 a seguir: 
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Figura 38 – Quanto maior o ISO (da esquerda para a direita), maior a granulação (ruído) na imagem. 

Fonte: Langford (2009, p. 197) 

 

É importante ressaltar que, embora simule o haleto de prata, na fotografia 

digital o sensor aumenta sua sensibilidade à luz gerando o que é chamado de ruído, 

como o observado na figura 39 a seguir: 

 

    
Figura 39 – Exemplo de ruído característico dos altos ISOs em fotografia digital. 

Fonte: Fotografia de Eloah Acauan. Acervo pessoal. 

Este ruído pode indicar textura, perda de qualidade, incômodo ou até caráter 

criativo da imagem. É importante ressaltar que a percepção varia de acordo com a 

bagagem cultural do indivíduo que a recebe. 
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3.2.3 O enquadramento 

 

 

Enquadrar significa, sinteticamente, decidir como os elementos farão parte da 

fotografia e como se inter-relacionarão. As decisões aqui tomadas influenciam na 

percepção da imagem pelo observador. 

Em relação ao posicionamento dos elementos no quadro, Hedgecoe (2006) 

disserta:  
Parte do processo de composição implica decidir onde colocar 
o principal motivo dentro do quadro. Muitos fotógrafos 
simplificam a composição de suas fotos, mantendo apenas um 
motivo principal e dispondo todos os demais elementos de 
modo a torna-los secundários.HEDGECOE (2006, p. 180) 
 

O posicionamento dos elementos, comenta Hedgecoe (2006), possibilita 

diferentes sensações: um desequilíbrio a partir da descentralização do assunto; um 

dinamismo ao combinar o uso de diagonais e o deslocamento do assunto para o 

final delas; harmonia se colocado no centro da imagem o assunto; entre tantas 

outras possibilidades. 

Enquadrar um assunto, relata Langford (2009), também significa selecionar o 

que fará parte da fotografia, o que será descartado e qual ênfase será dada a cada 

elemento da composição. Atuam aqui, afirma Hedgecoe (2006), conceitos como 

proporção, equilíbrio, linhas, diagonais, textura, forma, padrão, captação do 

movimento e ênfase.  

Cabe, a este estudo, análises acerca de componentes básicos da linguagem 

fotográfica, correspondendo apenas à ênfase dada a alguns elementos da 

composição. Todos os outros conceitos identificam aplicações avançadas, não 

sendo adequadas à análise de percepção para crianças. 

Um mecanismo bastante aplicado para dar ênfase a alguns elementos 

corresponde à regra dos terços25. Esse guia, afirma Langford (2009), posiciona uma 

grade imaginária sobre a área da fotografia desenvolvendo quatro intersecções, ou 

pontos de interesse, a partir do centro da imagem que indicam localizações com 

fortes capacidades perceptivas. A figura 40, a seguir, relaciona a construção visual 

da regra dos terços. 
                                                             
25 A regra dos terços corresponde ao guia de possibilidades de localização dos elementos na 
fotografia, utilizando como base a proporção áurea e identificando os pontos de maior interesse à 
percepção. Esta técnica é bastante explorada durante o enquadramento da fotografia. 



  79 

 
Figura 40 – Divisão do quadro da imagem sugerida pela regra dos terços. 

Fonte: Langford (2009, p. 179) 

 

Os pontos de intersecção identificados no quadro indicam os pontos de 

máxima percepção dentro da imagem. A figura 41, a seguir, ilustra a colocação de 

elementos nestes pontos de interesse que desejam ser destacados. 

 

 
Figura 41 – Aplicação da regra dos terços na composição da fotografia. 

Fonte: <www.techtudo.com.br> 

Os assuntos localizados nos pontos de intersecção das linhas (olho do 

cachorro, Figura 41), ou localizados totalmente em algum dos terços verticais e/ou 

horizontais identifica uma valorização do elemento. É necessário, portanto, explorar 

esses pontos de interesse. 
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3.2.4 A iluminação 

 

 

A quantidade de luz que o filme fotográfico ou o sensor digital recebe é 

determinada pela combinação das regulagens do obturador e do diafragma. É esta 

incidência que caracteriza o grau de claridade de uma fotografia. 

Em relação ao controle dessa claridade, Langford (2009, p.221) disserta:  

 
A exposição pode ser utilizada para dar ênfase, superexpor ou 
subexpor deliberadamente partes da cena, como fundos, para 
chamar a atenção do olho ao tema principal. O controle de 
exposição também é fundamental para obter boas qualidades 
tonais nos resultados finais, sejam eles negativos ou slides. 
(LANGFORD, 2009, p.221) 

 

Daí a relevância da análise da claridade de uma fotografia: o excesso de luz 

(superexposição) pode representar uma imagem muito lavada ou imperceptível 

(muito branca). Da mesma forma, a subexposição acarreta em imagens quase sem 

contrastes e uma confusão de formas: a predominância de tons escuros como o 

cinza e o preto não torna perceptíveis os limites dos objetos. 

Naturalmente, os efeitos da exposição são dependentes da fonte de luz. Por 

exemplo, em uma subexposição criativa de um assunto iluminado não-

uniformemente a tendência é que a valorização de sombras desenvolva uma 

aparência depressiva na imagem. 

Observa-se o exemplo, figura 42, abaixo das alterações na exposição e seus 

efeitos na fotografia: 
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Figura 42 – Seqüência de fotos com alterações nas configurações da câmera acima e abaixo do 

indicado pela fotometria ideal. 

Fonte: Hedgecoe (2006, p. 83) 

 

A superexposição altera dois aspectos da imagem: o contraste e a saturação. 

Até um limite de domínio de brancos, o aumento da exposição provoca um aumento 

da saturação, produzindo cores mais vibrantes e realçadas. Da mesma forma, 

aumenta a relação entre as áreas claras e escuras da imagem, ou seja, seu 

contraste. 

Já a subexposição diminui o contraste, desenvolvendo a predominância de 

uma tonalidade cinza-escura. Entretanto, por valorizar as sombras, há aumento 

significativo da textura e valorização das formas. 
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3.2.5 O ângulo 

 

 

Um ângulo diferenciado permite, afirma Hedgecoe (2006), alterar a percepção 

e identificação do próprio assunto. Característica bastante explorada pela fotografia 

de moda: o posicionamento angular do rosto da modelo tende a alongar seu 

pescoço e diminuir bochechas, por exemplo. 

O ângulo frontal exigido em fotografias para documentos oficiais, no Brasil, 

também reside no fato de o ângulo ter a capacidade de maquiar algumas 

características da pessoa, possibilidade dificilmente visualizada no ângulo frontal – e 

por isso delicadamente aplicada na fotografia de moda ou publicitária. 

Para Langford (2009), a alteração de proporção dos elementos da imagem já 

inicia na simples escolha da orientação da fotografia. Tratando-se apenas do ângulo, 

elementos de mesmo peso e tamanho podem parecer consideravelmente diferentes 

se fotografados de um ângulo que favoreça um em relação ao outro. 

Em níveis mais avançados, ângulos diferenciados podem oferecer sensações 

de perspectiva e escala. “Experimentar a perspectiva – exagerando ou diminuindo 

as distâncias para adequá-las à composição – é uma das maneiras com que o 

fotógrafo pode criar profundidade nas fotografias.” afirma Hedgecoe (2006, p. 196). 

Naturalmente, a perspectiva compreende um leque de possibilidades, sendo a mais 

tradicional a perspectiva linear, como pode ser observada na figura 43 a seguir: 
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Figura 43 – Perspectiva linear, fotografia de Berengo Gardin, Veneza, 1960. 

Fonte: < http://achfoto.com.sapo.pt/hf_2.html> 

 

A escala, por sua vez, também relaciona as proporções dos elementos, mas 

usualmente é utilizada para referenciar o tamanho real de um elemento. Por 

exemplo, se uma fotografia de uma estátua de 2m de altura for tirada de forma a 

isolar a estátua não é possível perceber, apenas pela fotografia, sua altura 

aproximada. A escala consiste na composição do quadro com outro elemento de 

referência de maneira que a escala da estátua torne-se perceptível. É relevante 

citar, afirma Hedgecoe (2006), que a aplicação da proporção neste caso não 

necessariamente corresponde à fidelidade dos objetos, mas a sua distorção. Como 

exemplifica a figura 44 a seguir: 
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Figura 44 – Exemplo da alteração criativa da proporção real dos objetos através da escala. 

Fonte: Eloah Acauan Fotografia e Design, disponível em <http://www.eloahacauan.blogspot.com.br>. 

 

 

3.2.6 O plano 

 

 

A escolha do plano, afirma Hedgocoe (2006), determina, dentre outras 

características, o que será visível na fotografia. Ou seja, quais elementos farão parte 

da composição. 

Cada plano utilizado representa uma funcionalidade específica. Por exemplo, 

o Plano Americano popularizou-se na prática da Fotografia de Moda em vista de seu 

enquadramento um pouco abaixo da cintura da modelo, permitindo a visualização 

das feições, acessórios e parte do figurino. Como o plano é intermediário, é possível 

visualizar boa parte da modelo, sem estar tão longe a ponto de não permitir a 

identificação da sua identidade ou das expressões faciais. 

O elemento da câmera fotográfica que permite a alternância de planos, 

considerando o mesmo posicionamento do fotógrafo em relação ao assunto, é a 

objetiva. Nesse caso, uma objetiva zoom26 é extremamente versátil, pois permite 

                                                             
26 Em relação ao seu tipo, ou à configuração, existem dois tipos básicos de objetivas: as objetivas 
fixas e as objetivas zoom. As objetivas fixas, cita Hedgecoe (2006), apresentam como característica 
principal a distância e o ângulo de visão fixos, mas uma melhor preservação de cores e contrastes. Já 
as objetivas zoom conseguem alterar os espaços entre lentes, modificando assim sua distância focal, 
entretanto apresentam perda (muitas vezes significativa) de informação luminosa resultando, muitas 
vezes, em imagens mais escuras e menos contrastadas. 
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alteração dos espaços entre lentes alterando sua distância focal e, portanto, o 

ângulo de visão. O ângulo de visão e a distância focal, relaciona Langford (2009), 

são grandezas inversamente proporcionais, por isso uma grande angular (de 

distâncias focais pequenas, abaixo de 50mm) apresenta como principal 

característica seu grande ângulo de captação. Naturalmente, esta alteração de 

ângulos gera modificações igualmente na profundidade de campo, modificando 

significativamente a percepção dos elementos do primeiro plano. A figura 45, a 

seguir, exemplifica o achatamento de planos verticais à objetiva, ocorrido em 

fotografias feitas com teleobjetivas: 

 

 
Figura 45 – Exemplo do achatamento de planos possível através da utilização e uma teleobjetiva. 

Fonte: Acervo pessoal. Fotografia de Eloah Acauan. 
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4. PESQUISA 

 
 

A pesquisa aqui proposta se caracteriza como de natureza experimental, pois 

manipula as variáveis relacionadas com o objeto de estudo. Essa manipulação, 

explica Cervo (2007), possibilita a análise das relações entre causas e efeitos de 

determinada ação ou fenômeno. O desenvolvimento de situações de controle busca 

neutralizar a interferência de variáveis intervenientes ao estudo proposto. Por este 

motivo, continua o autor, a pesquisa experimental costuma ser executada, em sua 

maioria, em laboratório, onde a manipulação é mais efetiva. 

Ainda de acordo com Gil (2010, p.27), a pesquisa experimental apresenta, 

como finalidade, “o trabalho sistemático, que utiliza conhecimentos derivados da 

pesquisa ou experiência prática com vistas à produção de novos materiais, 

equipamentos, políticas e comportamentos, ou à instalação ou melhoria de novos 

sistemas e serviços.” Para análise da percepção de elementos específicos, objeto 

deste estudo, julga-se a pesquisa experimental a maneira mais apropriada para 

assegurar resultados significativos. 

Ratifica-se a escolha pela aplicação de uma pesquisa experimental uma vez 

que este é o mesmo método explorado por Vygotsky e sua equipe. A pesquisa 

desenvolvida por Vygotsky (1998)27 acerca do processo de formação de conceitos 

foi executada em laboratório pela facilidade de controle das variáveis relacionadas 

ao problema e às hipóteses estabelecidos pelo grupo de pesquisadores. Utiliza-se o 

experimento desenvolvido por L.S. Sakharov28 como ponto de partida para a 

formulação da metodologia de pesquisa. Este foi descrito por Vygotsky (1998, p.70), 

como o “método da dupla estimulação: dois conjuntos de estímulos são 

apresentados ao sujeito observado; um com objetos da sua atividade, e outro com 

                                                             
27 O estudo de formação de conceitos desenvolvido pela equipe de Vygotsky foi utilizado, neste estudo, como 
ponto de partida para a definição de metodologias, variáveis e instrumentos de análise do objeto de estudo. 
28 Os testes utilizavam 22 blocos de madeira de cores, tamanhos e formas diferenciados. Na face 
inferior, não visível ao sujeito observado, encontrava-se uma das quatro palavras sem sentido 
determinadas pela equipe: lag, bik, mur e cev. Cada uma dessas quatro palavras identificará um 
grupo de características recorrentes nos blocos que levam seu nome, por exemplo, sem considerar a 
cor ou a forma, lag está escrita em todos os blocos altos e estreitos. Sem saber a lógica das 
associações, o sujeito é levado a agrupar os blocos semelhantes ao identificado e exemplificado pelo 
pesquisador (a amostra); após agrupar o número de blocos que julga semelhantes, o pesquisador 
vira aqueles que não possuem a mesma palavra em sua face inferior, solicitando que o sujeito repita 
a operação tantas vezes quantas forem necessárias para que sejam agrupados somente blocos com 
o mesmo significado. 
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signos que podem servir para organizar essa atividade.” 

O experimento caracterizava-se pelo método de dupla estimulação por 

confrontar o sujeito com a tarefa e apresentar, gradualmente, os meios para sua 

solução. Vygotsky (1998) afirmava que este processo evolutivo permitia o estudo do 

processo total de formação de conceitos em todas as suas fases dinâmicas. O ponto 

culminante deste método consistia na identificação da presença ou não do 

pensamento conceitual ao resolver o problema e de todos os passos do processo 

refletidos nos agrupamentos que fazia, no tempo das escolhas, nas reações físicas e 

emocionais e no pensamento voltado à construção da ação. Daí retira-se a 

necessidade da ordenação gradual do processo perceptivo durante a avaliação. 

Percebe-se a relevância de analisar a percepção da fotografia em etapas, pequenos 

grupos de características mais simplificados e diretos. 

Como esta investigação analisa a percepção da linguagem fotográfica na 

criança, a pesquisa experimental oferece o suporte necessário ao desenvolvimento 

do objetivo. 

Esta pesquisa orientar-se-á segundo os seguintes passos, adaptados de Gil 

(2010): 

a) formulação do problema; 

b) definição do plano experimental; 

c) determinação dos sujeitos; 

d) determinação do ambiente; 

e) coleta de dados 

f) análise e interpretação dos dados; 

 

A fim de facilitar a visualização de todos os elementos que comporão a 

pesquisa, desenvolveu-se um mapa mental, identificado na Figura 46, a seguir. 
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Figura 46 – Mapa Mental 1, acerca da organização e identificação das fases que comporão a 

pesquisa. 

Fonte: Primária. 

 

Os itens A, B, C e D compreendem a primeira fase do projeto – as Decisões 

Metodológicas – marcada pela busca dos critérios e das características do processo, 

sempre observando o problema e o objetivo do estudo. 

Pela ancoragem deste estudo nos processos do Design, tornou-se necessário 

o implemento de uma nova fase entre os itens D e E de Gil (2010). Entre a primeira 
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e a terceira fases surge a fase intermediária de desenvolvimento da ferramenta de 

análise e a posterior verificação de seus critérios a partir de um grupo de teste29. A 

esta dá-se o nome de Fase de Desenvolvimento. 

O item E, descrito por Gil (2010) como a coleta de dados, nomeia a terceira 

fase, ponto culminante deste estudo. A fase de Coleta de Dados é caracterizada 

pela aplicação do experimento, desenvolvido a partir dos objetivos e variáveis 

controlados no objeto de estudo, identificados anteriormente. 

A quarta e última fase da pesquisa experimental compreende a utilização dos 

parâmetros pré-estabelecidos para a interpretação e análise dos dados. São 

possíveis, nesta etapa, reflexões esboçando resultados. Esta fase contempla o item 

F do guia proposto por Gil (2010): análise e interpretação de dados, recebendo o 

nome de Análises. 

Cada uma das quatro fases descritas anteriormente encontra-se detalhada 

nos subcapítulos a seguir. 

 

 

4.1 Primeira Fase: Decisões Metodológicas 

 

 

A análise de percepção desenvolvida neste estudo orienta-se pelos processos 

metodológicos aplicados nos experimentos de Vygotsky acerca da formação de 

conceitos. Estes servem como ponto de partida para a concepção do método 

adequado à análise de percepção visual na criança.  

Optou-se pela adaptação do processo original, por se tratar de uma análise 

de percepção e não da base de relação com os signos: 

 
Para estudar o processo da formação de conceitos em suas 
várias fases evolutivas, utilizamos o método desenvolvido por 
um de nossos colaboradores, L. S. Sakharov. Esse método 
poderia ser descrito como o “método da dupla estimulação”: 
dois conjuntos de estímulos são apresentados ao sujeito 
observado; um como objetos de sua atividade, e outros como 
signos que podem servir para organizar esta atividade. 
VYGOTSKY (1998, p.70) 

 

                                                             
29 O grupo de teste apresenta usuários integrantes da amostra, mas é dependente de adesão quanto 
ao seu número de integrantes. 
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Para esta pesquisa, o “método da dupla estimulação” foi assim caracterizado: 

(i) como objetos de sua atividade surge a fotografia, representando aspectos do 

universo infantil; elementos relacionados ao seu cotidiano facilmente reconhecidos 

por ela e (ii) como signo organizador elegem-se cinco variações, em diferentes 

graus, do mesmo elemento da linguagem fotográfica. 

A fim de organizar o processo metodológico e minimizar a possibilidade de 

falhas desenvolveu-se um esquema visual, mapa mental, dos passos e elementos 

que comporão a metodologia adaptada de Vygotsky. Para orientá-lo, uma vez que 

ele utiliza a fotografia como objeto e ferramenta, utiliza-se a análise fenomenológica 

do eixo fotográfico desenvolvida por Costa (1977) apresentada na figura 47 a seguir: 

 

 
Figura 47 – Análise fenomenológica do eixo fotográfico. 

Fonte: Costa (1977, p. 16-17) 
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Costa (1977) identificou, imediatamente, três grupos de elementos: um 

anterior à fotografia, composto pelo referente, o fotógrafo e a técnica aplicada; a 

fotografia em si, composta pela mensagem e o suporte físico; e o elemento ao qual 

se destina o desenvolvimento da imagem fotográfica: o expectador. Ainda participam 

deste processo os efeitos socioculturais da fotografia.  

A partir disso, identificou-se o grupo de elementos e conexões que englobam 

este estudo, apresentado na figura 48 a seguir: 

 

 
 

Figura 48 – Mapa Mental 2, indicativo do Processo Metodológico 

Fonte: Primária 

 

A este primeiro esquema, dá-se o nome de Processo Metodológico. Pode-se 

descrevê-lo da seguinte forma:  

• O primeiro grupo de elementos: o referente, o suporte e o fotógrafo são 

determinantes das características (intencionalidade e verossimilhança) 

presentes no material final; 

• O segundo elemento: o material final a ser aplicado no experimento, é 
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relativo às características definidas na 1ª Etapa e moldado conforme os 

critérios de análise pré-estabelecidos; 

• O terceiro elemento: o destinatário, onde a amostra da pesquisa recebe 

o material final e o experimento é executado; 

• O quarto elemento: como desdobramento dos efeitos socioculturais da 

fotografia, adicional ao processo fenomenológico de Costa (1977), 

encontram-se os resultados analisados de acordo com os critérios e 

parâmetros pré-estabelecidos na 1ª Etapa. 

 

Ao unir as fases identificadas no Mapa Mental 1 e no Processo Metodológico 

apresentado no Mapa Mental 2, é possível visualizar a totalidade referente ao 

desdobramento desta pesquisa experimental. A figura 49, a seguir, apresenta o 

Mapa Mental Geral: 

 
 

Figura 49 – Mapa Mental Geral, representando a totalidade de processos e elementos encontrada na 

pesquisa experimental. 

Fonte: Primária. 
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Torna-se necessário, para o desenvolvimento do processo de verificação da 

percepção da linguagem fotográfica, o estabelecimento de variáveis controladas. 

Estipula-se como ideal30 a análise de seis elementos básicos da linguagem 

fotográfica, tidos como essenciais ao desenvolvimento da prática fotográfica. Cada 

grupo possuirá cinco variáveis do mesmo elemento, representadas fotograficamente 

através de um referente real. Julga-se mais adequada a utilização de um referente 

real pela relação mais próxima com a visualização natural do mundo estabelecida 

pelo sentido da visão. 

Dentre as cinco fotografias apresentadas à criança, uma deve ser escolhida. 

A ocorrência da preferência, ou não, pelo produto ideal das leis da linguagem 

fotográfica será identificada pelas características da fotografia escolhida. Ou seja, 

são apresentados cinco grupos de fotografias, cada um configurando um elemento 

da linguagem, que resultam em uma escolha específica, não dependentes entre si. 

Como escolha inicial, faz-se necessário incluir uma relacionada ao referente. 

Esta influencia os outros seis grupos de escolha. Já a escolha da cor, segunda 

escolha e parte dos seis elementos básicos, não influencia os outros cinco grupos, 

mas apresenta apenas duas variáveis: a presença ou não da cor na imagem. Tem-

se, portanto, como resultado uma sequência de sete escolhas.  

Em relação às características e etapas do experimento em si, 3ª Etapa do 

processo metodológico, identificaram-se sete grupos de escolhas (etapas) a serem 

desenvolvidas pela amostra, como identifica a figura 50 a seguir: 

 

                                                             
30 A utilização deste número é  resultado da  análise minuciosa dos  elementos da  linguagem  fotográfica  e do 
número máximo de escolhas possíveis à criança antes da ocorrência de desconforto ou perda de interesse. 
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Figura 50 – Mapa mental de orientação da aplicação do experimento. 

Fonte: Primária 

 

A 1ª Etapa, uma escolha linear, não necessita da ordenação cautelosa das 

fotografias apresentadas à criança, uma vez que não interfere no resultado, já que 

cada uma delas corresponde a um eixo do universo infantil.  

Dessa forma, a escolha é pautada na proximidade do referente com a criança, 

visando maximizar, assim, a percepção e a receptividade do indivíduo. Da mesma 

forma que Vygotsky (2010) relaciona a experiência com o brinquedo como o meio 

para satisfazer as necessidades imediatas de uma criança pequena, a escolha do 

referente da fotografia permite à criança satisfazer algum desejo, eliminando a 

barreira da percepção do quê, voltando a atenção para o como da linguagem 



  95 

fotográfica. 

A 2ª Etapa, Cor, uma escolha não linear, não apresenta a necessidade de ser 

avaliada em graus distintos, uma vez que é apresentada apenas suas variações de 

ausência ou presença de cor. 

É fator condicionante à neutralidade do experimento, a utilização do mesmo 

referente real em todas as fotografias. Já em relação à linguagem fotográfica, julga-

se mais apropriado trabalhar um elemento por vez, a fim de não prejudicar a análise 

e o processo de escolha por uma criança de 2 a 3 anos. Tal qual a equipe de 

Vygotsky (1998), confronta-se o sujeito com a tarefa de escolha de uma das 

fotografias do grupo: o processo gradual de escolha, com a apresentação dos 

elementos separadamente e dependentes da escolha anterior representa um 

caminho evolutivo dentro da linguagem fotográfica.  

A escolha do elemento da linguagem fotográfica que engloba as Etapas 3 a 7 

corresponde ao movimento mais frequente dos passos desenvolvidos durante o ato 

fotográfico. Por se tratar da base da linguagem fotográfica, cada elemento 

relacionado nas etapas não lineares é oriundo dos efeitos produzidos pelos 

elementos-bases da câmera fotográfica: o obturador, o diafragma, a objetiva e o 

suporte de fixação da imagem (filme ou sensor). Desta forma, determinou-se uma 

ordem lógica, utilizada no desenvolvimento da fotografia, que ordenará as etapas: a 

busca pela nitidez da imagem; a definição do enquadramento do assunto; fotometria 

e regulagem; a escolha do ângulo de visão e a preferência pelo plano a ser aplicado 

(a parte versus o todo). 

Portanto, as etapas não lineares que compreendem o experimento, 

respectivamente, são: 3ª Etapa – Nitidez; 4ª Etapa – Enquadramento; 5ª Etapa – 

Fotometria; 6ª Etapa – Ângulo e 7ª Etapa – Plano. Cada uma das cinco etapas será 

parametrizada em item específico e orientada, por meio de mapa mental próprio. 

Em relação aos aspectos metodológicos, cada escolha não-linear deve 

apresentar seus elementos dispostos de forma que valorizem as diferenças entre si 

e através de configuração que não salientem ou interfiram em nenhuma das 

fotografias. Optou-se por trabalhar com um sistema circular de apresentação das 

imagens, minimizando hierarquia espacial. 

O experimento deve ser desenvolvido em ambiente neutro. Embora o 

componente ideal configurasse um ambiente único para todos os usuários, a 

possibilidade de formulação de um ambiente hostil à criança exige um local já 
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conhecido por ela. Desta forma, julga-se a sala de aula, ou outro ambiente 

igualmente calmo e familiar à criança, ideal para o desenvolvimento do experimento. 

Para a análise de resultados, as considerações relevantes e escolhas 

desenvolvidas pela criança devem ser anotadas ao final de cada experimento. Além 

disso, vê-se a necessidade da gravação do experimento em vídeo, já que o 

processo de escolha em crianças, evidencia Vygotsky (2010), está orientado pelo 

movimento e não pelo resultado. Julga-se ainda relevante, a presença de um dos 

pais, ou do(a) professor(a), a fim de tranquilizar a criança e permitir o 

desenvolvimento do experimento.  

Naturalmente, em um experimento que exige a compreensão da orientação 

oral expressa pelo pesquisador e a tomada de decisão diante de uma situação-

problema não pode ser efetuada, salienta Vygotsky (1998), por indivíduos que ainda 

não possuem a maturidade fisiológica necessária a essas operações. Daí a 

necessidade de ancorar o recorte a ser estudado nas classificações filogenéticas de 

Piaget: seu sistema estruturado de fases de desenvolvimento. 

Da mesma forma, busca-se descobrir quais as relações estabelecidas entre o 

indivíduo e a fotografia dentro da menor influência da sociedade e seus processos 

pré-moldados de percepção. Daí a explicação pela escolha por crianças. A 

intersecção entre a menor influência possível da cultura midiática31 e a capacidade 

de estabelecer conexões lógicas que viabilizem o experimento ocorre no período 

piagetiano chamado Pré-Operatório. Por se tratar de um estudo de caráter 

qualitativo, julga-se mais apropriado restringir o grupo estudado a crianças entre 2 e 

3 anos de idade. 

Portanto, como amostra32 desta pesquisa, apresenta-se um grupo de 12 

crianças, de ambos os sexos, com idades de 2 a 3 anos, residentes na cidade de 

Joinville. Aspectos sociais não serão desconsiderados, embora acredita-se que, por 

se tratar de uma análise de percepção de elementos básicos. 

As fotografias são apresentadas sob a forma impressa, reveladas em papel 

fotográfico – a fim de preservar seu caráter de realidade e a qualidade da imagem, 

                                                             
31 Considera-se, para este estudo, a cultura midiática, um grande núcleo da influência de imagens 
produzidas com fins psicológicos de orientação comportamental. 
32 É relevante salientar que, como a amostra configura um processo de escolha e apresenta caráter 
de livre participação, a mesma se dá por adesão. Possibilitando, desta forma, amostra inferior à 
estabelecida. 



  97 

sobre suporte rígido e no formato 10x15cm33. Optou-se por desenvolver as 

fotografias em estúdio, especificamente para o projeto, não sendo utilizadas 

imagens de bancos de dados ou internet. 

O experimento desenvolve-se com a apresentação do primeiro grupo de cinco 

fotografias. Estas são apresentadas à criança pesquisada e a ele é solicitado que 

escolha a que mais lhe agrada. Desta primeira escolha deriva o segundo grupo, já 

voltado à análise do segundo elemento da linguagem fotográfica. São seis os 

elementos analisados já que o experimento não deve tornar-se longo ou cansativo 

em vista do perfil do público estudado e sua facilidade em perder o interesse. 

Estima-se que cada etapa possua entre 3 e 5 minutos de duração. Cada uma delas 

é melhor especificada no item 4.1.3. A ferramenta: o material de análise 

 

 

4.1.1 A população amostra 

 

 

A escolha do público infantil, em parte, justifica-se pela pouca aplicação de 

processos metodológicos, de acordo com Gomes (2006), que apresentam a criança 

pequena como participante ativo no processo de pesquisa. Ainda, buscando 

identificar se há percepção da base da linguagem fotográfica e quais relações a 

criança estabelece com a fotografia, torna-se consequente o movimento em direção 

à primeira infância. A busca de respostas nas primeiras fases de vida, a fim de 

minimizar as influências, justifica-se principalmente pela predominância da 

visualidade nas formas de percepção do mundo. 

Optou-se pela faixa de 2 a 3 anos em vista da intersecção do 

desenvolvimento da linguagem oral e a menor influência possível de aspectos 

culturais, buscando preservar seus processos e escolhas perceptivas. 

Para o desenvolvimento do experimento, julga-se mais apropriado relacionar 

metodologias da pesquisa experimental, em especial o método da dupla estimulação 

apresentado por Vygotsky (2010). Como o processo de coleta de dados 

representado neste estudo – uma adaptação do método apresentado por Vygotsky 

                                                             
33 A escolha do tamanho da fotografia impressa se deu seguindo a orientação de um material grande 
o suficiente para que os detalhes sejam identificados, mas não tão grande a ponto de resultar em um 
grupo (disco com cinco fotografias) grande demais para sua completa visualização pela criança. 
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(2010) – corresponde a uma análise qualitativa, determina-se uma amostragem 

reduzida a fim de promover reflexões mais aprofundadas. Dentro de cada escola34, 

opta-se por utilizar de 3 a 4 crianças, de ambos os sexos, com idades entre 2 e 3 

anos. 

Portanto tornam-se itens de inclusão: crianças brasileiras, de ambos os 

sexos, com idades de 2 a 3 anos, não portadores de deficiência mental, visual ou 

auditiva e frequentadores de Centros de Educação Infantil na localidade de Joinville. 

 

 

4.1.2 O Local do Experimento 

 

 

A presente análise de percepção orienta-se a partir das escolhas 

desenvolvidas pelas crianças estudadas durante o experimento. Desta forma, alguns 

cuidados relacionados ao processo de desenvolvimento das ferramentas do 

experimento, da metodologia utilizada e do local de aplicação, tornam-se 

necessários. 

É relevante considerar que, como descrito por Vygotsky (2010), estímulos 

visuais ainda representam boa parte da percepção infantil, portanto o local do 

experimento deve promover o mínimo de estímulo possível, evitando desviar o foco 

dos estímulos promovidos pelo próprio instrumento de pesquisa. 

Contudo, retirar crianças pequenas de sua zona de segurança, deslocando-as 

para um local desconhecido, pode representar resultados negativos no andamento 

da pesquisa. Assim, considera-se que um ambiente familiar à criança representa a 

melhor opção por não apresentar novos estímulos, mas transmitir segurança. 

Por exemplo, a sala de aula regular da criança já não representa novidades 

ou estímulos novos, apenas aqueles aos quais já está acostumada. Ainda, por ser 

um ambiente conhecido, a criança sente-se à vontade para analisar as fotografias. 

Considerando que a pesquisa desenvolver-se-á em fases escolares 

diferentes, seguindo as premissas de Vygotsky (2010) acerca dos aspectos 

culturais, julga-se mais apropriado adequar o espaço do experimento ao ambiente 
                                                             
34 Opta-se por buscar as crianças em ambientes escolares por estes configurarem ambientes 

propícios à percepção e ao desenvolvimento de atividades de cunho pedagógico, além de 

apresentarem a reunião de um grande número de crianças agrupados por idade.  
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escolar.  

 

 

4.1.3 A ferramenta: o material de análise 

 

 

Cada uma das etapas descritas no item anterior prevê a criação de material 

específico para sua viabilização. Para o desenvolvimento do material, uma série de 

cuidados e requisitos precisam ser observados. 

Os requisitos, as características e suas respectivas etapas são descritas nos 

itens a seguir, detalhando a escolha de cada uma das cinco fotografias que 

compõem uma etapa. 

 

 

4.1.3.1 Primeira Etapa: o Objeto 

 

 

Para uma análise correta da percepção da linguagem fotográfica é 

necessário, de imediato, minimizar os possíveis efeitos que a percepção do 

referente e a sua interpretação poderiam desenvolver no indivíduo. 

Considerando as barreiras que o desenvolvimento da linguagem poderia 

impor à análise, linguagens não verbais tornam-se soluções viáveis. Escolhe-se, 

dentre elas, a linguagem visual, julgando a imagem como o meio mais próximo da 

linguagem principal da criança. A visualização do mundo é uma qualidade 

desenvolvida antes da comunicação oral, tornando-se mais natural à criança – por 

permanecer mais no universo imagético que na linguagem oral e escrita – a 

linguagem visual. Berger (apud ROSSI, 2003, p.10) complementa: “a vista chega 

antes das palavras. A criança olha e vê antes de falar.” 

Tanto os experimentos de Kohler, quanto os de Leontiev ou ainda os 

posteriormente desenvolvidos por Vygotsky (2007) demonstram a forte relação da 

criança com a percepção visual, em especial a de objetos reais. Como uma criança 

de dois anos, salienta Vygotsky (2007), apresenta a capacidade de perceber 

aspectos dinâmicos em uma imagem, a escolha de um objeto único e simplificado 
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tornou-se mais lógica35. A simplificação da imagem reside na sua verossimilhança 

com o referente, trazendo elementos reais do cotidiano infantil, voltando as relações 

e percepções aos elementos pré-estabelecidos para análise. Elege-se, então, a 

fotografia e a expressão do real de Kossoy (2010) como a ferramenta que 

possibilitará esta realidade, e consequentemente a neutralidade da imagem 

analisada. 

Buscando estabelecer uma relação de proximidade entre a fotografia e a 

criança, estabeleceu-se a escolha linear de seu referente. Preferir um gato a uma 

bola não interfere, diretamente, na percepção da fotografia: a facilita. É relevante 

considerar que a análise de conteúdo e significado não se tornam relevantes a este 

estudo, embora um dos cinco objetos presentes nas fotografias, o referente da 

Esfera Cultural, apresente aspectos subjetivos, uma vez que é culturalmente 

construído, portanto variável e dependente dos fatores histórico-sociais que o 

moldam. 

Ainda, a seleção dos objetos deve obedecer alguns requisitos, como a 

tridimensionalidade (em vista do aspecto ângulo/perspectiva), a generalização e a 

neutralidade (menor influência possível de aspectos culturais).  

A fim de organizar a escolha dos referentes, dividiu-se o universo infantil em 

cinco grandes grupos de objetos, esferas relacionais entre a criança e o que a cerca. 

Como grupo mais lógico36, surge a Esfera Natural. Como a própria definição da 

palavra natural (Michaelis, 2010) traz, agrupa-se nesta esfera o “que pertence ou se 

refere à natureza”, englobando, desta forma, a fauna, a flora, os cinco elementos e o 

universo natural em sua relação com a vida. Identificam-se, aqui, árvores, o sol, a 

chuva, o mar e os animais. Considerando a necessidade de neutralizar aspectos 

culturais, e, ainda, a necessidade de utilizar apenas um objeto, optou-se por 

trabalhar com o animal. Dentro do grupo dos animais, optou-se por utilizar aqueles 

que possuem contato mais efetivo com crianças pequenas, independente da vida no 

campo ou na cidade, portanto animais domésticos – ditos de estimação. Dentre 

esses, destacam-se o gato, o cachorro, o peixe e o pássaro. Sendo o gato o objeto 

elegido em vista da universalidade das suas características físicas – constância ou 

pouca alteração de tamanho, forma e características morfológicas marcantes. 
                                                             
35 Observando o objetivo desta pesquisa: a análise da percepção da base da linguagem fotográfica. 
36 Entende-se como ‘lógica’ a Esfera Natural pelo fato de a criança estar inserida no mundo natural, 
das coisas não produzidas pelo homem, mas sim constantes na natureza (fauna, flora, minerais, 
cinco elementos, etc). 
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Importante ressaltar a relação proximal estabelecida entre a criança e o gato e a 

forte afetividade característica das suas relações. Desta forma, o gato é o 

representante da Esfera Natural. 

Como segundo grupo, identifica-se a Esfera Individual, voltada à reunião de 

elementos que satisfaçam as necessidades fisiológicas das crianças, como o 

alimento, o abrigo, a proteção, o descanso e a vestimenta. Elegem-se objetos de 

fácil identificação como o bico, a colher, a mamadeira, a casa, o sapato, a camiseta 

e o berço. Buscando a generalização e a neutralidade, elementos como o bico e a 

mamadeira são descartados já que podem não representar a realidade da criança. 

Opta-se pela representação da colher, relacionando a necessidade de alimentar-se. 

Enquanto terceiro grupo, elege-se a Esfera Social, abrangendo suas relações 

com outros indivíduos, podendo contemplar aspectos afetivos e familiares. Identifica-

se, aqui, o homem, a mulher, o bebê, o idoso e a criança. Como representante mais 

significativo deste grupo, elege-se a mulher, considerando o papel relevante da 

figura feminina, em sua maior parte maternal, no desenvolvimento infantil. 

Como aspecto característico do universo infantil, seleciona-se a fantasia e a 

diversão: a Esfera Lúdica. Aqui agrupam-se todas os elementos relacionados à 

brincadeira, ao sonho, à fantasia e à diversão. Como objetos mais representativos 

surgem o bicho de pelúcia, o carro de brinquedo, a boneca, a bola, o balão, o 

playground, o lápis de cor, o chocalho e os blocos de montar. Identificando a pelúcia 

como o mais pertinente aos requisitos já descritos (neutralidade, generalização e a 

tridimensionalidade). 

Como esfera adicional, julgou-se relevante considerar se as influências 

culturais já estão enraizadas no inconsciente de uma criança de dois anos. 

Naturalmente, essa influência é transmitida de forma simplificada e suave, como, por 

exemplo, em desenhos animados. A Esfera Cultural, indicadora da presença de 

aspectos culturais no processo de percepção das crianças pequenas, reúne os 

traços deixados pelo consumo de desenhos e imagens infantis carregadas de 

influências culturais e mensagens subliminares. O desenho animado mostra-se o 

principal veículo destas influências. Esta esfera engloba, portanto, os personagens. 

Estando estes divididos em nacionais, internacionais, clássicos, modernos e 

tecnológicos. Destacam-se (considerando o recorte Brasil) o Mickey Mouse, a 

Galinha Pintadinha, os Minions, os Backyardigans, a Dora Aventureira, o Pocoyo, o 

Patati Patatá, a Turma da Mônica e a Peppa Pig. Considerando o recorte da 
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pesquisa e o público a que se destina cada um desses personagens, julga-se a 

Galinha Pintadinha o elemento mais significativo. Considera-se, para isso, a marca 

de 1 bilhão de visualizações dos vídeos disponíveis no canal oficial da Galinha 

Pintadinha no site do YouTube, além de um faturamento superior a 500 milhões de 

reais (Revista Veja, 2014). Tal popularização da personagem gerou uma gama de 

500 produtos licenciados bastante extensa e variada, abrangendo desde brinquedos 

a produtos alimentícios – como sucos e biscoitos. É importante considerar a 

necessidade, para esta pesquisa, da utilização de uma fotografia e não de um 

desenho, desta forma utilizar-se-á como referente um brinquedo (pelúcia ou 

miniatura tridimensional) licenciado da Galinha Pintadinha. 

Determinam-se, por fim, quatro elementos generalizados (com influência 

reduzida da cultura): o gato, a colher, a mulher e a bola; e um elemento 

característico da influência da cultura na percepção visual da criança: a personagem 

Galinha Pintadinha. A escolha por uma esfera ou outra identificará qual elemento 

torna-se mais facilmente percebido pela mente da criança no momento do 

experimento. Salienta-se, novamente, a não obrigatoriedade da análise de conteúdo 

deste estudo, resultando na escolha simples de elementos e identificação de seus 

grupos e não de seu significado psicológico ou semiótico. Entretanto, o tempo de 

escolha e reconhecimento do referente da fotografia é parâmetro relevante ao 

experimento. Por exemplo, se 90% das crianças estudadas reconhecerem, e 

portanto escolherem, a personagem Galinha Pintadinha imediatamente à 

justaposição das fotografias, a influência da cultura pode ser mais forte do que as 

relações percebidas em experimentos anteriores com crianças pequenas. A então 

realidade descrita por Vygotsky em seus experimentos acerca da internalização 

mediada da cultura sofrem alterações para a sociedade contemporânea. Da mesma 

forma, a percepção e escolha de 80% das crianças pelo representante da Esfera 

Individual, a colher, pode significar uma percepção orientada ao atendimento de 

suas necessidades. É a partir desta escolha linear que se seguem as etapas 

referentes aos elementos da linguagem fotográfica. 
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4.1.3.2 Segunda Etapa: a Cor 

 

 

Após escolhido o referente que servirá de aproximação entre a criança e o 

elemento da linguagem fotográfica percebido, passa-se ao segundo elemento linear 

de análise: a preferência da ausência ou presença da cor. Considerando o processo 

analógico da fotografia, a cor corresponde à primeira escolha do fotógrafo. 

Em relação à afirmação de Hedgecoe a respeito do efeito emocional da cor37 

Rossi (2003) traz contribuições interessantes acerca do significado e da percepção 

da cor em crianças. Em suas pesquisas, percebeu que a cor, para crianças 

pequenas, corresponde a um elemento separado da imagem, por isso é possível 

analisar se a cor é bonita ou feia. À medida que cresce, a criança passa a 

compreender a cor como elemento incorporado à imagem, orientando seu sentido, 

sua interpretação. 

A análise da cor, pautada na escolha simples entre a imagem fotográfica do 

referente, colorida ou em preto e branco, surge como ferramenta capaz de acusar se 

estas afirmações acerca da percepção da cor, da sua importância e da preferência, 

realmente se aplicam a crianças de 2 anos. Considerando que o mundo é, 

normalmente, percebido a cores pela criança, será essa a sua preferência 

fotográfica? A presença ou a ausência de cor representa alteração? Será a cor 

relevante à percepção dos limites da forma do referente escolhido? 

O presente estudo surge como uma possibilidade de resposta a estes 

questionamentos. Assim, são apresentadas, de forma linear, duas fotografias à 

criança: uma colorida e outra em preto e branco, ambas do referente escolhido. 

Todas as escolhas posteriores serão apresentadas dentro da escolha de cor definida 

pela criança.  

É necessário observar que, durante a análise do processo de escolha da 

criança nesta etapa, a fala acerca da influência da cor na percepção da imagem é 

bastante relevante. Por exemplo, seguindo a pesquisa de Rossi (2003), se a criança 

comentar não gostei porque não tem azul e optar pela imagem preto e branco, as 

indicações de seu estudo confirmam-se acerca do isolamento da cor como elemento 

                                                             
37 O referente trecho foi apresentado, em detalhes, no item 3.2.5 A cor, p. 68. 
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independente na imagem, ampliando-se ao universo da fotografia38. Por outro lado, 

se não houver nenhuma menção à diferenciação, ou a simples percepção da 

alteração da cor, essa afirmativa pode ser inadequada à imagem fotográfica. 

Embora represente uma escolha simples, a preferência por uma fotografia 

colorida, em relação a uma em preto e branco, apresenta uma série de 

desdobramentos da percepção e do pensamento infantis, sendo necessária uma 

análise minuciosa e delicada acerca das suas possibilidades. 

 

 

4.1.3.3 Terceira Etapa: a Nitidez 

 

 

Para a compreensão deste elemento, e ainda, referente à justificativa da sua 

escolha, é necessário voltar-se ao mecanismo de formação da imagem e à 

percepção da mesma pelo olho humano: só é possível identificar elementos 

localizados entre as áreas de foco. Portanto, formas definidas com contornos nítidos. 

Considerando a visualidade um processo particular, alguns questionamentos 

surgem a respeito da percepção de objetos por crianças, sendo os principais: Será a 

criança capaz de perceber formas, cores e objetos mesmo desfocados? A 

imaturidade de seus órgãos físicos, globo ocular e cérebro, interfere 

significativamente na focalização e percepção de elementos? A visualização de um 

elemento é seletiva? Ela consegue focar, tornar nítido, apenas o que lhe interessa? 

O desfoque parcial lhe é interessante? 

Buscando responder tais questionamentos, assim como a análise da 

percepção do elemento nitidez, torna-se necessário estabelecer quais graus e 

variações serão apresentadas à criança para a análise. Para isso, volta-se aos 

elementos da câmera fotográfica que interferem na nitidez: a objetiva, o diafragma, o 

obturador e o suporte de fixação. 

Desta forma, define-se que as variações apresentadas para a criança, 

durante o experimento, serão: a imagem desfocada (derivada da objetiva); a imagem 

com baixa profundidade de campo e, por isso, com ponto de foco seletivo (derivada 

do diafragma); a imagem borrada (derivada do obturador); a imagem granulada 

                                                             
38 As imagens analisadas por Rossi (2003) não correspondiam a fotografias, sendo em sua maioria 
obras de arte. 
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(derivada do suporte) e a imagem completamente nítida.  

 

 

4.1.3.4 Quarta Etapa: o Enquadramento  

 

 

Após definir a fotometria a ser utilizada, é necessário enquadrar o assunto. 

Enquadrar, segundo Langford (2009) significa reconhecer as potencialidades visuais 

da cena e escolher quais delas serão aplicadas na fotografia. Naturalmente, essas 

potencialidades também estão relacionadas a outros elementos da fotografia como 

ângulo, composição, uso de cores, escala, perspectiva, entre outros. 

Como o objetivo deste estudo é a análise da percepção em crianças 

pequenas da base da linguagem fotográfica, busca-se trabalhar apenas com 

elementos simplificados da fotografia, correspondentes a escolhas básicas. Desta 

forma, características como escala e perspectiva indicam um conhecimento mais 

avançado, sendo descartados das potencialidades visuais da cena. 

Considerando os elementos de composição, questiona-se: (i) Serão os pontos 

de interesse relevantes a crianças pequenas?; (ii) Há necessidade de centralizar o 

assunto dentro do quadro da fotografia?; (iii) O enquadramento é essencial para a 

percepção do referente?; ou (iv) Enquadrar o elemento no quadro caracteriza 

apenas uma preferência? 

A partir da regra dos terços e dos questionamentos supracitados, opta-se por 

trabalhar com as seguintes possibilidades de enquadramento, identificadas na figura 

51:  

1 - terço direito, seguindo a proporção áurea e a máxima possibilidade 

perceptiva;  

2 - intersecção superior do terço esquerdo, seguindo o sentido de leitura e a 

regra dos terços;  

3 - terço superior;  

4 - terço inferior; 

5 - área central.  
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Figura 51 – Identificação dos enquadramentos aplicados. 

Fonte: Primária. 

 

Para esta etapa, considera-se mais adequado fotografar o referente de forma 

que ele ocupe 1/9 da área da fotografia permitindo, desta forma, que seja 

enquadrado dentro da área identificada pelos terços. 

 

 

4.1.3.5 Quinta Etapa: a Fotometria 

 

 

A quantidade de luz que o filme fotográfico ou o sensor digital recebe é 

determinada pela combinação das regulagens do obturador e do diafragma. É esta 

incidência que caracteriza o grau de claridade de uma fotografia. 

Uma vez que a percepção de altas luzes, ou sombras marcadas, costuma ser 

fruto da comparação entre estas e outras imagens mais neutras, questiona-se até 

que ponto crianças pequenas apresentam a capacidade de perceber tais diferenças. 

Será a criança capaz de perceber as diferenças de cor e contraste apresentadas 

pela exposição não ideal? Ou não configura diferença significativa? A exposição 

criativa pode ser mais interessante à criança? Há uma preferência por tons mais 

claros ou mais escuros? 

Considerando as alterações desenvolvidas pela claridade da imagem e a 

busca por respostas a tais questionamentos, definem-se as seguintes características 

como relevantes à análise: saturação, contraste, subexposição e superexposição. 
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Desta forma, as fotografias apresentadas, nesta etapa, serão respectivamente: com 

superexposição, com exposição ideal, com excesso de saturação, com 

subexposição e com alto contraste.  

 

 

4.1.3.6 Sexta Etapa: o Ângulo 

 

 

A definição de qual posicionamento utilizar no momento de fotografar um 

assunto representa uma decisão bastante poderosa.  

Nesse sentido, analisando especialmente as alterações de proporções 

possíveis pela alteração do ângulo, alguns questionamentos surgiram a partir do 

ponto de vista natural da criança em relação a alguns elementos do seu universo. A 

altura de uma criança com 2 a 3 anos não será maior, salvo casos extremos, que 

1,20m. Nesta hipótese, como será sua preferência em visualizar uma árvore, por 

exemplo? Terá preferência por um ângulo inferior, visualizando a árvore de baixo 

para cima, recriando sua visualidade natural? Ou optará por ângulos frontais, que 

identificam claramente as características da árvore? Ou ainda, optarão por ângulos 

semelhantes ao que visualizam, alterando preferências à medida que alteram sua 

proporção em relação ao elemento? 

A análise do ângulo aplicado surge como uma possibilidade de resposta a 

estes e outros tantos questionamentos acerca da percepção visual da criança em 

relação à fotografia. É relevante lembrar que, por incluir a análise de diferentes 

ângulos, a tridimensionalidade e a não simetria de lados foram critérios 

determinantes de qual elemento escolher como referente. 

Da mesma forma, optou-se por buscar elementos com diferentes tamanhos 

que fossem visualizados, com mais frequência, de diferentes ângulos pela criança, 

como o gato e a mulher. Definem-se, como mais relevantes, as percepções 

possibilitadas por ângulos divergentes e não semelhantes. Opta-se, portanto, pela 

utilização da tomada frontal, do ângulo lateral (convenciona-se o esquerdo), o 

posicionamento de trás do referente, a tomada superior e o ângulo de baixo para 

cima. 
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4.1.3.7 Sétima Etapa: o Plano 

 

 

Ainda dentro dos desdobramentos possíveis relativos à composição da 

imagem, compreende decisão importante a escolha do recorte, plano, a ser aplicado 

na fotografia. A escolha do plano, afirma Hedgocoe (2006), determina, dentre outras 

características, o que será visível na fotografia. Ou seja, quais elementos farão parte 

da composição. 

Assim, julga-se pertinente considerar como finalização do experimento a 

capacidade de perceber e identificar objetos a partir de seus fragmentos. Ou seja, 

qual a preferência ou a capacidade infantil de identificação de elementos relacionada 

à percepção da parte e do todo. Alguns questionamentos orientam a escolha pela 

análise de planos, sendo alguns deles: Será a criança capaz de identificar o 

objeto/elemento a partir de uma pequena parte? É possível aplicar aqui a lei 

gestaltiana da continuidade? Sua preferência corresponde à identificação do 

detalhe, ou do todo? Ou, ainda, qual dos fragmentos do objeto lhe chama mais a 

atenção? 

Com esta abordagem, temos uma possibilidade de conseguir alguns indícios 

e buscar compreender a aplicação de diferentes planos relativos ao enquadramento 

do referente no interior do quadro da fotografia. Dentre as possibilidades exploradas 

tanto pela fotografia quanto pelo cinema, julga-se mais interessante analisar: uma 

fotografia aplicando o Plano Geral, por representar a totalidade do referente; uma 

fotografia aplicando o Primeiro Plano, por representar a proximidade entre o 

referente e a criança; duas fotografias em Plano Detalhe, identificando partes 

isoladas do referente, como olhos e boca; e uma fotografia em Plano Americano, por 

apresentar o intermediário entre o muito próximo e o muito distante, além de permitir 

a visualização de 60% do referente. 

 

 

4.1.4 O processo metodológico 

 

 

O processo de aplicação do experimento configura o momento mais delicado 

desta pesquisa uma vez que, com metodologias inadequadas, a população pode ser 
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contaminada por fatores externos e o resultado comprometido.  

Como ponto de partida, observou-se a necessidade de registrar em vídeo a 

bateria de escolhas, identificadas pelas sete etapas visando preservar a fluidez da 

pesquisa e a análise posterior aprofundada e cautelosa das decisões tomadas pela 

criança. Contempla-se a possibilidade da presença do pai e/ou da mãe durante o 

processo, entretanto a influência dos mesmos nas decisões das crianças são 

vetadas e podem invalidar os dados obtidos. 

Cada etapa – grupo de fotografias – será apresentada à criança 

objetivamente e não hierarquizada, a fim de evitar a indução das escolhas. Desta 

forma, talvez o aspecto que necessite de maior reflexão e cuidado no processo de 

aplicação deste experimento corresponda à apresentação e ao agrupamento das 

fotografias. Apresentar cinco fotografias em fileira (vertical ou horizontal) favorece a 

visualidade e, portanto, a escolha pelas fotos localizadas ao centro, ou nas 

localidades mais próximas à criança. Da mesma forma, outras disposições 

promoviam a mesma influência (mesmo o formato circular). Opta-se, portanto pela 

apresentação vertical das fotografias em disposição semelhante à estrela, entretanto 

não hierarquizada. Busca-se, desta forma, permitir que a criança aproxime-se ou 

afaste-se das fotos. O processo de escolha, visando a não deterioração das 

fotografias, se dará através de adesivo infantil (Figura 52), identificando a fotografia 

escolhida. 
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Figura 52 – Adesivo Safári da marca TEC, utilizado pela criança como indicador da sua escolha. 

Fonte: www.romaaviamentos.com.br 

 

Da mesma forma, as orientações faladas que instruirão a criança devem ser 

claras, diretas e neutras. A influência, de qualquer tipo, acerca das escolhas pode 

desqualificar o dado daquela criança. O pesquisador deve instigar a escolha e 

permitir que a criança tenha liberdade nos movimentos e decisões. 

Quanto ao aspecto físico das fotografias apresentadas, sentiu-se a 

necessidade de buscar um tamanho em que problemas relacionados à acuidade 

visual da criança não resultassem na não visualização do referente. Ainda, há um 

limite de aumento em vista do agrupamento de cinco fotografias diferentes por 

elemento: uma fotografia muito grande prejudica a visualização do todo. Optou-se 

pelo tamanho fotográfico próximo aos livros infantis, observando a restrição de 

tamanhos muito grandes, por representarem um conjunto final demasiadamente alto 

para a criança. Opta-se por trabalhar, então, com a fotografia revelada em tamanho 

10x15cm, por processos químicos, a fim de valorizar e preservar a expressão da 

verdade de Kossoy (2001), reforçada com um suporte rígido. 

Naturalmente, a aplicação de um grupo de teste se faz necessário, a fim de 

verificar se os cuidados metodológicos adotados são eficazes. Determina-se um 
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grupo reduzido para o grupo de verificação, estima-se um grupo com 6 crianças39 de 

ambos os sexos, com idades de 2 a 3 anos frequentadoras de Centros de Educação 

Infantil. 

 

 

4.2 O instrumento de pesquisa 

 
 

O instrumento de pesquisa corresponde ao meio que permitirá, ao 

pesquisador, a obtenção das respostas que procura. Por se tratar de uma análise de 

percepção, este estudo busca o viés da pesquisa experimental para a obtenção das 

respostas. Desta forma, todo o instrumento precisa ser projetado a fim de despertar 

o interesse do indivíduo, de forma natural e não orientada, para descobrir suas 

preferências dentro de cada categoria de elementos definidos como relevantes pelo 

pesquisador. 

Busca-se, aqui, a percepção das bases da linguagem fotográfica. Tendo sido 

elegidos, para tal, sete elementos básicos, tornando-se cada elemento uma etapa do 

processo. Sendo, desta forma, o experimento composto por sete etapas resultantes, 

cada uma, em uma escolha a  ser desenvolvida pela criança pesquisada. 

Cada escolha precisa ser direta e exercer o mínimo de influência possível na 

percepção da criança, fato que requer um instrumento mais neutro possível e ao 

mesmo tempo atraente. Conforme o relacionado no subitem anterior, o instrumento 

necessita igualar as fotografias, não apresentando preferências de localização ou 

hierarquia de informações. 

Decide-se, portanto, pelo uso de discos em vista da sua forma circular não 

sugerir início ou fim. Ao centro deve estar localizada a câmera fotográfica, para 

registro do experimento e das reações da criança. Sendo necessário um disco para 

cada escolha, por referente, ou seja: um disco para a escolha de referente mais seis 

discos por referente escolhido, totalizando 31 discos. 

Considerando que conceitos como centralizado, acima, abaixo influenciam 

diretamente na hierarquia de informação e ainda dependem dos limites físicos do 

objeto em questão opta-se por: 

                                                             
39 É relevante salientar que, como a amostra é dependente de adesão, este número pode sofrer 
alterações. 



  112 

i) Desenvolver as fotografias em fundo branco, buscando o máximo de 

contraste figura versus fundo em relação ao referente; 

ii) Utilizar discos pretos.  

Desta forma, cada fotografia apresenta-se em destaque dentro do disco preto, 

sem identificar uma preferência (indicada pela localização) por uma ou outra. A 

figura 53, a seguir, identifica alguns discos. 

 

    
Figura 53 – Dois dos 31 discos utilizados como instrumento de pesquisa. 

Fonte: Primária 

 

Em relação ao tamanho, deve-se optar por um grande o suficiente para que 

os detalhes sejam identificados, mas não tão grande a ponto de resultar em um 

grupo (disco com cinco fotografias) grande demais para sua completa visualização 

pela criança. Julga-se mais apropriado trabalhar com o formato impresso40 de 

fotografias 10x15 e um disco de 0,7m de diâmetro. 

Ainda é necessário, ao instrumento, o suporte para visualização e fixação da 

câmera. Como as fotografias precisam estar na linha de visão da criança, utiliza-se 

um tripé, adaptado, para fixação da câmera e da seqüência de discos.  

Em relação aos materiais, opta-se por utilizar os resistentes, rígidos e leves. 

Sendo o PVC elegido tanto para os discos como para o suporte da câmera. É 

importante ressaltar que a câmera deve manter-se escondida a fim de não desviar a 

atenção da criança em relação à escolha da fotografia. 

                                                             
40 É relevante citar ainda que o processo de  impressão dessas  imagens deve ser o mais próximo do processo 
analógico de revelação fotográfica, correspondendo ao processo comercial de revelação química, uma vez que 
esta valoriza a qualidade da imagem, das cores, brilho, contraste e referente. 
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Apresenta-se, a seguir, cada um dos sete grupos de escolhas com suas 

respectivas cinco possibilidades – definidas e discutidas no subitem anterior. 

 

 

4.2.1 Escolha das fotografias 

 

 

As fotografias foram desenvolvidas em estúdio, com iluminação contínua com 

câmeras digitais DSRL. O desenvolvimento foi pautado na limpeza da imagem, 

fidelidade com o referente real e clareza de detalhes. 

A primeira etapa ocorre de forma igualitária para todos os pesquisados já que 

constitui a escolha do referente. Apresenta-se, aqui, os exemplos das escolhas do 

referente da Galinha Pintadinha41. 

 

a) 2ª Etapa, Cor: 

    
Figura 54 – Fotografias integrantes da 2ª Etapa, referentes Galinha Pintadinha, identificando, 

respectivamente, a presença e ausência de cor. 

Fonte: Primária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 As fotografias-mestras dos demais referentes encontram-se no Apêndice A 
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a) 3ª Etapa, Nitidez: 
 

 
Figura 55 – Fotografia integrante da 3ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de nitidez, variação com ruído. 

Fonte: Primária 

 

 
Figura 56 – Fotografia integrante da 3ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de nitidez, variação foco seletivo. 

Fonte: Primária 

 

 
Figura 57 – Fotografia integrante da 3ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de nitidez, variação nítido. 

Fonte: Primária 

 



  115 

 
Figura 58 – Fotografia integrante da 3ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de nitidez, variações borrado, nítido, foco seletivo, ruído e desfocado. 

Fonte: Primária 

 

 
Figura 59 – Fotografia integrante da 3ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de nitidez, variação desfocada.  

Fonte: Primária 
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b) 4ª Etapa, Enquadramento: 
  

 
Figura 60 – Fotografia integrante da 4ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de enquadramento, variação enquadramento inferior  

Fonte: Primária 

 

 

 
Figura 61 – Fotografia integrante da 4ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de enquadramento, variação enquadramento central. 

Fonte: Primária 
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Figura 62 – Fotografia integrante da 4ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de enquadramento, variação enquadramento superior. 

Fonte: Primária 

 

 

 
Figura 63 – Fotografia integrante da 4ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de enquadramento, variação enquadramento lateral. 

Fonte: Primária 
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Figura 64 – Fotografia integrante da 4ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de enquadramento, variação enquadramento ponto de interesse. 

Fonte: Primária 

 

c) 5ª Etapa, Fotometria: 

 

 
Figura 65 – Fotografia integrante da 5ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de fotometria, variação contrastado. 

Fonte: Primária 
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Figura 66 – Fotografia integrante da 5ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de fotometria, variação ideal. 

Fonte: Primária 

 

 
Figura 67 – Fotografia integrante da 5ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de fotometria, variação saturado. 

Fonte: Primária 

 

 
Figura 68 – Fotografia integrante da 5ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de fotometria, variação subexposto. 

Fonte: Primária 
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Figura 69 – Fotografia integrante da 5ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de fotometria, variação superexposto. 

Fonte: Primária 

 

d) 6ª Etapa, Ângulo: 

 

 
Figura 70 – Fotografia integrante da 6ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de ângulo, variação de baixo para cima. 

Fonte: Primária 
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Figura 71 – Fotografia integrante da 6ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de ângulo, variação de cima para baixo. 

Fonte: Primária 

 

 
Figura 72 – Fotografia integrante da 6ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de ângulo, variação frontal. 

Fonte: Primária 

 

 
Figura 73 – Fotografia integrante da 6ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de ângulo, variação de costas. 

Fonte: Primária 
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Figura 74 – Fotografia integrante da 6ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de ângulo, variação lateral. 

Fonte: Primária 

 

e) 7ª Etapa, Plano: 

 
Figura 75 – Fotografia integrante da 7ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de plano, variação plano americano. 

Fonte: Primária 

 

 
Figura 76 – Fotografia integrante da 7ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de plano, variação plano detalhe 1. 

Fonte: Primária 
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Figura 77 – Fotografia integrante da 7ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de plano, variação plano geral. 

Fonte: Primária 

 

 
Figura 78 – Fotografia integrante da 7ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de plano, variação plano detalhe 2. 

Fonte: Primária 

 

 
Figura 79 – Fotografia integrante da 7ª Etapa, referente Galinha Pintadinha, identificando a 

característica de plano, variação primeiro plano. 

Fonte: Primária 
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4.3 Terceira Fase: Coleta de Dados 

 
 

Esta fase compreende a descrição e apresentação dos processos 

compreendidos na fase de aplicação do experimento. A fim de melhor visualizar o 

processo, divide-se em dois principais momentos: a aplicação do experimento com o 

público escolhido, em que há a coleta dos dados quantitativos e qualitativos e a 

tabulação destes dados para a posterior análise no capítulo seguinte. 

 

 

4.3.1 O Experimento 

 
 

O desenvolvimento prático do experimento demandava a parceria com um 

centro de educação infantil, já que neste ambiente a criança é constantemente 

estimulada a desenvolver sua percepção e, portanto, vai de encontro ao objeto desta 

pesquisa. 

A busca pela parceria foi orientada segundo a abrangência da faixa etária; a 

concepção, apoio e prática da pesquisa em seus programas e práticas e as 

atividades psicopedagógicas apresentadas no currículo escolar. 

Algumas instituições foram apontadas: (A) Colégio Cenecista Elias Moreira, 

(B) Colégio Santos Anjos, (C) Colégio da Univille, (D) Colégio Oficina, (E) Relicário 

da Luz Jardim de Infância Waldorf e (F) Centro de Educação Infantil Uni Duni Tê. As 

insituições A, B, C e E apresentaram maior desenvolvimento em pesquisa. Já D, E e 

F apresentaram uma proposta de projeto pedagógico mais voltado à percepção e ao 

respeito à individualidade da criança. As instituições E e F não cumpriram o mínimo 

da amostragem e a instituição C não contemplou toda a faixa etária da amostragem. 

Desta forma, opta-se pela instituição A, o Colégio Cenecista Elias Moreira. 

O primeiro contato foi efetivado com a coordenadora da Educação Infantil, 

Emanuelle Santiago e a proposta do projeto foi apresentada. A instituição 

demonstrou interesse em participar do projeto e então foi iniciado o processo de 

formação da amostra.  

Os dois meses anteriores ao desenvolvimento do experimento foram 

marcados pelo envio dos termos de direito de imagem e TCLE para os pais das 
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crianças das turmas compreendidas na faixa etária desejada (entre 24 e 45 meses). 

Obteve-se um total de 18 respostas positivas, de ambos os sexos e de três turmas 

diferentes. 

Definiu-se então o local de desenvolvimento: uma sala de aula no período 

vespertino, dentro dos limites da escola, a fim de não intimidar a criança. As classes 

foram acumuladas em uma metade da sala, deixando espaço para a livre circulação 

da criança e acima de algumas mesas estavam os discos adicionais. Em um dos 

cantos da sala foi posicionado o instrumento de pesquisa, com o tripé e a câmera, 

deixando um amplo espaço à frente e nas laterais, mas não permitindo o acesso à 

câmera ou ao verso do instrumento. Cada nova escolha incitava a colocação de um 

novo disco para a criança repetir a operação. 

O processo de pesquisa foi dividido em três dias de aplicação. No primeiro 

desenvolveu-se o grupo-teste – constituído por 5 crianças, com idades entre 2 e 4 

anos incompletos, de ambos os sexos e de turmas diferentes. Os outros dois dias 

abrigaram os grupos integrantes da amostra final de pesquisa. 

O grupo de teste desenvolveu-se da seguinte forma: num primeiro momento 

as crianças foram trazidas individualmente à sala e então, com um adesivo em mãos 

à escolha da criança, deveriam selecionar a fotografia que mais lhe chamasse 

atenção (sendo uma escolha por disco). A maior parte das crianças teve que ser 

estimulada de alguma forma pela professora que o acompanhava, pois o isolamento 

na sala gerava leve desconforto. A segunda tentativa foi caracterizada pelo 

encaminhamento das crianças à sala em grupo. Observou-se significativa melhoria 

no desempenho da criança nesta configuração de experimento: aumento de 

interesse por parte da criança e maior facilidade na tomada de decisão. 

Os outros dois dias foram, então, marcados pelo desenvolvimento individual 

da criança, seguindo a configuração de agrupamento das crianças dentro da sala de 

pesquisa. O procedimento era sempre o mesmo: o grupo entrava na sala, uma das 

crianças se aproximava do instrumento de pesquisa, recebia uma cartela de 

adesivos, selecionava um deles e recebia a instrução: “Qual foto você escolhe?”. 

Após efetuada a escolha, novo disco era acoplado ao instrumento e a mesma 

pergunta efetuada num total de sete escolhas. Após finalizada a primeira criança, a 

segunda inicia o circuito e assim por diante. 

É relevante ressaltar que a câmera localizada no interior do instrumento de 

pesquisa visava o reconhecimento da percepção e da preferência da criança durante 
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o momento de visualização das opções fotográficas. Infelizmente algumas filmagens 

foram descartadas em vista da altura dos olhos das crianças variar muito, não sendo 

possível abranger todas. 

 

 

4.3.2 Tabulação das respostas 

 
 

Após a finalização da etapa de coleta dos dados (experimento) é necessário 

ordená-los de forma a facilitar sua compreensão e análise. A compilação de dados 

está organizada de duas formas: por criança e em um gráfico geral. Analisa-se, 

neste caso, quantas vezes a criança efetuou a escolha mais condizente com as 

proposições da base da linguagem fotográfica. Surge, desta forma, a Fotografia-

mestra, uma fotografia construída segundo as diretrizes da linguagem fotográfica 

básica. As escolhas aqui apresentadas serão posteriormente analisadas segundo os 

parâmetros definidos no item a seguir. 

Cada criança recebeu uma identificação (Criança A, Criança B, etc.) e as 

escolhas foram assinaladas em uma tabela, cada uma das 12 tabulações é 

apresentada no Apêndice B. A criança F foi retirada da análise de dados, já que não 

conseguiu realizar o experimento em vista do auto grau de desconforto provocado 

pela atividade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Tabulação dos resultados apontados pela população na atividade de análise perceptiva 

das bases da linguagem fotográfica identificadas pelo grifo na primeira coluna, conjunto de 

características representando a Fotografia-Mestra. 

 



  127 

 
Fonte: Primária 

 

4.4 Quarta Fase: Análises 
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A análise corresponde a uma das partes mais relevantes do processo de 

pesquisa já que é neste ponto que os conteúdos teóricos e os dados coletados 

chocam-se em busca de novos conhecimentos e descobertas. É deste momento 

delicado de organização de dados qualitativos obtidos a partir da metodologia 

proposta que novos paradigmas poderão se formar ou antigos se confirmar. 

O perfil do pesquisador, sua bagagem cultural, seu posicionamento teórico-

científico podem induzir as análises e os resultados obtidos. Entretanto, é necessário 

redobrar o cuidado para que, mesmo que parcial, as propostas aqui traçadas 

estejam abertas a novas possibilidades. Que os fatos aqui apontados possam ser 

considerados e contabilizados no balanço final desta investigação. 

Divide-se, portanto, este subcapítulo da seguinte forma: 4.4.1 Os parâmetros 

de análise e 4.4.2 Análises. 

 

 

4.4.1 Os parâmetros de análise 

 
 

Para o desenvolvimento da fase de análise dos dados coletados é necessário, 

primeiramente, estabelecer quais critérios (parâmetros) devem ser avaliadas no 

comportamento da criança. Tais critérios correspondem a indicadores oriundos dos 

conteúdos teóricos levantados no decorrer da base multicêntrica do projeto. 

É a partir dos parâmetros que a análise dos dados quantitativos e qualitativos 

será possível. Elegeu-se o uso de oito parâmetros de análise, listados abaixo, todos 

desdobramentos das áreas: percepção visual, fotografia e processo cognitivo. 

 

1º Meio Social  

Este parâmetro busca analisar de que forma o meio social interfere na 

percepção e no desenvolvimento psicológico da criança. Variando desde a não 

interferência até níveis em que o meio dite as ações e percepções do indivíduo. 

 

 

2º Cultura Midiática 
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Busca-se, com este parâmetro, visualizar se a cultura midiática interfere na 

percepção da criança em níveis tão altos a ponto de sobrepor sua importância em 

relação aos outros referentes apresentados. 

 

3º Objeto Fotográfico 

A relevância deste parâmetro reside na identificação da percepção da 

fotografia, pela criança, enquanto objeto ou se, ao perceber a fotografia, há apenas 

a visualização do referente. 

  

4º Limites Físicos 

Este parâmetro analisa como são visualizados os limites físicos da fotografia 

e de que forma a criança se relaciona com eles. Observa-se se a percepção prioriza 

a agrupamento de elementos, buscando limites maiores ou se prima pela menor 

divisão do objeto. 

 

5º Contraste 

Buscam-se aqui possibilidades relativas ao tom, à cor, à fotometria e às 

diferenças entre os pontos claros e escuros da imagem. Assim como as relações 

estabelecidas entre a criança e a fotografia. 

 

6º Preferência da cor 

Este parâmetro relaciona o processo de visualização da fotografia como 

representação de um referente real e a necessidade da presença de cor. 

 

7º Relação da Tridimensionalidade 

A proposta, dentro deste parâmetro, é identificar de que forma é percebida a 

tridimensionalidade na fotografia, se é possível, a partir de uma imagem estática e 

bidimensional contemplar a totalidade de um objeto real.  

 

8º Percepção da Nitidez 

Este parâmetro avalia o grau de importância da visualização da nitidez na 

fotografia manifestada pela criança. 
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4.4.2 Análises 

 

 

As análises dos resultados obtidos são pautadas nos parâmetros previamente 

estabelecidos no decorrer da pesquisa. Opta-se por apresentar as considerações 

agrupadas a partir do parâmetro, relacionando todas as respostas válidas 

envolvidas. 

 

1º Meio Social 

Com base nas premissas de Vygotsky acerca do indivíduo, da sociedade e do 

desenvolvimento das funções superiores sente-se a necessidade de observar de 

que maneira, e em qual grau, o meio social age na percepção da criança dentro do 

experimento aplicado. 

Vygotsky (2007) relaciona o contexto social como o principal promovedor do 

conhecimento, ou seja, das funções psicológicas superiores. Ele estabelece o 

indivíduo como um ser ativo e interativo nas relações com o meio, é a partir do meio 

cultural que o conhecimento é construído. 

Nesse contexto, observou-se, durante o experimento, diferenças significativas 

em relação ao desenvolvimento individual e coletivo na percepção das atividades 

propostas no experimento. As crianças A, B, C e D atuaram isoladamente no 

processo de escolha. Eram encaminhadas sozinhas até a sala do experimento e 

apresentavam suas escolhas apenas com a presença da professora responsável e 

da pesquisadora. 

Foi possível perceber, nesta primeira fase42, um grupo de crianças tímido, 

marcado pelo desconforto de ser orientado a escolher uma fotografia. As respostas 

eram rápidas e curtas, não havendo explicações acerca do porquê ou como foram 

desenvolvidas, mesmo se questionados. Não foi possível perceber qual era a 

fotografia que mais lhes chamava atenção, já que os olhos percorriam rapidamente 

as possibilidades. Notava-se desconforto43 no desenvolvimento da proposta e, por 

vezes, certa pressa em fornecer as respostas. 

                                                             
42 A primeira fase identifica a aplicação do experimento ao grupo de teste. 
43 Este primeiro grupo, na realidade, totalizava seis crianças. Em vista do desconforto e da timidez 
apresentada por duas crianças participantes, optou‐se por encerrar o experimento, nestes dois casos 
específicos, a fim de não constrangê‐los.  
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As escolhas foram semelhantes, especialmente em relação ao referente, 

configurando a alternativa mais próxima da mão direita. Não houve muita interação 

ou discussão das possibilidades neste primeiro momento. 

Para as outras três etapas, propôs-se aglomerar as crianças em grupos de 

até 4 crianças para o desenvolvimento individual do experimento. Havia uma forte 

preocupação, por parte da pesquisadora, que esta nova proposta pudesse deturpar 

os resultados a partir da influência severa44 do grupo nas escolhas da criança 

pesquisada. Entretanto, julgou-se o risco aplicável. 

Apesar das preocupações, constatou-se grande avanço acerca do 

desenvolvimento individual na bateria de escolhas. As crianças chegavam juntas à 

sala, mas organizavam-se de forma que cada criança tivesse sua vez e efetuasse 

suas escolhas isoladamente e livre de influências. A organização era espontânea e 

não ordenada pelo adulto presente (a professora ou a pesquisadora). Durante o 

processo, foram percebidos comentários por parte do grupo em sinal de alegria, 

surpresa e incentivo à escolha do colega, mas não um direcionamento. Ou seja, as 

premissas de Shapiro, Gerke (1928) e Vygotsky (2007) acerca das relações entre o 

raciocínio prático e o convívio social ratificam-se: os inputs estabelecidos com o 

grupo, neste caso, criaram um ambiente propício às formulações de soluções 

características do raciocínio técnico. 

As escolhas eram desenvolvidas após longo tempo de apreciação das 

possibilidades, o olhar e a expressão eram alegres e carregados de curiosidade. Os 

resultados foram variados: 8,33% escolheram a bola, 25% optaram pela Galinha 

Pintadinha, 33,33% preferiram a colher e outros 33,33% o Gato. A variedade de 

escolhas permaneceu constante tanto em relação à localização da fotografia no 

disco quanto em relação à escolha do referente e às características da linguagem 

fotográfica. 

A presença do grupo favorecia o desenvolvimento do experimento: as 

escolhas de uma criança instigavam a próxima e lhes permitia analisar o que fazer. 

Não houve constrangimento aparente e apenas duas crianças, das nove totais, não 

conseguiram finalizar o experimento. Uma por timidez, em vista da idade muito 

próxima dos 24 meses, e outra por possuir restrições cognitivas leves. Houve 

ocorrência, neste grupo, da fala pessoal da criança em relação às fotografias 
                                                             
44 Classifica‐se como influência severa aquela que altera fortemente a escolha do indivíduo em vista de coação 
ou influência explícita do grupo.  



  132 

selecionadas: vezes no âmbito de narrativa, vezes como comentários pessoais à 

escolha recém efetuada. 

Considera-se a possibilidade de ser o meio, se hostil, o restritor das 

possibilidades de desenvolvimento na criança. As perdas podem ser não apenas 

perceptivas, mas ligadas ao raciocínio técnico e à linguagem. A análise do processo 

de escolha do 1º grupo (crianças A, B, C e D) orientou essa reflexão. 

Da mesma forma, idades menores (mais próximas aos 24 meses) 

identificaram resultados menos elaborados durante o experimento. Uma possível 

justificativa é a pouca experiência conseqüente da idade reduzida. Outra 

possibilidade é a intimidação causada pelo ambiente e as práticas do experimento. 

O meio social e as relações que a criança estabelece com ele, dentro de um 

contexto histórico-social demonstraram-se, portanto, relevantes ao desenvolvivento 

do raciocínio prático. Sendo, algumas vezes, determinantes da sua abrangência. 

 

2º Cultura Midiática 

Ainda dentro das premissas de Vygotsky questiona-se até que ponto esse 

ambiente cultural de desenvolvimento da inteligência não é moldado, ou 

influenciado, pelos conteúdos presentes na cultura midiática em toda a sua 

abrangência. 

Assim, quando estruturado o experimento e suas sete fases, reservou-se à 

primeira escolha (o referente) a validação da influência desta cultura. Como já 

explicitado, julgou-se mais expressivo utilizar a Galinha Pintadinha como 

representante deste universo. 

Embora fosse esperada uma influência significativa da mídia na percepção 

infantil, observou-se, entretanto, uma representação tímida dentro das preferências 

perceptivas. Contrariando a expectativa, apenas 25% das escolhas foram 

direcionadas ao referente Galinha Pintadinha, embora houvesse reconhecimento da 

personagem em quase todas as aplicações. Portanto, das onze crianças que 

participaram do experimento45, duas escolheram a Galinha Pintadinha como 

referente. 

 

Percebe-se, desta forma, que a cultura midiática está fortemente presente no 

                                                             
45 Considera‐se, aqui, as respostas válidas. 
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desenvolvimento cognitivo da criança, exerce influência sobre sua percepção, mas 

nem sempre sobrepõe-se a elementos concretos. Os elementos concretos e naturais 

(colher e gato) somam 66,66% das opções de referente contra os 25% do 

representante da cultura midiática. Cinco das 8 crianças contidas nestes 66% 

identificaram a Galinha Pintadinha, demonstrando surpresa, alegria e proximidade 

com a personagem, mas optaram por outro referente. 

Este fato possibilita a interpretação da forte influência da cultura midiática nas 

primeiras fases de vida, uma vez que 75% das crianças reconheceram seu 

representante, mas não embasa a premissa de que essa influência determine o 

processo de percepção visual. Observa-se um movimento individual da criança em 

visualizar, perceber e interpretar livremente o mundo a sua volta, da mesma forma, 

uma maneira própria de linguagem e organização psíquica em relação aos inputs 

que recebe. 

Retornando à Vygotsky (2007), é possível relacionar a cultura midiática como 

integrante ativo do contexto histórico-social da atualidade. Desta forma, considera-se 

plausível afirmar que a teoria de Vygotsky a respeito do meio social como base da 

inteligência no indivíduo aplica-se ao objeto deste estudo. A cultura midiática está 

ativamente ligada ao desenvolvimento do raciocínio técnico, mas é uma parte do 

processo apenas. Não é ela a determinante da percepção ou dos processos 

inteligíveis, ainda é o indivíduo, com suas relações e preferências particulares o 

grande ativo nos processos psicológicos superiores. 

 

3º Objeto Fotográfico 

Considerando que a imagem fotográfica é fruto da junção das técnicas 

fotográficas aplicadas e das escolhas estéticas do fotógrafo46, questiona-se de que 

forma essa imagem é recebida pela criança: enquanto conjunto de técnicas 

(fotografia) ou enquanto representação de algo (referente). 

Num primeiro momento a associação pode parecer simplificada e redundante, 

mas na maior parte das vezes o espectador tende a visualizar apenas um dos 

elementos. Mesmo quando percebe ambos, caso normalmente ocorrido entre 

profissionais e praticantes da fotografia, um dos dois é percebido primeiro. 

Observou-se que a percepção do objeto fotográfico sofreu alterações durante 
                                                             
46 Baseadas no conhecimento e nas experiências que o fotógrafo apresenta, bem como quais contextos 
culturais conhece e de que forma seus processos cognitivos se organizam. 
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a bateria de escolhas em 33,33% das crianças estudadas. A criança H, por exemplo, 

percebeu na primeira etapa (referente) o referente Galinha Pintadinha. A fotografia, 

neste caso, corresponde à descrição de Dubois (1993) do ‘espelho do real’ é através 

da sua forte semelhança com o objeto que criança troca a representação com o 

objeto. Traduzindo, desta forma, o conjunto de técnicas em um objeto (Galinha 

Pintadinha) sobreposto a um fundo branco.  

Nas escolhas subseqüentes, entretanto, a criança H passa a visualizar a 

fotografia, já que efetuava a descrição da variação do elemento fotográfico preferido 

durante o processo de escolha: “Essa escura”, “Essa cinza”, “Essa grandona”. 

A criança E reconheceu o referente apenas na primeira e na sétima etapas, 

em todas as outras visualizou apenas a fotografia e suas características técnicas, 

fato este evidente pelo comentário, na sétima etapa: “Parece a Anita!”. Ao ser 

questionado a respeito de quem era Anita, a criança respondeu: “Anita é o meu 

gatinho”. Nas cinco escolhas entre o Referente e o Plano a criança E não percebeu 

a imagem como a representação de um gato, semelhante ao seu, mesmo existindo 

convívio diário entre eles. Isso se deve ao foco do seu processamento cognitivo: os 

elementos da linguagem, proposta do experimento. Neste caso, especificamente, 

houve percepção apenas da fotografia, contrariando as expectativas de Dubois 

(1993) quando descrevia a sociedade do século XX. 

Já a criança B estava focada na tarefa de escolher uma fotografia, 

visualizando em todos os discos uma coleção de colheres e não elementos da 

linguagem fotográfica. Aqui, o objeto fotográfico é apenas identificado como o 

referente representado em duas dimensões.  

Foi através da análise do vídeo das suas escolhas que percebeu-se o cuidado 

em colar o adesivo em cima de uma colher, não havia o processo de escolha, 

apenas o de seleção da localização do adesivo. Houve, portanto, despreocupação 

com o tempo da atividade ou com a escolha da colher indicativas das variações de 

técnica. A colher selecionada era sempre a que estivesse a sua frente, na parte 

inferior do disco.  

Uma das possíveis explicações corresponde a sua pouca idade (25 meses) e 

conseqüente imaturidade dos processos perceptivos. Relaciona-se a isso o 

processo desenvolvido pela criança J47 (37 meses). Embora esta tenha escolhido as 

                                                             
47 Sua idade traz uma consequente maturidade perceptiva em relação à criança com 25 meses. 
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fotografias localizadas dentro do mesmo perímetro em todos os discos (semelhante 

às escolhas da criança H), passou por um processo de percepção e análise dos 

elementos fotográficos, uma vez que observou cada fotografia atentamente 

buscando a variação que mais lhe agradava.  

Em relação à idade e suas relações com o objeto fotográfico, a criança N está 

fora deste padrão. Mesmo com idade próxima aos 24 meses, ela estava bastante 

focada tanto na ação de escolher uma fotografia através da colocação do adesivo, 

quanto na troca de discos, quanto na análise das variações do elemento fotográfico 

em cada etapa. A idade, neste caso, não representou imaturidade perceptiva.  

Na primeira etapa, entretanto, houve percepção do referente, o Gato. Já nas 

duas escolhas subseqüentes, percebeu a fotografia (conjunto de técnicas) e na 

quarta escolha novamente o referente Galinha Pintadinha. Não finalizou a quarta 

etapa, voltando a visualizar, na quinta e na sexta etapas a fotografia (conjunto de 

técnicas), selecionando as variações que lhe agradavam. A sétima etapa não foi 

concluída em vista da troca de foco perceptivo da atividade de escolha da fotografia 

para troca de discos. 

O comportamento atípico da criança N levanta algumas possibilidades: i) 

houve troca de percepção da fotografia para o referente na quarta escolha somente 

pelo fato de o referente Galinha Pintadinha ser o único carregado da influência da 

cultura midiática; ii) a criança pode possuir déficit de atenção ou hiperatividade em 

vista da facilidade com que troca as atividades e a atenção, muitas vezes não 

finalizando a ação anterior ou iii) o reconhecimento do referente Galinha Pintadinha, 

independente de possuir carga midiática ou não, lhe é mais agradável (seja o 

conjunto que forma o disco visualizado ou a fotografia avulsa) que o anterior48. 

Em um quadro geral, as crianças foram orientadas, pela disposição e 

ordenação dos discos, a perceberem o referente na Primeira Etapa e a fotografia 

nas etapas subseqüentes49. Identifica-se como elementos que alteraram essa 

situação: a idade da criança, a capacidade de fixar a atenção no desenvolvimento de 

uma tarefa e a maturidade cognitiva. A maior parte das crianças com idade muito 

próxima aos 24 meses pautou suas escolhas no referente, já as crianças com idades 

superiores aos 32 meses desenvolveram corretamente a proposta do experimento: 

                                                             
48 Considera-se, aqui, como influenciadores da preferência elementos como contraste, cor, forma e 
configuração. 
49 Este modelo de etapas deriva do processo de dupla estimulação de A. N. Leontiev. 
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analisar as bases da linguagem fotográfica. 

Deve-se considerar, ainda, que a percepção do referente pode se dar a partir 

da percepção da cor e da configuração da fotografia apresentada. Arnheim (2013) 

define que a configuração de uma imagem (apresentação de elementos, ângulo 

escolhido, partes da imagem mostradas) pode servir como forma de fragmentá-la 

tanto quanto a cor. Se a configuração favorece a percepção do referente como um 

todo e não como um conjunto de elementos, o referente deve ficar mais aparente. 

Ainda atua aqui, segregando a imagem, a simplificação citada por Arnheim (2013, 

p47) como “a experiência subjetiva e julgamento de um observador que não sente 

nenhuma dificuldade em entender o que se lhe apresenta”. Quanto mais simplificada 

a imagem, de mais fácil percepção ela se torna e menor é a possibilidade de dividi-la 

em partes menores. 

Já a percepção do conjunto de escolhas da técnica fotográfica se dá caso a 

apresentação do referente (escolha do ângulo, enquadramento, plano, relação 

figura/fundo e contraste) ou sua própria configuração (cor e forma) apresenta 

formulação que prioriza a segregação do objeto em elementos. Esta proposta, a 

visualização da imagem como um conjunto de elementos e formas, facilita a 

identificação da linguagem fotográfica já que não se busca um objeto, mas 

características da sua representação. 

Por exemplo, ao visualizar a imagem de uma bola verde busca-se algumas 

características do objeto real: a sua forma caracteristicamente circular, a cor verde, a 

tridimensionalidade e um contraste entre o fundo e a bola suficiente para segregá-la 

deste. Entretanto, se é visualizada uma versão preto e branco dessa imagem dois 

resultados são possíveis: há um desconforto pela configuração diferenciada 

(ausência de cor) ou não há identificação do referente por esta não ser uma 

representante fiel. 

Entretanto, ainda é o indivíduo, dentro das suas funções psíquicas 

influenciadas pela sua bagagem, que determina a prioridade de percepção 

identificando a fotografia (conjunto de técnicas) ou objeto (referente). 

 

4º Limites físicos 

Grande parte das orientações de linguagem fotográfica observam os limites 

físicos dos objetos, sua relação espacial e o próprio limite do quadro fotográfico. 

Todos os elementos e variações da composição partem do quadro e seu limite como 
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base para qualquer desenvolvimento visual. Considerando ainda que cada etapa 

relacionava um grupo de fotografias e, para tal, constituía limites físicos para a 

percepção do grupo, busca-se compreender de que forma as crianças percebiam e 

interpretavam estes limites. 

Para contextualizar, apresenta-se a Figura 79, representando o disco, suas 

fotografias e como o contraste do branco (fotografia) e do preto (fundo) estabelecia 

os limites entre componentes (figura e fundo). Algumas crianças, ao colar o adesivo 

na fotografia selecionada, o faziam em cima do referente. Outras, dentro dos limites 

físicos da fotografia.  

 

 
Figura 80 – O disco e todos os elementos que o compõe. 

Fonte: Primária. 

 

A criança B, em uma das escolhas não conseguiu soltar o adesivo do dedo e, 

embora tivesse selecionado uma fotografia, colocou o adesivo no meio desta e de 

outra, na parte preta do disco. Não houve, neste caso, preocupação com o limite 

físico da fotografia. Deve-se considerar ainda a interpretação da totalidade do disco 

(devido à configuração), ou despreocupação na escolha de uma fotografia e sim de 

um grupo de fotografias. 

A criança E, por outro lado, colou todos os seus adesivos abaixo da fotografia. 
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Houve percepção dos limites físicos da fotografia como algo que não poderia ser 

interferido, como um quadro em uma parede. O disco, neste caso, serviu como 

suporte para a fotografia, área de livre interferência. 

Outra análise importante é quanto às preferências de enquadramento 

constantes na Etapa Quatro: Enquadramento. Das opções apresentadas, houve 

41,66% de preferência para o objeto enquadrado na área denominada ponto de 

interesse, dentro da regra dos terços. Uma criança, 8,33%, optou pelo 

enquadramento no terço superior da fotografia e 8,33% pelo enquadramento no 

terço inferior. Novamente deve-se considerar a preferência de configuração e qual 

tendência de percepção apresenta. 

Enquadramentos diferenciados, com concentração do assunto em um dos 

terços ou no ponto de interesse podem indicar uma preferência pelo dinamismo, 

movimento e minimalismo. Dentro da fotografia, esses enquadramentos são 

aplicados a fotografias mais atraentes, diferenciadas e que necessitem da ênfase 

em alguns pontos da imagem. 

O indicativo da Fotografia-Mestra corresponde ao enquadramento central do 

assunto, compatível com a estabilidade no centro do esqueleto estrutural de 

Arnheim (2013) constante no capítulo 1. Esta foi a preferência identificada em 25% 

das opções. Pode-se afirmar, portanto, que a identificação da base da linguagem 

fotográfica ocorreu em 25% das crianças desse grupo. 

 

5º Contraste 

O contraste é constituído pela diferença entre o conjunto de altas luzes e 

pretos absolutos em uma fotografia, quanto maior essa diferença, maior torna-se o 

contraste. Tudo, neste caso, é dependente da luz incidente no objeto fotografado. A 

tonalidade de uma imagem, sua claridade, saturação ou alterações de cor são 

alteradas pela iluminação que recebem. Tais características apresentam-se como 

pessoais e mutáveis, variando de acordo com o momento e a bagagem cultural do 

indivíduo que as recebe.  

A fotografia apresenta um norteador central, com cor, tom, fotometria e 

contrastes baseados no cinza médio 18%. Aplica-se, aqui, o mesmo princípio do 

Tom de Dondis (1997): é a relação com o objeto próximo, em uma imagem, que 

define se este é claro ou escuro. Naturalmente, um indivíduo pode concordar ou 

discordar dessa estimativa, optando por imagens hiper saturadas, altos contrastes 
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ou subexposições. 

Das opções apresentadas para as crianças durante o experimento50, apenas 

25% da população prefere a fotometria pautado no cinza médio 18%. Ou seja, pelas 

bases da linguagem fotográfica, apenas 25% teriam percepção adequada. 

Entretanto, devem ser considerados aqui fatores extras, como acuidade visual 

e saúde das células responsáveis pela captação da luz e cor (cones e bastonetes). 

As crianças A, B, D e N, mais próximas dos 24 meses, oscilaram entre fotometria 

ideal (contraste médio) e supersaturado (baixo contraste para o claro). Uma das 

possíveis inferências é a imaturidade do globo ocular e, portanto, de suas células. 

Pode haver uma necessidade de maior incidência de luz para visualizar a mesma 

imagem. 

Já os 33,33% que optaram pela imagem subexposta podem tê-la feito em 

vista do aumento de pretos na imagem e, conseqüentemente, de contornos mais 

fortes na imagem. A fase dos 2 aos 3 anos é marcada pela iniciação nas artes da 

pintura, desenho e escrita, todas apresentam o traço bem definido. 

Uma explicação possível para os 16,66% (duas crianças) que optaram pela 

fotografia saturada e os 8,33% (uma criança) pela contrastada pode residir no fato 

de ambas valorizarem a cor, aumentarem o contraste, valorizarem os níveis de preto 

e definirem os limites dos componentes do objeto e das cores. É relevante 

considerar que a pintura, nesta fase, é caracterizada pelo uso das cores primárias, 

pelos contornos pretos e pelos fortes limites entre uma cor e outra. Não evidencia-se 

nesta fase, em sua maioria, a aplicação de degradês de tom. 

 

6º Preferência de cor 

A visualização da cor, em uma fotografia, corresponde ao primeiro elemento 

percebido. Como trata-se de um processo psicológico torna-se pessoal e mutável: 

cada indivíduo enxergará uma determinada cor de forma diferenciada. 

Desta forma, a segunda etapa do experimento consistia na opção pela 

presença ou ausência de cor no referente escolhido. A criança E escolheu o preto e 

branco até visualizar a fotografia colorida, optando pela segunda. As crianças G e H 

foram as únicas a escolher o referente com ausência de cor. A criança H 

demonstrou, durante a escolha, curiosidade e alegria: a escolha representava uma 

                                                             
50 Fotometria ideal, Saturado, Contrastado, Subexposto e Superexposto. 
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brincadeira. Já a criança G não se manifestou a respeito da preferência. 

É relevante considerar as análises de Arnheim (2013) a respeito da cor. Para 

ele, esta auxilia nos limites do objeto e na sua percepção. O autor ainda relata as 

relações entre cor e configuração: uma imagem pode ser segregada tanto pela sua 

configuração quanto pelas cores que apresenta. No caso de imagens com ausência 

de cor (preto e branco) é a configuração a responsável pela identificação dos 

elementos que a compões, daí sua natureza ‘poética’ descrita em fotografia. 

A opção pelo colorido, constante em todas as outras crianças, pode indicar a 

necessidade de adequar a fotografia ao seu referente, uma vez que o mundo é 

percebido em cores. O uso do preto e branco, na fotografia, indica aplicação de 

emoções e poesia à imagem, conceitos complexos para crianças nesta faixa etária. 

Relações igualmente importantes, são as da cor e do referente. Ainda, sendo 

o mundo visualizado em cores, uma fotografia preto e branco perde um elemento em 

relação ao seu referente: a cor. Essa perda influencia diretamente na percepção do 

objeto fotográfico. Pode-se então afirmar, com base em Arnheim (2013) e Dubois 

(1993), que uma fotografia colorida é mais natural e esta é uma possível explicação 

da sua preferência. 

Considera-se que, se as fotografias indicassem gravuras, desenhos ou 

imagens não pertencentes ao mundo concreto, a escolha pelo uso de cores seria 

pautado apenas na preferência pelas cores apresentadas. Entretanto, Dubois (1993) 

relaciona a fotografia ao concreto, portanto considera-se plausível dizer que a 

preferência pelo colorido, em 75% das escolhas, deriva da relação 

referente/fotografia.  

Pode-se ainda considerar que daí deriva a escolha do PB na criança H: a 

Galinha Pintadinha, como fruto da cultura midiática, não corresponde, 

necessariamente, a um elemento do mundo concreto. Da mesma forma o ocorrido 

na criança G: a bola apresentada tinha o desenho de um rosto na sua face frontal, 

incitando uma personagem ou caricatura. Nestes casos, especificamente, questiona-

se se as escolhas permaneceriam as mesmas se estas crianças estivessem 

trabalhando com referentes do mundo concreto. Entretanto, um novo experimento 

não possibilitaria esta resposta, uma vez que a repetição da atividade aumenta a 

experiência do indivíduo na área e altera a percepção. 
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7º Relação da Tridimensionalidade 

Relacionam-se, aqui, duas etapas do experimento: etapas seis (Ângulo) e 

sete (Plano). Ao organizá-las buscava-se responder ao questionamento: será a 

criança de dois a três anos capaz de formular esta imagem completa? Ou será este 

processo construído culturalmente e, portanto, dependente da sua experiência de 

vida (tempo)? 

Em relação ao ângulo de visualização, a maior parte das respostas 

acompanhou a Fotografia-Mestra. Contudo, obtiveram-se respostas variadas que, 

embora centradas na Fotografia-Mestra, também indicavam a busca de ângulos 

inusitados. Estimava-se que as respostas seriam condizentes com o 

tradicionalmente visualizado pela criança em seu dia a dia: pessoas adultas vistas 

de baixo para cima; objetos pequenos, como a colher, de todos os lado e animais 

pequenos de cima para baixo.  

Entretanto, 50% optou pelo ângulo inferior (de baixo para cima) em objetos 

pequenos e manipuláveis, como a colher, a bola e o Gato. Tal dado indica uma 

preferência mais dinâmica e criativa do ângulo de visualização. Deve-se considerar 

a possibilidade de tal escolha ter sido influenciada pela pouca altura da criança em 

relação ao mundo natural: poucas são as coisas (pessoas, objetos e paisagens) não 

vistas em ângulo inferior. Talvez torne-se, nesta fase, mais natural a busca por este 

ângulo. Os referentes gato e galinha pintadinha podem ter sido selecionados em sua 

visualização frontal por conta da perfeita aparência de seus olhos. 

As escolhas mais inusitadas, quanto ao ângulo correspondem à criança E: 

visualização do gato de costas e criança N: visualização da Galinha Pintadinha de 

lado. Em ambas as escolhas, há uma necessidade de reconhecimento do referente 

em todos os seus ângulos. Fato este derivado de amadurecimento cognitivo, 

processos lógicos e bagagem imagética. Pode-se ainda considerar que a escolha 

fora do padrão se deu pela peculiaridade da imagem: o ângulo inusitado despertou 

curiosidade, dando caráter de brincadeira à imagem. 

Em relação ao plano, 33,33% escolheu o plano geral, um forte indicativo da 

preferência de percepção pelo objeto em sua representação mais informativa. Assim 

como as escolhas do plano geral aplicado ao gato e a colher permitem total 

visualização de seus elementos e proporções. 

Ainda em relação ao plano aplicado, as respostas enquadraram pelo menos 

75% do objeto. A capacidade de completar objetos a partir de partes, ponto 
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observado na etapa sete, é a premissa da Lei de Continuidade da Gestalt, bastante 

aplicada no universo da fotografia e do design.  

Naturalmente, para completar as áreas ausentes de uma imagem é 

necessário, num primeiro momento, apresentar o banco de imagem de sua 

totalidade. Estimava-se que esta concretização da totalidade da imagem não fosse 

possível nesta faixa etária. Entretanto, 25% das respostas indicaram planos mais 

fechados, representando apenas 30% do referente. Sendo o plano detalhe indicado 

para a visualização da Galinha Pintadinha e o Primeiro Plano aplicado à bola e ao 

gato. 

Considera-se a possibilidade de tais escolhas terem sido desenvolvidas com 

base na percepção e valorização dos detalhes de tais referentes: os olhos da 

Galinha Pintadinha, do gato e da bola. 

 

8º Percepção da Nitidez 

A nitidez de um objeto corresponde a um dos elementos mais importantes 

para sua visualização. Dentre as respostas, 58,33% correspondem a escolhas 

relacionadas aos graus alto e suficiente de nitidez. Mesmo a fotografia apresentada 

com ruído (ISO) na imagem pode representar, para a criança, nitidez suficiente para 

interpretar qual objeto está representado. Três crianças (25%) efetuaram esta 

escolha e outras cinco (33,33%) optaram pela referencia da Fotografia-Mestra: 

nítido. 

O fato curioso é a escolha, por duas crianças (16,66%) pela representação 

desfocada dos referentes bola e gato. É possível que a escolha, no referente bola, 

pelo desfoque não tenha gerado perda de percepção do referente considerando sua 

forma circular simplificada. Pode-se ainda inferir que o gato, por seu alto contraste 

com o fundo branco da fotografia, tenha preservado seus contornos e sua 

interpretação de forma. 

A escolha do referente borrado (8,33%), pela criança N, indica dinamismo e 

movimento. Características condizentes com o comportamento da criança durante a 

bateria de escolhas. 

Não houve preferências pelo desfoque seletivo, talvez ocasionado pela pouca 

diferença entre o nítido, sendo necessárias acuidade visual e percepção dos detalhs 

bem desenvolvidas. Ou ainda, sua não ocorrência pode ser justificada pela simples 

falta de interesse. 
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4.4.3 O retorno aos pais e à escola 

 

 

Em vista da natureza dos resultados obtidos e das relações estabelecidas 

com a escola parceira e com as crianças pesquisadas, julga-se necessário um 

retorno aos envolvidos em caráter de apresentação de resultados. Considerando um 

dos objetivos específicos desta pesquisa, gerar banco de dados para o design e 

áreas afins, considera-se igualmente importante gerar material de análise para a 

escola e o universo educacional. 

Desta forma, programou-se, com a secretaria da escola, a apresentação e 

entrega das avaliações individuais durante o segundo semestre do ano corrente, 

visando aproximar o ambiente de pesquisa com a sociedade, fortalecendo as 

premissas de desenvolvimento social através da coleta de dados e análises. 

A apresentação do problema, da justificativa e dos objetivos da pesquisa deve 

ser direcionada aos pais, como da mesma forma como já executada com a direção 

da escola, a fim de disponibilizar os resultados à comunidade. A análise aqui citada 

apresentará um caráter mais informal, voltado ao desenvolvimento individual e às 

características sociais, psicológicas e cognitivas da criança – juntamente com a 

análise proposta por esta pesquisa. 

Estima-se, desta forma, auxiliar a escola em seu trato com o aluno. Quanto 

aos pais, espera-se que a concepção das características cognitivas de seus filhos 

relacionadas à linguagem visual e ao desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores favoreçam o convívio, o conhecimento das capacidades e das limitações 

da criança, bem como o desenvolvimento da educação familiar de base. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trajeto percorrido, desde a identificação do problema até a análise dos 

resultados apresentou-se longo e intenso. Contrariando as expectativas, estudar e 

analisar a percepção em outros indivíduos altera constantemente a percepção 

daquele que a estuda, tornando todo o processo mais trabalhoso e demorado. É por 

meio das novas conexões psicológicas estabelecidas no pesquisador que o 

conhecimento é gerado. É  relevante, para o desenrolar da pesquisa, que esta etapa 

seja tratada com cuidado e imparcialidade.  

A escolha pelo objeto de estudo, percepção da fotografia em crianças 

pequenas, apresenta-se como uma parte acessível de um pensamento constante na 

vida e profissão da pesquisadora: a percepção visual se dá nos indivíduos de forma 

totalmente particular ou há traços de generalização? Ou ainda, como é possível 

ensinar pessoas a desenvolver imagens se não há mapeamento total dos seus 

processos de percepção ou modificadores, ou seja, sem um alfabetismo visual? 

A criança, em sua posição de ponto de partida dos processos cognitivos e 

psicológicos surge como a base para a compreensão da percepção visual e, 

posteriormente, da leitura e compreensão das imagens. É esta faixa, tão complexa e 

delicada, que permite a análise do processo de ensino da fotografia e o exercício do 

processo criativo. Ainda, é com este recorte que a pesquisadora tem efetuado o 

ensino da base da técnica fotográfica. Daí a justificativa do público e da área de 

estudo do primeiro capítulo. 

Tal qual a interpretação de um texto, a análise das possibilidades de leitura da 

linguagem visual deve ser exercitada e compreendida. O mundo real, uma fotografia, 

um vídeo, uma pintura ou uma gravura diferem de um texto apenas pela natureza de 

suas informações e, embora o indivíduo consuma um maior número de informações 

visuais à textuais as primeiras pouco são discutidas e exploradas. Ancora-se, então 

na percepção e na compreensão da linguagem visual. 

A fotografia, por sua vez, exerce papel essencial à compreensão do mundo e 

das imagens. Pelas suas fortes relações com o referente, sua facilidade de 

reprodução e disseminação, a fotografia atua, neste estudo, como objeto e 

instrumento. Esta pode significar uma ferramenta de exercício criativo, um espelho 

do real, uma tela de pintura do imaginário, um veículo de venda, um meio de 



  145 

expressão ou infinitas possibilidades. A única constante entre elas é o caráter 

informativo da fotografia e é justamente esta sua qualidade mais complexa. 

Dentro do universo fotográfico, é a linguagem fotográfica, e não sua técnica, a 

mais significativa à percepção visual. Tornando-se este o recorte da pesquisa. A 

linguagem fotográfica trabalha com a mesma base da linguagem visual, trabalhando 

com pequenas modificações características do equipamento e da prática fotográfica 

(como distorções por objetivas, nitidez e variação tonal). 

Foi esta tríade a base do desenvolvimento do projeto. Passou-se, então, à 

análise das possibilidades da metodologia de pesquisa. Julgou-se mais apropriado, 

ao estudo do processo perceptivo da base da linguagem fotográfica, a pesquisa 

experimental. Observou-se, principalmente, sua alta aplicabilidade na área da 

psicologia51. 

Embora apresentado neste relatório de forma resumida, o processo de 

decisões que levaram à configuração final do experimento e seus elementos foi 

delicado a minucioso. Cada escolha, fosse do mecanismo de aplicação ou da cor do 

suporte, foi exaustivamente avaliada e parametrizada pelo objetivo do trabalho, bem 

como adequada às características da população. 

Dondis (1997) e sua segregação para a compreensão contribuiu para a 

estruturação da pesquisa em etapas, ciclos e elementos individuais. Tal desenho se 

deu com a intenção de evitar o erro: sua organização através de mapas mentais 

permitiu a visualização dos elementos tanto separadamente quanto como uma 

unidade, buscando o máximo de possibilidades para cada elemento. O processo de 

fabricação do instrumento de pesquisa, posterior às definições básicas, permitiu 

analisar e testar cada possibilidade. 

Embora a filosofia de Dondis (1997), de um alfabetismo visual e passos para 

o seu exercício, seja parte constante da base teórica, a prática revela outros 

direcionamentos. A esse respeito, o experimento desenvolvido no projeto revela uma 

hipótese omitida por Dondis: o processo de percepção da linguagem visual é muito 

mais elaborada que a simples segregação de elementos, é um processo complexo e 

dependente do contexto cultural em que o receptor está inserido. 

 

Embora a intenção primária da pesquisa fosse trabalhar com núcleos de 

                                                             
51 Considerou-se, ainda, que a percepção é fortemente trabalhada como processo psicológico. 
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fomento estudantil de naturezas diferentes, particular e pública, a legislação vigente 

e a burocracia característica do órgão público impossibilitaram a aplicação do 

experimento em sua rede de escolas. 

Entretanto, mesmo não sendo uma escolha arbitrária, num primeiro momento, 

esta se mostrou valiosa ao desenvolvimento do experimento: com um núcleo só, os 

resultados puderam ser aprofundados e a amostra aumentada. A aplicação do 

experimento se deu em cinco etapas: o grupo de teste e outras quatro aplicações, 

cada uma envolvendo pelo menos três crianças. 

A obtenção de dados relevantes já iniciou nesta etapa: ajustes na 

metodologia do experimento, apesar das precauções tomadas nas definições, já 

ficaram evidentes na primeira aplicação efetiva52. A influência do meio social nos 

processos psicológicos da criança mostrou-se imediata e, muitas vezes, 

determinante da sua abrangência. Ao contrário do esperado, o grupo infantil não 

influencia as escolhas e o comportamento individual, mas cria ambiente favorável ao 

seu desenvolvimento natural. 

A experiência, neste caso relacionada à idade, também representou um forte 

modificador da capacidade perceptiva da criança. Crianças mais próximas aos 24 

meses de idade apresentaram desenvolvimento tímido e quase mecânico dentro do 

processo de escolha. Intimidaram-se com facilidade e retraíram-se. Já as crianças 

mais velhas desenvolveram suas escolhas com mais desenvoltura, algumas 

chegaram a justificar a escolha. 

Em relação aos elementos da linguagem fotográfica, observou-se que cada 

indivíduo pesquisado percebeu pelo menos um dos oito elegidos53. Entretanto, 

mesmo elementos básicos à compreensão do que se vê, como a nitidez, podem 

assumir características particulares e representar escolhas inusitadas (como o fora 

de foco ou o tremido). A esse respeito, algumas possibilidades que justifiquem essas 

escolhas foram elencadas:  

i)     podem haver distúrbios oculares ou deficiências, como miopia ou 

astigmatismo que modifiquem a forma de percepção da nitidez;  

ii) a preferência visual pode significar uma exteriorização do processo 

psicológico ou da sua personalidade, por isso o gosto por imagens mais 

dinâmicas;  

                                                             
52 Classifica-se como ‘aplicação efetiva’ aquela efetuada posteriormente ao grupo de teste.  
53 Toma-se como base, aqui, a Fotografia Mestra. 
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iii) a interpretação facilitada da imagem, em vista da forma bem definida e 

do objeto apresentar baixa complexidade de elementos, como é o caso 

dos principais referentes escolhidos: galinha pintadinha, colher, bola e 

gato; 

iv) as infinitas possibilidades que o cérebro possui de estabelecer conexões 

e perceber elementos como Sacks (2005) exemplifica em sua obra. 

Já em relação `tridimensionalidade, houve boas relações estabelecidas, 

existindo percepção do todo a partir de uma parte e o reconhecimento do objeto a 

partir de ângulos diferenciados. Ressalta-se novamente a possibilidade de a 

simplicidade da forma atuar nesta percepção. A pouca idade, neste caso, parece 

não determinar o conhecimento perceptivo do indivíduo.  

Sendo o contexto social e histórico a base dos processos inteligíveis e a 

cultura midiática parte do contexto atual, esperava-se grande representatividade 

desta sob os processos perceptivos. Entretanto a cultura midiática mostrou-se como 

uma grande parcela deste contexto, tendo tido seu representante reconhecido por 

quase todos as crianças, mas não como determinante da percepção. Apenas cerca 

de 16% das crianças escolheram a Galinha Pintadinha, indicando que as 

preferências perceptivas não são ditadas pela cultura midiática. 

A percepção, como processo, permanece particular e complexa. Contrariando 

Dondis (1997), uma nas bibliografias elegidas para base desta pesquisa, foi possível 

observar que ainda não é possível estabelecer um processo de leitura e 

compreensão das imagens voltadas a sua produção. Entretanto, é relevante 

considerar que existe um movimento que identifica a necessidade de um alfabetismo 

visual. Talvez as contribuições mais significativas deste estudo sejam permitir à 

criança desenvolver o processo ativo e particular de escolha, ao mesclar a 

percepção com a teoria de Vygotsky foi possível identificar fortes relações do 

convívio social com o desenvolvimento individual. Ao contrário do esperado, o grupo 

infantil não se inter-relaciona por meio de influência ou coação, mas sim de incentivo 

e expectativa. 

Ainda, o trabalho em conjunto da percepção e da influência da cultura 

midiática estabeleceu novos parâmetros para as áreas a ela relacionadas, como 

marketing, design, educação e psicologia. Dentro do grupo estudado, a cultura 

midiática apresenta significativa participação, mas não domina ou se prevalece 

perante outros elementos. Foram os elementos retirados do ambiente natural e do 
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cotidiano infantil os mais freqüentemente escolhidos. 

Acredita-se que as análises deste estudo, atendendo a um dos objetivos 

específicos, possam fornecer dados relevantes ao universo da criança e aos 

produtos e serviços a ela direcionados.  Nesse sentido, visualiza-se uma série de 

possíveis contribuições a área ainda inexplorada. Possibilidades futuras, 

estruturadas a partir do comportamento consumidor infantil, apresentando um 

recorte mais abrangente e miscigenado: contemplando centros culturais 

diferenciados e subdivisões etárias resultariam em dados significativos para as 

áreas do marketing, design e  psicologia. 

Considera-se este estudo, ainda, um princípio da análise dos processos 

cognitivos relacionados ao desenvolvimento da fotografia e, talvez, ao estímulo do 

processo criativo. É possível que um estudo aprofundado acerca da percepção na 

infância traga novas premissas ao ensino e à prática fotográfica. Considera-se, da 

mesma forma, uma possível reestruturação da prática e da sua transmissão de 

conhecimento a partir de pesquisas continuadas. 

Como outro horizonte, destaca-se o conhecimento do processo criativo a 

partir desta metodologia. Acredita-se na possibilidade de este ser o princípio do 

mapeamento da desaceleração do processo criativo recorrente e crescente na 

infância em casos isolados ou em alguns grupos maiores. 

Embora esta pesquisa tenha obtido resposta aos seus principais 

questionamentos, outros tantos surgiram durante o processo de descoberta. O 

primeiro a ser citado corresponde à necessidade surgida durante a pesquisa de 

contraponto de percepção entre o contexto das escolas pública e particular. 

Entretanto, não foi possível trabalhar essa variável já que o conjunto de leis vigente 

no ensino público impossibilitou muitas pesquisas neste campo, inclusive o 

desdobramento desta. Tornando-se este um desdobramento da pesquisa bastante 

rico e instigante. 

Outra possibilidade futura bastante visível é o mapeamento do processo 

perceptivo das bases da linguagem fotográfica ao longo dos anos. Serão 

significativas as modificações ao longo dos anos? Será a repetição de versões 

adaptadas do experimento, ano após ano, contribuições ao olhar infantil? Ou uma 

criança, de mesma idade e contexto educacional, ainda não contaminada (sem 

contato com o experimento) em nada difere de outra já participante da população? 

Ainda é possível estabelecer, sob outros objetivos, um parâmetro em relação 
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à prática fotográfica, linguagem visual e inteligência a partir desta pesquisa: será a 

fotografia capaz de influenciar os processos inteligíveis e talvez criativos da criança? 

Ou em nada seu exercício e análise interferem nos processos de visualização do 

mundo? 

Compreender a fotografia, a linguagem visual e os processos cognitivos 

significam, antes de mais nada, compreender o indivíduo e o macro contexto em que 

está inserido. São suas experiências, conhecimentos adquiridos e reflexões sobre o 

mundo os grandes formadores dos processos inteligíveis e das inter-relações entre 

seres. 
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APÊNDICE A – Fotografias-mestras 

 

 
Figura 81 – Fotografia-mestra do referente Bola. 

 
Fonte: Primária 

 

Figura 82 – Fotografia-mestra do referente Colher. 

 
Fonte: Primária. 

 

 

 

 

 

Figura 83 – Fotografia-mestra do referente Gato 
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Fonte: Primária 

 

Figura 84 – Fotografia-mestra do referente Mulher. 

 
Fonte: Primária 
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APÊNDICE B – Tabulação das respostas 

 
 
Quadro 3 – Escolhas desenvolvidas pela criança A, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 4 – Escolhas desenvolvidas pela criança B, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 5 – Escolhas desenvolvidas pela criança C, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 6 – Escolhas desenvolvidas pela criança D, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 7 – Escolhas desenvolvidas pela criança E, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 8 – Escolhas desenvolvidas pela criança G, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 9 – Escolhas desenvolvidas pela criança H, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 10 – Escolhas desenvolvidas pela criança I, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 11 – Escolhas desenvolvidas pela criança J, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 12 – Escolhas desenvolvidas pela criança L, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 13 – Escolhas desenvolvidas pela criança M, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 

 
 

Fonte: Primária 
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Quadro 14 – Escolhas desenvolvidas pela criança N, tabuladas conforme a seleção do conjunto de 

características da Fotografia-Mestra. 

 

 
 

Fonte: Primária 
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