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“The right photo can help shape opinions”

(KONG:... 2017)



Pretende-se analisar a importância da fotografia na pesquisa e na prática do design social e 
o seu papel na construção de identidade de uma comunidade, destacando sua aplicação no 
processo de realização de um projeto que utilizou essa abordagem. Partindo do princípio de 
que a fotografia é um tipo de plataforma de observação do mundo social, e tendo em vista sua 
definição, bem como da documentação fotográfica, este projeto visa o esclarecimento das 
relações entre fotografia, design social e identidade, com o enquadramento e a compreensão 
de um projeto empreendido pelo Canto - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) 
e pelo Varal - Laboratório de Iniciativas em Design Social da Universidade Federal do Ceará, 
da mesma instituição. A pesquisa, embasada nas perspectivas oferecidas pela metodologia 
do estudo de caso, utiliza as fotos que foram realizadas no Projeto de Transformação Ativa 
Praça Ecológica Guaribal, no bairro Serrinha, como objeto de análise e discussão. As hipóteses 
da presente investigação se direcionam ao estudo dessas fotos em busca da verificação da 
importância da documentação fotográfica, do olhar fotográfico e da fotografia como instru-
mento, documento de processo e estratégia no âmbito do design social.

Palavras-chave: fotografia; design social; identidade; estudo de caso.
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It is intended to analyze the importance of photography in the research and practice of social 
design and its role in the construction of a community identity, highlighting its application in 
the process of execution of a project that used this approach. Assuming that photography is 
a type of platform for observation of the social world, and in view of its definition, as well as 
photographic documentation, this project aims to clarify the relations between photography, 
social design and identity, with the framing and the understanding of a project undertaken 
by Canto - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) and Varal - Laboratório de 
Iniciativas em Design Social da Universidade Federal do Ceará, of the same institution. The 
research, based on the perspectives offered by the methodology of the case study, uses the 
photos that were carried out in Projeto de Transformação Ativa Praça Ecológica Guaribal, in the 
Serrinha neighborhood, as object of analysis and discussion. The hypotheses of the present 
investigation are directed to the study of these photos in search of the verification of the 
importance of the photographic documentation, the photographic look and the photography 
as instrument, document of process and strategy in the scope of social design.

Keywords: photography; social design; identity; case study.
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1 MAUAD, 1996, p. 5

2 FLUSSER, 1985, p. 10.

No momento em que a imagem fotográfica foi aceita “[...] quase uni-
camente como o registro visual da verdade” (SOUSA, 2002, p. 13), ela 
deixou de ser secundarizada; de ser vista apenas como complemento 
do texto. De acordo com Flusser (1985), ao longo da luta dialética que 
caracteriza toda a História - texto versus imagem -, esta ganhou, por 
muitas vezes, papel de destaque, chegando a substituir o primeiro em 
vários casos. Conforme o autor, há dois tipos de imagem: a tradicio-
nal, cuja origem precede o invento do texto por milhares de anos; e a 
técnica, cujo nascimento sucede à concepção do mesmo.

Em Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fo-
tografia, Flusser (1985) define imagem técnica como sendo aquela 
produzida por aparelhos, e explica o funcionamento do que hoje é co-
nhecido por fotografia:

O mundo a ser representado reflete raios que vão sendo 
fixados sobre superfícies sensíveis, graças a processos 
óticos, químicos e mecânicos, assim surgindo a imagem.2

Inserida em âmbito de pesquisa, ela dispõe da possibilidade de se 
tornar documentação fotográfica. Como ferramenta, adquire novas 

funções, propõe novos sentidos (GURAN, 2011).
Diferentemente da fotorreportagem, “[...] a forma moderna do rela-

to pictorial” (FELZ, 2008, p. 2) na qual o fotógrafo não precisa adentrar 
a atmosfera do fotografado, a documentação fotográfica requer a in-
serção do documentarista no campo de atuação.

É pressuposto que o ato de fotografar exige envolvimento entre os 
presentes, em menor ou maior grau; porém, a documentação fotográ-
fica demanda do profissional imersão no espaço estudado, ou seja, é 
preciso mais do que conhecimento: compreensão.

Postura similar tem o design social, área do design cujo intuito 
principal se baseia na satisfação das necessidades humanas de indi-
víduos “[...] que não constituem uma classe de consumidores no sen-
tido de mercado” (MARGOLIN; MARGOLIN, 2004, p. 44).

Contrário ao design voltado para o mercado, o design social, ao 
empregar o Human Centered Design (Design Centrado no Ser Humano) 
como abordagem metodológica, coloca os problemas do usuário em 
destaque, respeitando o meio ambiente e a cultura (LOBACH, 2001). 
Tal intuito é alcançado através de um contato mais próximo entre 
pesquisador e objeto de pesquisa, o que reafirma a inevitabilidade da 
exigência de comprometimento e estreita ligação entre os dois.

“Não é de hoje que a história proclamou sua indepen-
dência dos textos escritos.” 1
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img | 1.1

Lara Dias. [Sem título]. 
2015. Acervo do 
PTAPEG.
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de enriquecer, expandir e melhorar a prática de futuros projetos de 
design social.

Iniciada a discussão, houve gradativa ampliação de interesse nos 
conhecimentos que abrangiam os campos da fotografia, do design 
social e, mais tarde, da identidade. De caso específico, a questão to-
mou grandezas amplas, nas quais se pode observar a atuação da 
fotografia como elemento propulsor no processo de construção de 
identidade social da comunidade estudada.

A pergunta que impulsiona e movimenta a pesquisa se resume na 
seguinte questão: qual a importância da fotografia para a prática do 
design social? A partir desta, se desdobram várias outras, mais parti-
culares, muitas das quais têm respostas no estudo de caso do projeto 
analisado e na investigação da minha ocupação nele.

Este trabalho busca, dentre outros objetivos, analisar a relevância 
da fotografia na pesquisa e na prática do design social, além de expli-
citar os papéis e as atuações da imagem fotográfica como objeto de 
documentação, registro, comunicação, fonte primária de informação 
e potencial propulsor no processo de realização do Projeto de Trans-
formação Ativa Praça Ecológica Guaribal.

É nesse contexto que entra o projeto que serviu de objeto de 
análise para este trabalho. A proposta que deu início ao Projeto de 
Transformação Ativa Praça Ecológica Guaribal, concluído em 2015, 
foi apresentada em 2013 ao Canto - Escritório Modelo de Arquitetura 
e Urbanismo (EMAU) e, posteriormente, ao Varal - Laboratório de Ini-
ciativas em Design Social, ambos da Universidade Federal do Ceará 
(UFC). Tratava-se da revitalização de um espaço público situado no 
bairro Serrinha, em Fortaleza, e utilizado como lixão a céu aberto.

Com duração de um ano, o projeto utilizou investigação-ação e 
pesquisa-ação como procedimentos metodológicos fundamentais. 
Mutirões imersivos foram empreendidos a fim de atingir adequado ní-
vel de reconhecimento de campo e aproximação com a comunidade.

Foi realizada a captura de imagens fotográficas por seus diferentes 
membros em todas as suas etapas, principalmente durante os 
mutirões (aqui, também chamados de ciclos).

Foram descobertas, no curso do projeto, diferentes áreas em que 
a fotografia poderia auxiliar. A partir de então, processou-se a neces-
sidade de identificar suas possíveis atuações e seus prováveis bene-
fícios ao estudo. Além disso, caminhos foram abertos à revelação de 
novas funções da imagem que teriam, possivelmente, a capacidade 
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A partir de estudos iniciais baseados em dados já obtidos, são levantadas hipóteses que espe-
ram ser verificadas no desenvolvimento e na conclusão do projeto aqui desenvolvido.

A hipótese que sustenta este trabalho e dá suporte a outras, formuladas a partir do des-
-dobramento desta, é a de que a fotografia pode ser usada como ferramenta de construção de 
processo de design social, sendo assim essencial a este; além de poder ser integrada à área.

Correlata à anterior, há a hipótese de que a fotografia, pelos papéis que pode assumir e por 
suas diferentes atuações, é capaz de oferecer múltiplos benefícios ao campo do design social, 
tanto durante o processo de um projeto da área quanto após a sua conclusão.

Dentro do estudo de caso analisado e tendo como pressuposta a importância da qualidade 
dos registros em pesquisas que os utilizam como estratégia, é levantada a hipótese de que 
o olhar do fotógrafo é essencial para a obtenção dessa particularidade; assim como olhares 
diferentes, sejam de natureza ética ou êmica, são importantes para a quantidade dos registros 
fotográficos, a fim de uma visão mais ampla e completa do assunto.

Ainda na perspectiva do objeto investigado, existe a hipótese de que a fotografia pode ser 
um meio de criação de interações sociais com a comunidade estudada, além de ser um im-
portante subsídio no processo de construção de sua identidade; impulsionando, dessa forma, 
o projeto e contribuindo para o seu sucesso.
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Objetivo geral

O objetivo geral desta pesquisa se resume em verificar a importância da fotografia no âmbito 
do design social e o seu papel no processo de construção de identidade de uma comunidade.

Objetivos específicos

Esclarecer as relações entre fotografia, identidade e design social;

Realizar um estudo de caso do Projeto de Transformação Ativa Praça Ecológica Guaribal;

Apresentar e explicar as atuações da fotografia no projeto desenvolvido;

Analisar a minha inserção no projeto e o trabalho desenvolvido por mim no mesmo.

ob
je

tiv
os

1.3
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São inúmeros os exemplares que contemplam a fotografia e as suas diversas áreas; porém, 
poucos dos seus campos de atuação e fatores de inclusão são familiares, mesmo que abun-
dantemente publicados. O design social, apesar de não ser igualmente propagado, possui cer-
ta diversidade de títulos que o amparam. No entanto, as publicações que combinam os dois 
assuntos, relacionando-os de forma a enaltecer os benefícios mútuos que proporcionam, são 
escassas. Portanto, este trabalho se dispõe a contribuir para a pluralidade da temática.

Relacionada a outro universo de grande relevância social - o design, neste caso -, a fotogra-
fia pode exercer mais do que “apenas” suas funções básicas, intrínsecas a ela, como o registro 
e a documentação. Sendo assim, trabalhos que os associam podem iniciar uma melhor e 
maior propagação das vantagens que a imagem técnica pode vir a acrescentar em diferentes 
áreas; além de existir a possibilidade da criação de novas maneiras de ela ser apresentada e 
interpretada, dependendo do âmbito em que for inserida.

O estudo aprofundado da fotografia em um domínio como o design social tem a capacida-
de de ampliar a abrangência de ambos, tanto interna (no interior de suas próprias áreas) quan-
to externamente (atuando em diferentes campos). Da mesma forma que o auxílio da fotografia 
no design social promete ser benéfico, a recíproca propõe-se a ser verdadeira. O design social 
pode proporcionar não somente maior visibilidade à imagem, aquela que, como será discutido 
mais adiante, pressupõe-se estar banalizada, como maior atentamento à ela.

Da soma das duas áreas, há a possível descoberta de novas funções da fotografia (ou a 
redescoberta daquelas pouco abordadas), aumentando a sua influência como estratégia no 
processo da pesquisa; instrumento de auxílio no estudo, já que ela, sozinha, não parece ter 
tanta amplitude quanto quando combinada; e viável elemento propulsor da construção de 
identidade de uma comunidade através de semelhança, reconhecimento e proximidade.
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“Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. Signi-
fica pôr a si mesmo em determinada relação com o 
mundo, semelhante ao conhecimento - [...] ao poder.” 3

3 SONTAG, 2004, p. 14.

4 BARTHES, 1984, p. 31.

Flusser (1985) inicia Filosofia da caixa preta: ensaios para uma 
futura filosofia da fotografia com a seguinte definição: “Imagens são 
superfícies que pretendem representar algo” (FLUSSER, 1985, p. 
7). Logo em seguida, o autor afirma que elas devem sua origem à 
imaginação, a qual concede ao ser humano a habilidade de abstrair 
duas das quatro dimensões espácio-temporais existentes. Assim, a 
bidimensionalidade é constatada e visualizada. Da mesma forma que 
a imaginação nos provê com a capacidade de omitir tais grandezas, 
ela nos permite reconstituí-las: a imagem, de duas dimensões, 
tornase algo vivo novamente; cena passada, porém reconstruída no 
imaginário humano.

Ainda conforme o autor, a imagem, como mediação entre homem 
e universo, propõe-se a ser mapa do mundo, ou seja, forma de apre-
sentar o indivíduo à sua própria natureza e orientá-lo, através de ce-
-nas, na sua busca incessante por propósito; mas acaba se tornando 
divisora e prejudicial a partir do momento em que “O homem, ao invés 
de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em fun-
ção de imagens” (FLUSSER, 2005, p. 7). A essa inversão de funções, 
dá-se o nome de idolatria.

Hoje, é possível a constatação da alienação humana às primor-

diais funções da imagem: guiar, conduzir. A idolatria da sua superficia-
lidade é persistente em uma sociedade tecnologicamente avançada 
na qual a presença de imagens técnicas se faz presente em todos os 
momentos da vida, salvas as exceções.

Vejo fotos por toda parte, como todo mundo hoje em dia; 
elas vêm do mundo para mim, sem que eu peça; não passam 
de “imagens”, seu modo de aparição é o tudo-o-que-vier (ou 
tudo-o-que-for).4

A crescente popularização da tecnologia digital e a consequente e 
excessiva produção de registros - por profissionais ou leigos - resul-
taram em progressiva banalização da fotografia (KAWAKAMI; VEIGA, 
2012). De acordo com as autoras, o processo de vulgarização da ima-
gem contemporânea foi agilizado por métodos de produção e máqui-
nas fotográficas de relativa acessibilidade a um vasto público.

Apesar disso, a democratização do conhecimento da ciência foto-
gráfica e dos instrumentos que a suportam permite a diversificação 
de olhares, a ampliação de conceitos e a revelação de incríveis profis-
sionais. Infelizmente, porém, uma de suas maiores inconveniências 
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é a gradual perda de valor das imagens; consequentemente, muitas 
destas são hoje rapidamente descartadas à vista daqueles que as in-
terpretam.

A fabricação desenfreada de fotografias, ao produzir um con-
tingente gigantesco de informações, acabou por “saturar” o 
leitor visual, levando-o, não raro, a optar, em suas leituras, 
por informações mais primárias e menos analíticas.5

A profusão de conteúdo e a variedade imaginística que invadem 
diariamente o espaço do ser humano, ou mesmo a corrente carên-
cia de profundidade que pode existir nas fotos que o atingem, o fa-
zem desconsiderar as imagens carregadas de sentidos que, de outro 
modo, poderiam acrescentar às suas formas de interpretar o mundo.

Em Introdução à análise da imagem, Joly (2007) discorre sobre a 
contemplação da imagem e como a prática pode ser benéfica à quem 
a realizar:

Instrumento de comunicação, divindade, a imagem asseme-
lha-se ou confunde-se com o que representa. Visualmente 
imitadora, pode enganar ou educar. Reflexo, ela pode levar 
ao conhecimento.6

Para tal contemplação, Flusser (1985) defende o scanning: ativida-
de de vaguear a fotografia com os olhos para maior aprofundamento 
do seu significado. Portanto, um olhar superficial não traduz a com-
plexidade de informações que a imagem pode carregar.

A fim de assimilar todo e qualquer conhecimento contido em uma 
fotografia, Shore (2014), em A natureza das fotografias: uma introdução, 

explora formas de examiná-la através do entendimento do seu funcio-
namento. Para isso, ele aborda os níveis que a compreendem: o físico, 
o descritivo e o mental.

O nível físico, segundo o autor, compreende a natureza palpável da 
fotografia:

Uma fotografia é bidimensional, tem bordas e é estática; 
ela não se move. Embora seja bidimensional, ela não é, 
rigorosamente, plana. A fotografia tem uma dimensão 
física.7

Exposto por Shore (2014), o segundo nível compreende o descritivo, 
no qual um aspecto do mundo é selecionado e disposto no plano da ima-
gem. Aqui, quatro elementos fundamentais realizam a ação de traduzir 
uma parte da realidade em cena: a bidimensionalidade, o enquadramento, 
o tempo e o foco. “Esses quatro atributos definem o conteúdo descritivo e 
a estrutura de uma fotografia” (SHORE, 2014, p. 38).

Já o nível mental, o mais subjetivo dos três, aprofunda as concep-
ções do homem sobre o nível descritivo. É o ponto em que a imagina-
ção atua, estruturando uma imagem mental através da fotografia e 
para ela. Assim, esta pode ter amplo espaço no nível descritivo, mas 
raso espaço no nível mental (img 2.1), “[...] no qual há pouca sensação 
de os olhos estarem mudando de foco” (SHORE, 2014, p. 100); e raso 
espaço no descritivo, mas amplo espaço no nível mental (img 2.2).

Vale salientar que a fotografia, além do seu potencial de expandir 
olhares à novas interpretações do que já foi constatado, tem um po-
der de significação próprio que lhe permite ser o ponto de partida de 
uma reflexão ou o resultado dela, mas nunca a reflexão em si, já que, 
por natureza, ela é distintamente descritiva (GURAN, 2012).

5 KAWAKAMI; VEIGA, 
2012, p. 172.

6 JOLY, 2007, p. 19.

7 SHORE, 2014, p. 15.
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img | à esquerda | 2.1 

William H. Bell. Cânion 
de Kanab Wash, rio 
Colorado, sentido Sul. 
1873.

img | à direita | 2.2 

Ricardo Maia. [Sem 
título]. Acervo do 
PTAPEG. 2015.

Pouca divagação do 

olhar, portanto, raso 

espaço no nível mental, 

apesar de ser uma 

fotografia com amplo 

espaço descritivo 

(físico).

Ao contrário da img 2.1, 

a foto ao lado possui 

raso espaço descritivo 

(físico), mas profundo 

espaço no nível mental.
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Documentação fotográfica

Quando requisitada no âmbito de uma pesquisa, a imagem se torna 
instrumento de comunicação e documento de caráter científico, ou 
seja, documentação fotográfica. Por exigir do fotógrafo seus pontos 
de vista e comentários, este ramo da fotografia aproxima-o do objeto 
de estudo, o que resulta na sua total imersão no espaço estudado.

Segundo Guran (2012), o documentarista - aquele que busca, primei-
ramente, apreender o assunto que enfoca - produz fotografia de natureza 
exógena, também denominada ética: imagens captadas por ele, como 
pesquisador, ou pela sua equipe, sob a sua coordenação; as quais ten-
tam responder as hipóteses levantadas no decorrer da pesquisa.

Em contraste, há a fotografia de natureza endógena ou êmica, que 
difere da primeira por poder ou não estar sob o controle do fotógrafo. 
São fotografias feitas, principalmente, pelos membros do grupo social 
estudado, com uma primária, porém significativa tradução das suas 
identidades, tanto individuais quanto coletivas. As imagens realizadas 
“[...] estão impregnadas, forçosamente, da representação que eles fa-
zem de si próprios” (GURAN, 2011, p. 82). É possível, com a fotografia 
de natureza endógena, compreender o olhar dos indivíduos estuda-
dos sobre eles mesmos e sobre os pesquisadores ali envolvidos.

É importante ressaltar que uma fotografia pode mudar de nature-
za no curso da pesquisa ou vir a ser as duas, simultaneamente.

Ainda na concepção do autor, o conjunto dessas imagens (corpus 
fotográfico) também pode ser dividido de acordo com seu objetivo: 
há a fotografia para obter informações, que corresponde à realizada 
nas primeiras fases da pesquisa, nas quais o pesquisador tenta es-
tabelecer um elo com a comunidade e inserir-se no ambiente; e há a 
fotografia para expor conclusões, que condiz com as últimas fases da 
pesquisa, quando os olhos do fotógrafo estão “treinados” para avistar 
as respostas das perguntas feitas no início do trabalho.

A interação com a população estudada se dá como fundamen-
tal para o êxito de quaisquer práticas implantadas no espaço que ela 
ocupa, principalmente nas etapas iniciais da pesquisa. É esperada 
uma sensibilidade do pesquisador neste momento, já que é através 
da troca de confiança com a comunidade que ele conseguirá obter 
respostas mais completas de peso e conceito. A pessoa que estuda e 
observa o grupo tem que se unir a ele e até mesmo vir a ser confundi-
do como seu membro. Esta integração é esperada de quem pratica a 
documentação fotográfica.

Um dos primeiros praticantes da atividade, Jacob A. Riis foi precur-
sor de uma série de profissionais comprometidos em usar a fotogra-
fia como instrumento de mudança da realidade que cerca o homem. 
Criou, assim, um trabalho em que retratou as péssimas condições de 
vida dos imigrantes que viviam em Nova York (FELZ, 2008). Transfor-
mado em livro, o How the other half lives: studies among the tenements 
of New York, publicado em 1890, o projeto introduziu o fotógrafo em 
um ambiente que consistia em fome, desemprego e diversos outros 
problemas sociais (img 2.3; img 2.4). Relatando-os ao mundo, acabou 
por causar forte abalo na sociedade do século XIX.

O poder de comoção da fotografia é constatado por Freund (1995) 
em Fotografia e sociedade, ao relatar que ela:

Muda a visão das massas. [...] Com a fotografia, abre-se 
uma janela para o mundo. [...] Ao ampliar o campo de visão, 
o mundo se encolhe. A palavra escrita é abstrata, mas a 
imagem é o reflexo concreto do mundo onde cada um vive. 
A fotografia inaugura os mass-media visuais quando o 
retrato individual se vê substituído pelo coletivo.8

8 FREUND, 1995.
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img | acima | 2.3 

Jacob Riis. One of Four 
Pedlars Who Slept in 
the Celler of 11 Ludlow 
Street Rear. Via Preus 
Museum. 1888.

img | abaixo | 2.4 

Jacob Riis. Bohemian 
Cigarmakers at work 
in their Tenement. Via 
Preus Museum.
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Há apenas algumas décadas, o assunto identidade não era, nem de 
perto, o centro dos debates articulados pelos chamados “pais espi-
rituais da sociologia” (BAUMAN, 2005, p. 22), como Weber, Durkheim 
ou Simmel; segundo Vecchi, entrevistado pelo autor de Identidade: en-
trevista a Benedetto Vecchi. O tema era visto como simples objeto de 
meditação filosófica, e assim permaneceu até a chegada gradual da 
modernidade líquida ou globalização - e seus efeitos irreversíveis e 
em escala planetária -, na qual policultura e diversidade convergem 
(BAUMAN, 2005).

Ao longo dos anos, teorias sobre a identidade surgiram. Inerente 
ao ser humano? Criada por ele? Construída, então? Hall (2014) discor-
reu sobre estas questões em A identidade cultural da pós-modernidade, 
publicação na qual iniciou seu raciocínio ao apontar e distinguir três 
concepções de identidade: três indivíduos - o iluminista, o sociológico 
e o pós-moderno - em suas respectivas épocas.

O primeiro, que tinha uma concepção altamente individualista do 
sujeito e da identidade, baseava-se no ser humano como um indiví-
duo completamente centrado e inteiro: unificado. Dizia que o homem 
tinha, inerente à sua existência, um núcleo interior que nascia e se de-
senvolvia com ele, mas não sofria alterações com a passagem do 
tempo. Em conformidade com esta ideia, a identidade não era criada 
e moldada por quem a possuía, mas revelada a partir de tal essência 
permanente. 

Ainda de acordo com Hall (2014), o segundo - o indivíduo socio-
lógico - surgiu em seguida, na desordem que irrompeu em torno do 
assunto identidade, consequência da manifestação da noção de indi-
vidualidade; esta advinda da progressiva valorização da racionalidade 
e da libertação do homem com relação aos dogmas da Igreja (SOUZA, 
2014). A concepção, ainda não tão distante do pensamento do ilumi-
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nista, afirmava que o já mencionado núcleo interior, apesar de presen-
te em cada indivíduo, não era auto-suficiente: dependia da interação e 
comunicação com outros. Em outras palavras, a identidade inerente 
ao ser humano existe, mas pode ser modificada através de relações 
externas: “De acordo com essa visão, que se tornou a concepção so-
ciológica clássica da questão, a identidade é formada na “interação” 
entre o eu e a sociedade” (HALL, 2014, p. 11).

O terceiro e último - o pós-moderno - surgiu da fragmentação do 
homem. O indivíduo centralizado já não existe mais. Este deu lugar 
ao ser composto por várias identidades, exposto à várias culturas, 
questionado por diversas estruturas sociais e diversos padrões esta-
belecidos. “O próprio processo de identificação, através do qual nos 
projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisó-
rio, variável e problemático” (HALL, 2014, p. 12).

Assim, a partir do momento em que o sujeito cartesiano, 
estável, fixo e unificado, é desestabilizado com o surgimento 
da noção pós-moderna, que rompe com essa pretensa 
coerência e rigidez, a identidade passa a ser uma questão 
problemática, cercada de dúvidas e incertezas. Disso decorre 
a sensação de insegurança que acompanha o sujeito pós-
moderno, insegurança em razão da natureza cambiante 
da identidade, a qual faz com que ele não se perceba mais 
como um ser integrado, dotado de uma essência unívoca.9

De acordo com Souza (2014), as mudanças que ocorreram acer-
ca dos debates que abrangiam identidade culminaram na ideação da 
sua concepção pós-moderna. Mais especificamente, acontecimen-
tos históricos decorridos das considerações teóricas de Karl Marx; 

da descoberta do inconsciente, por Sigmund Freud; da contestação 
da ideia de que o indivíduo é o centro do sistema social, por Ferdi-
nand Saussure; da teoria do poder disciplinar, de Michel Foucault; e 
do movimento feminista (HALL, 2014), expandiram a compreensão 
do homem sobre si e colaboraram com a difusão do tema hoje noto-
riamente propagado.

Atualmente, a identidade é uma questão abordada com frequên-
cia; com a maleabilidade e transitoriedade permitidas pelo mundo 
pós-digital. É o “papo do momento”, nas palavras de Vecchi (BAUMAN, 
2005, p. 23). Gui Bonsiepe (2011), em Design, cultura e sociedade, con-
firma o pressuposto ao citar Bauman (2005) e, logo após, registrar:

[...] pode-se dizer que <identidade>, hoje, se transformou 
num prisma através do qual são descobertos, captados 
e pesquisados outros aspectos atuais da vida 
contemporânea>>(1). No âmbito do design, podemos 
observar um processo similar: identidade e globalização 
ocupam uma posição central no discurso atual do design.10

9 SOUZA, 2014, p. 93.

10 BONSIEPE, 2011, p. 45.
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Comunidades

Sabe-se, seguramente, que “A fragilidade e a condição eternamente 
provisória da identidade não podem mais ser ocultadas” (BAUMAN, 
2005, p. 22), pensamento já aludido no esclarecimento da percepção 
de identidade do indivíduo pós-moderno. Em cada pessoa, ela está 
em constante e infinita construção, evolução e reinvenção; como con-
firma Jenkins (2004), em Social identity: “Há algo ativo sobre identi-
dade que não pode ser ignorado: não ‘está lá’, não é uma ‘coisa’, deve 
sempre ser estabelecida” (JENKINS, 2004, p. 4)11. Já Bonsiepe (2011), 
em harmonia com tal concepção, atenta para o fato de que “[...] iden-
tidades não são entidades escondidas em algum lugar secreto e 
profundo, e sim algo que precisa ser criado (ou, na terminologia do 
design, algo que precisa ser projetado)” (BONSIEPE, 2011, p. 50). Hall 
(2014) afirma que ela “É definida historicamente, e não biologicamen-
te” (HALL, 2014, p. 13).

O conhecimento desta realidade - antes escondida por forças que fa-
ziam da busca por identidade um invento por meio de esforço, não uma 
descoberta através de vivência e experiências - foi recentemente reve-
lado para uma grandeza de filósofos e sociólogos, os quais ajudaram a 
colocar o tema identidade - e tudo que o cerca - em evidência.

‘Identidade’ se tornou um dos temas unificadores da ciência 
social durante os anos 90, e não mostra sinais de ir embora. 
Todos têm algo a dizer: antropólogos, geógrafos, historiadores, 
filósofos, cientistas políticos, psicólogos, sociólogos.12

Rapidamente, a identidade, de natureza intangível e ambivalente, 
transpassou falas e movimentou-se em variadas direções, facilitando 
o estudo do assunto e possibilitando a descoberta de diferentes ver-
tentes sobre o tema. Sendo assim, e com o caminho desobstruído, 

Bauman (2003) revelou a existência de entidades que definem as di-
ferentes identidades, as chamadas comunidades; as quais, em Comu-
nidade: a busca por segurança no mundo atual, são explicadas:

[...] a comunidade é um lugar “cálido”, um lugar confortável e 
aconchegante. É como um teto sob o qual nos abrigamos da 
chuva pesada, como uma lareira diante da qual esquentamos 
as mãos num dia gelado. [...] Numa comunidade, todos 
nos entendemos bem, podemos confiar no que ouvimos, 
estamos seguros a maior parte do tempo e raramente 
ficamos desconcertados ou somos surpreendidos. Nunca 
somos estranhos entre nós.13

Apoiado em suas extensas explanações sobre o tema, o autor 
qualificou os dois tipos de comunidade existentes: há “comunidades 
de vida e destino”, cujos membros possuem ligações absolutas; e “co-
munidades fundidas por ideias”, em que os participantes são ligados 
por princípios ou ideais (BAUMAN, 2005, p. 17).

Ainda no mesmo discurso, Bauman (2005) atenta para o instante 
em que o indivíduo se depara com interrogações referentes à própria 
identidade: “[...] só surge com a exposição a “comunidades” da segun-
da categoria - e apenas porque existe mais de uma ideia para evocar e 
manter unida a “comunidade fundida por ideias” [...]” (BAUMAN, 2005, 
p. 17). A partir do momento em que o ser humano se ausenta de onde 
está acostumado a entender como seu, como fragmento pertencente 
à sua identidade (aquilo que, de certa forma, o molda), é confrontado 
pelo desconhecido, e se torna, assim, consciente da real fragilidade e 
fluidez da própria identidade. É aqui que o conceito de pertencimento 
é inserido e aplicado.

11 JENKINS, 2004, p. 4, 
tradução da autora.

12 JENKINS, 2004, p. 8, 
tradução da autora.

13 BAUMAN, 2003, p. 7.
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img | 2.5; 2.6; 2.7

Lara Dias. [Sem título]. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.

À esquerda, moradores 
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À direita, um tipo de 

comunidade fundida 
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sadores e parceiros do 
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img | 2.8

Lara Dias. [Sem título]. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.
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Pertencimento

Ao deixar sua(s) comunidade(s) de vida e destino, a ideia de encai-
xe, para o homem, em um espaço ou grupo com regras pré-estabe-
lecidas, parece seguro e confortável. Com essa inclusão, ele se torna 
propriedade de um grupo e participante deste, com todas as peculia-
ridades intrínsecas à comunidade entregues ao indivíduo de forma 
gratuita e sem dificuldades impostas.

Participar de um grupo significa aceitar e tomar para 
si os critérios desse grupo. Encontrar-se dentro de 
uma comunidade significa pensar e agir conforme esta 
comunidade. Os grupos têm o papel de falar sobre a 
identidade do sujeito, porém, não é a identidade do sujeito 
em si que está sendo mostrada e sim a máscara social. E é 
ela que integra a pessoa num conjunto.14

Segundo Bauman (2005), apesar de estar subentendida a fuga-
cidade do pertencimento e da identidade, pertencer é, ainda hoje, 
disposto como destinação final, condição sem alternativa, o que faz 
com que a ideia de ter uma identidade se perca do seu real propósito. 
Em outras palavras, se tem-se o pertencimento como finalidade e se 
sabe-se que, eventualmente, características serão agregadas e farão 
parte, sem muito esforço, da identidade de um indivíduo, este estará 
mais fechado à descoberta da sua identidade individual, exploração 
que não deveria ser uma tarefa, mas uma sucessão de aprendizados.

Tal discussão nos leva a dois conceitos que caracterizam a am-
bivalência da identidade: identidade individual e identidade social. A 
primeira, quando o indivíduo se autocaracteriza, é apoiada em de-
terminado modelo que reflete na sua identificação e interpretação 
como pessoa e membro da sociedade. Já a segunda, conforme Ting-

Toomey (1998), resulta da tentativa do indivíduo de se colocar em 
algum lugar onde ele compartilha atributos com outros do mesmo 
grupo. É ainda um conceito que a pessoa desenvolve de si mesma, 
porém provém da necessidade da sua incorporação em grupos ou 
comunidades que possuam significado emocional para ela.

Em Social identity, Jenkins (2004) aborda a dualidade da identida-
de ao reconhecer que existe uma identidade voltada a classificar coi-
sas ou pessoas, e outra a ser associada com, ou anexada a algo ou 
outra pessoa (uma ideologia ou um amigo, por exemplo), tais como 
as identidades individual e social, respectivamente.

14 ZAMBOM; LOPES, 2007, 
p. 45



36

Mutirão

No período que corresponde à emergência das fábricas em grande 
parte da Europa e dos Estados Unidos, entre os séculos XVIII e XIX 
- na chamada Revolução Industrial -, processou-se uma vasta expan-
são da oferta de bens de consumo (CARDOSO, 2013). A queda do 
custo destes, devido à intensa e ininterrupta produção, levou a um 
aumento considerável do número de pessoas com o poder de adqui-
rí-los. De acordo com Cardoso (2013), “Era a infância da sociedade de 
consumo” (CARDOSO, 2013, p. 1).

Em Design para um mundo complexo, o autor ressalta que tal pro-
cesso teria motivado o declínio da preocupação com a estética e qua-
lidade dos objetos. Sabendo disso, diferentes profissionais entraram 
em ação a fim de reconfigurar os produtos existentes e aprimorar o 
gosto dos consumidores. Assim, aos poucos, o ofício de projetar e 
conformar objetos foi ganhando a devida atenção.

Segundo o autor, a partir de 1850, os responsáveis pelo desem-
penho de tais atividades - alguns já chamados de designers - come-
çaram a conceber o conforto e bem-estar do homem como um dos 
principais objetivos das suas práticas. Tendo isso em vista, uma das 
suas primeiras máximas revolveu em torno da expressão fitness for 
purpose, ou seja, adequação dos objetos ao seu propósito, que, mais 
tarde, em 1930, levou à manifestação do princípio que marcou a pri-
meira escola de design do mundo, a Bauhaus, fundada por Walter 
Gropius: form follows function ou, em português, forma segue função.

Para Cardoso (2013), a fim de “[...] realizar o ideal de adequação 
ao propósito, é preciso ter de antemão uma noção mais ou menos 
coerente de qual propósito se quer cumprir” (CARDOSO, 2013, p. 9). 
É certo que os propósitos de décadas atrás mudaram radicalmente 
com relação aos de hoje: nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, a pro-
dução em série operava com intensidade; hoje, a personalização dos de

si
gn

 s
oc

ia
l

2.3



revisão da literatura

37

produtos é priorizada e apreciada. Além disso, temos a questão da 
responsabilidade ambiental - na década de 1960, tema pouco abor-
dado ou sequer aludido; na atualidade, tópico gerador de discussões, 
palestras e conferências em todo o mundo.

O atual e notável interesse pelo assunto foi intensificado pelo 
constante processo de globalização, ao longo de conflitos raciais, pro-
testos políticos e guerras civis. Tornou-se alarmante e urgente quan-
do “[...] os limites de nosso planeta tornaram-se evidentes” (MANZINI, 
2008, p. 20).

A deterioração ambiental avança mesmo quando não 
a discutimos e se manifesta em muitas outras formas: 
saturação do mercado (demanda limitada), desemprego 
(oportunidades de trabalho limitadas), proliferação de 
guerras regionais para o controle dos recursos naturais 
(recursos limitados), emigração e consequentes problemas 
raciais (limites demográficos e sociais), dificuldade de 
imaginar o futuro (...).15

Na década de 1970, quando sintomas de um colapso ambiental 
começavam a se instaurar na sociedade, Papanek (2005), designer 
oriundo de Viena e residente dos Estados Unidos, lançou, em 1971, 
seu livro mais polêmico e controverso: Design for the real world. A 
publicação, hoje um best-seller mundial, teve má repercussão ini-
cial, causando controvérsias. Nela, o autor não poupa ironias, ques-
tionamentos e fortes opiniões sobre a conduta dos designers, além 
de debater o papel social da profissão e propor mudanças nas suas 
práticas. Ao falar de produtos inúteis e criação imoderada, anuncia 
que “[...] existem profissões mais prejudiciais que desenho industrial, 

mas bem poucas” (PAPANEK, 2005). Ademais, convida os parceiros 
de profissão a levantarem das suas cadeiras, saírem de seus escritó-
rios, olharem em volta e projetarem para o “mundo real”, onde miséria, 
violência, guerras e crises coexistem.

Desde a sua publicação, vários outros autores e designers respon-
deram à chamada do designer e escritor e procuraram agir com rela-
ção ao que era argumentado, projetando e produzindo para pessoas 
ou comunidades com necessidades especiais, propósito diferente do 
intento do design voltado para o mercado.

O objetivo primário do design para o mercado é criar produtos 
para venda. De modo contrário, o objetivo primordial do 
design social é a satisfação das necessidades humanas.16

Ainda assim, Sylvia e Victor Margolin (2014) não posicionam os 
termos design para o mercado e design social como opostos, mas 
como “dois pólos de uma constante” (MARGOLIN, MARGOLIN, 2014, 
p. 44). A distinção entre os dois se baseia no consumidor final e nas 
prioridades que ele impõe ao produto.

Os autores afirmam que vários produtos desenhados para o mer-
cado atendem as necessidades sociais, mas, dado que algumas de-
las se relacionam com uma parcela da população que não constitui 
“uma classe de consumidores no sentido de mercado” (MARGOLIN, 
MARGOLIN, 2014, p. 44), o mercado não é capaz de (e nem se interes-
sa muito em) tratar de todas as demandas.

Sendo assim, e considerando que o design social objetiva alcançar 
pessoas de baixa renda e/ou portadoras de necessidades especiais, 
a prática se destaca por usar a empatia, a colaboração e a co-cria-
ção no seu exercício, empregando o Human Centered Design (design 

15 MANZINI, 2008, p. 20.

16 MARGOLIN; MARGOLIN, 
2004, p. 44.
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centrado no ser humano) como uma de suas principais formas de 
abordagem metodológica.

Alguns bons exemplos de design social podem ser encontrados 
em todo o mundo, resultados da disseminação do tema pela escri-
ta e abordagem agressivas de Papanek (2005) e outros autores que 
mudaram a visão de muitos sobre o papel social do designer em um 
mundo de populações marginalizadas e recursos instáveis.

O Eliodoméstico (img 2.9), por exemplo, um forno que permite 
transformar água salgada em água doce, é uma tecnologia que per-
mite ajudar populações de países em desenvolvimento que sofrem 
pela falta de água. Criado pelo designer italiano Gabriele Diamanti, o 
produto funciona como um coador que permite a dessalinização da 
água, tornando-a apta para consumo. Ele produz até cinco litros por 
dia, tem o sol como único requisito e custa cinquenta dólares.

Outro projeto de design social que podemos dar como exemplo é o 
que será melhor analisado e discutido neste trabalho, mais adiante, no 
capítulo cinco. Através da regeneração de um espaço urbano, o Projeto 
de Transformação Ativa Praça Ecológica Guaribal (img 2.10; img 2.11) 
teve como objetivo tratar de certas necessidades sociais de uma co-
munidade e provê-la com melhorias em um ambiente comunitário, re-
sultando em desenvolvimento na qualidade de vida de seus habitantes.

Margolin e Margolin (2014), em Um “modelo social” de design: ques-
tões de prática e pesquisa, salientam que:

Áreas inadequadas ou fisicamente inferiores e produtos 
podem afetar a segurança, oportunidade social, nível de 
stress, sentimento de pertencer a um lugar, auto-estima 
e até a saúde física de uma pessoa ou pessoas em uma 
comunidade.17

Em ambos os trabalhos foi realizada a atividade da documentação 
fotográfica, ação que se mostrou benéfica na divulgação da primeira 
(ao que se sabe), e, na segunda, no seu processo e desenvolvimento.

Análoga ao posicionamento do documentarista está a colocação 
de um designer no espaço de um projeto de design social, que tam-
bém requer completo envolvimento do profissional com o universo 
trabalhado. A convergência das duas atividades se mostra de rele-
vante contribuição para o sucesso no desempenho de ambas as prá-
ticas. Idealmente, a documentação fotográfica, em uma pesquisa de 
design social, seria realizada por um designer com um “olhar foto-
gráfico”, para maior densidade, relevância e significação das imagens 
captadas; já que o designer-documentarista estaria treinado para 
identificar, nas duas esferas, os aspectos que possibilitariam o desen-
volvimento da pesquisa.

17 MARGOLIN; MARGOLIN, 
2004, p. 44.

img | 2.9

Disponível em: http://
www.gabrielediamanti.
com/projects/
eliodomestico/.
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“[...] a Metodologia estuda os meios ou métodos de 
investigação do pensamento concreto e do pensa-
mento verdadeiro.”18

18 OLIVEIRA, 1997.

19 CÉSAR, 2005, p. 2.

Primeiramente, é necessária a inserção do trabalho na classificação 
de pesquisa proposta por Selltiz, Jahoda e Deutsch (1974). Segundo 
os autores, as pesquisas sociais, de acordo com seus objetivos, são 
categorizadas em três grupos: estudos exploratórios, estudos descri-
tivos e pesquisas explicativas ou causais.

Trata-se, aqui, de um estudo exploratório, o qual objetiva a familia-
rização com um assunto pouco explorado. É um estudo que resulta 
em mais conhecimento sobre a temática discutida e consequente 
construção de hipóteses, seguida das suas afirmações ou contesta-
ções. Normalmente, a forma de estudo de caso é assumida por esse 
tipo de pesquisa.

Quanto à abordagem, a pesquisa é reconhecida como qualitativa. 
César (2005), em Método do estudo de caso (case studies) ou método do 
caso (teaching cases): uma análise dos dois métodos no ensino e pesquisa 
em administração, discorre sobre a abrangência de tais estudos:

Pesquisas de natureza qualitativa envolvem uma grande 
variedade de materiais empíricos, que podem ser estudos de 
caso, experiências pessoais, [...] enfim, materiais que descrevam 
a rotina e os significados da vida humana em grupos.19

Tais pesquisas “[...] têm como preocupação fundamental o es-
tudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural” 
(GODOY, 1995B, p. 62). De acordo com a autora, elas apresentam 
as seguintes características: ambiente natural como fonte direta 
de dados; pesquisador como instrumento-chave; caráter descritivo; 
processo como foco da abordagem, ao invés do resultado ou do 
objeto; e enfoque indutivo na análise de dados como método dos 
pesquisadores.

Os pesquisadores que optam por essa abordagem se opõem aos 
que defendem um modelo único de pesquisa para todas as ciências, 
segundo Goldenberg (1997). Conforme a autora, os “[...] qualitativis-
tas recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social” 
(1997, p. 17). Fundado pelo filósofo francês Augusto Comte, o positi-
vismo defendia o emprego de uma abordagem científica na realidade 
social e humana (GOLDENBERG, 1997, p. 17).

Diferente da abordagem quantitativa, que se preocupa excessi-
vamente com a representatividade numérica, a pesquisa qualitativa 
aborda cada pessoa como única e não presume uma padronização. 
Ela visa, assim, ao aprofundamento e à amplitude do conhecimento 
de um grupo social.
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Pesquisa bibliográfica

No que se refere aos procedimentos, a pesquisa assume três formas: 
pesquisa bibliográfica, estudo de caso e pesquisa-ação. A primeira, 
passo inicial do estudo; a segunda, mais expressiva, adotada durante 
seu curso; e a terceira, empregada em 2015 no projeto que este tra-
balho analisa.

A pesquisa bibliográfica, fundamental em qualquer tipo de tra-
balho científico, envolve um levantamento cuidadoso da bibliografia 
existente relacionada ao tema que será estudado. Por ser passo preli-
minar da pesquisa, tenta, por meio de publicações referenciais, prover 
o pesquisador de base e apoio para a construção do processo daquilo 
que será futuramente executado (FONSECA, 2002).

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios 
escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se 
com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, 
porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente 
na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 
publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta.20
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3.2 20 FONSECA, 2002, p. 32.
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Estudo de caso

O segundo procedimento metodológico pode ser justificado pela vas-
ta investigação e pelo exame detalhado do processo do Projeto de 
Transformação Ativa Praça Ecológica Guaribal. A pesquisa se baseia, 
em parte, na metodologia do estudo de caso.

O estudo de caso visa a um exame detalhado de um espaço, de 
uma situação, de um objeto ou de um indivíduo em uma circunstân-
cia ou localização. Pode, assim, ser explicado como uma forma de 
coletar informação e conhecimento sobre o comportamento de um 
indivíduo ou de um grupo de pessoas durante determinado período de 
tempo (FONSECA, 2002). As informações coletadas devem ser averi-
guadas, detalhadas e específicas:

O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma 
perspectiva interpretativa, que procura compreender como 
é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma 
perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar 
uma perspectiva global, tanto quanto possível completa 
e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do 
investigador.21

Em The case research strategy in studies of information systems, 
Benbasat, Goldstein e Mead (1987) apresentaram as características-
chave da metodologia: fenômeno examinado em um ambiente natural; 
dados recolhidos por diversos meios (observações diretas e indiretas, 
entrevistas, questionários, registros de imagem, áudio e vídeo, entre 
outros); uma ou mais entidades (pessoa, grupo ou organização) 
examinadas; complexidade da unidade estudada intensivamente; 
abordagem mais adequada nos estágios de exploração, classificação 
e desenvolvimento de hipóteses do processo de construção do co-

nhecimento, além disso, o investigador deve ser receptivo com relação 
à exploração; controles experimentais e manipulações não envolvidos 
e/ou utilizados; investigador não precisa especificar antecipadamente 
o conjunto de variáveis dependentes e independentes; resultados ob-
tidos dependem fortemente do poder de integração do investigador; 
podem ser feitas mudanças na seleção do caso ou dos métodos 
de recolha de dados à medida que o investigador desenvolve novas 
hipóteses; pesquisa envolvida por questões com como? e porquê? 
por estas lidarem com ligações operacionais a serem traçadas ao 
longo do tempo, ao invés de com frequência ou incidência; e foco em 
eventos contemporâneos.

Além destas qualidades, que aproximam o procedimento metodo-
lógico das pesquisas qualitativas, um atributo importante do estudo 
de caso é o fato de o pesquisador dar mais importância àquilo que o 
caso acrescenta à universalidade do assunto do que ao caso especí-
fico e separado da temática geral.

Através do estudo de um caso bem delineado, ou seja, da parte, 
é possível uma melhor compreensão sobre o todo. Em O estudo de 
caso como modalidade de pesquisa, Ventura (2007) afirma que “[...] em 
relação aos estudos de caso, deverá haver sempre a preocupação de 
se perceber o que o caso sugere a respeito do todo e não o estudo 
apenas daquele caso” (VENTURA, 2007, p. 383).

Sendo assim, a partir de amplo estudo do Projeto de Transforma-
ção Ativa Praça Ecológica Guaribal, será possível um maior entendi-
mento sobre os campos que ele abrange - os abordados neste traba-
lho (fotografia, identidade e design social), além de um aclaramento 
a respeito de como as temáticas atuam unidas, a fim de explicitar as 
relações entre elas e destacar as vantagens e a importância de todas, 
tanto juntas quanto separadas. 21 FONSECA, 2002, p. 33.
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É também considerado naturalístico graças à priorização da ca-
racterística qualitativa da pesquisa. Suas características envolvem 
busca constante de respostas, retratação completa da realidade e va-
riadas fontes de informação, que revelam diferentes pontos de vista 
sobre o assunto (VENTURA, 2007).

Apesar de suas convenientes qualidades, segundo Gil (2012), há 
dificuldade na generalização dos resultados de um estudo de caso, 
tida como uma grave limitação da metodologia. Ainda assim, o méto-
do continua sendo considerado “[...] recomendável nas fases de uma 
investigação sobre temas complexos, para a construção de hipóteses 
ou reformulação do problema” (GIL, 2012, p. 140).

Ainda que quase completamente contemplado pelo procedimento 
metodológico explicitado neste tópico, o estudo de caso aqui inseri-
do possui um pesquisador-investigador. Tal propriedade impede uma 
completa classificação do trabalho aqui esclarecido como estudo de 
caso. Este é caracterizado pela ausência do investigador na pesquisa. 
No caso desta, trata-se de um estudo de caso com a presença do 
pesquisador na pesquisa analisada; característica presente na meto-
dologia da pesquisa-ação.

O estudo de caso que será analisado evidencia apenas uma uni-
dade - o Projeto de Transformação Ativa Praça Ecológica Guaribal -, 
sendo este o tipo mais comumente encontrado. Apenas um caso é 
investigado no trabalho, não múltiplos, categoria na qual vários casos 
ou indivíduos são estudados simultaneamente.

Ademais, é de natureza interpretativa, já que destaca a interpreta-
ção de dados a fim de contextualizar as informações. Apesar desta 
classificação, o trabalho utilizará também a descrição como forma de 
análise, mais explorada no estudo de caso descritivo.

Dentro da metodologia, de acordo com os objetivos da investiga-
ção, o método também pode ser classificado em intrínseco, também 
chamado particular; instrumental e coletivo.

O estudo de caso instrumental, classificação na qual se insere este 
estudo, é quando um caso é examinado para melhor entendimento 
de uma questão mais ampla, com o propósito de orientar estudos 
posteriores ou pesquisas que possam vir a ser beneficiadas com tais 
conhecimentos. Como já dito na justificativa da pesquisa, os estudos 
que permeiam fotografia e design social são escassos; portanto, o 
estudo de caso discutido se propõe também a ser instrumento para 
pesquisas que possam vir a utilizar de informações aqui inseridas.
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título]. Acervo do 
PTAPEG. 2015.
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ação. As duas primeiras se inserem no campo da ação e as últimas, 
no da investigação, como mostra o fluxograma a seguir:

Esclarecida teoricamente por Tripp (2005), a pesquisa-ação foi 
aplicada no projeto como base teórico-metodológica de aprimora-
mento contínuo da prática das intervenções participativas, colabora-
tivas e co-criativas, em ciclos de imersão na comunidade, alternada 
por trabalhos de propostas de análise e novas perspectivas de inter-
venção, que foram implantadas nas seguintes imersões (infográfico | 
pág. 50).

De acordo com o autor, que discorre detalhadamente sobre as 
onze principais características da metodologia, a pesquisa-ação se 
distingue notadamente da prática rotineira e da pesquisa científica, 

Pesquisa-ação

A pesquisa-ação é caracterizada por envolver o pesquisador com os 
grupos sociais (objetos da análise), alterando o ambiente natural des-
tes. Já o pesquisador do estudo de caso apenas observa a situação, 
sem nada modificar. De acordo com Yin (1989), o estudo de caso deve 
ser usado quando comportamentos não podem ser manipulados ou 
alterados, mas que observações diretas e entrevistas sistemáticas 
são possíveis de serem realizadas.

O pesquisador-investigador, o qual estuda o caso em questão e 
participa do seu processo como membro integrante, que opta por 
elaborar um texto acadêmico-científico se baseando na metodologia 
de estudo de caso, acaba por realizá-lo com uma visão mais ampla 
e profunda da pesquisa-ação realizada no ambiente que está sendo 
investigado.

Já que o estudo de caso também se caracteriza pela “[...] capaci-
dade de lidar com uma completa variedade de evidências - documen-
tos, artefatos, entrevistas e observações” (YIN, 1989, p. 19) e conside-
rando que, neste trabalho, serão explorados e analisados materiais do 
tipo mencionado, obtidos através de uma pesquisa que utilizou a pes-
quisa-ação como procedimento metodológico, realizada pela mesma 
pessoa que se dispõe a analisá-los, a pesquisa será aqui incluída para 
melhor entendimento do caso.

A pesquisa-ação pode ser considerada um tipo de investigação-
ação (IA). Qualquer processo que siga um ciclo no qual exista o 
aprimoramento da prática por uma oscilação entre agir e pesquisar 
sobre a ação, pode ser chamado de investigação-ação (TRIPP, 
2005, p. 445-446). Conforme o autor, este ciclo é composto pelo 
planejamento da prática ou melhora dela; pela ação, realizada pela 
primeira vez ou para implantar a sua melhora; pelo monitoramento e 
pela descrição dos efeitos da ação; e pela avaliação dos resultados da 

AGIR
p/ implantar

a melhora
desejada

AVALIAR
os resultados

da ação

Monitorar
e DESCREVER

os efeitos da ação

PLANEJAR
uma melhora

da prática

INVESTIGAÇÃO -
AÇÃO

INVESTIGAÇÃO

AÇÃO

diagrama | 3.1

As fases da investigação-
ação. Adaptado pela 
autora. Fonte: TRIPP, 
2005, p. 446.
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mas, em maior ou menor grau, contém evidências, nas suas proprie-
dades, das duas práticas.

A particularidade que mais iremos compreender aqui se encontra 
na tabela explicitada por Tripp (2005), na qual se encontra as qualida-
des da pesquisa-ação: a vasta documentação do procedimento:

A pesquisa-ação tende a documentar seu progresso, muitas 
vezes por meio da compilação de um portfolio, do tipo de 
informações regularmente produzidas pela prática rotineira, 
tais como resultados de testes em educação ou índices de 
satisfação dos clientes com as organizações de serviço [...].22

A fotografia, realizada durante quase todas as etapas do processo 
do projeto mencionado, apresentou-se como fator relevante nos re-
sultados deste, como será mostrado nos capítulos seguintes.

Tendo como pressuposto o auxílio da fotografia nas fases de in-
vestigação da IA, principalmente nas etapas que se resumem em mo-
nitorar os efeitos da ação e descrevê-los e avaliá-los, pôde-se enxer-
gar, no desenvolvimento do projeto, a sua implantação também nas 
fases de ação. Com isso em vista, o estudo de caso do projeto tentará 
interpretar a fotografia como instrumento de ação na metodologia, 
não apenas como auxílio na investigação desta.

O estudo de caso, de uma forma mais ampla, e na perspectiva de 
projeto pertencente ao Canto - Escritório Modelo de Arquitetura e Ur-
banismo e ao Varal - Laboratório de Iniciativas em Design Social, pode 
agir no processo de aprimoramento da prática. Pode-se interpretá-lo 
como uma forma de estudo para melhorar a prática da pesquisa-ação 
(INFOGRÁFICO) de forma a aplicá-la da melhor maneira em futuros 
projetos empreendidos pelo Escritório e Laboratório. 22 TRIPP, 2005, p. 449.

img | 3.2; 3.3

Lara Dias [Sem título]. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.
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“Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, 
aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação.” 23
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23 TRIPP, 2005, p. 446.

infográfico

Os ciclos da pesquisa-
ação. Elaborado pela 
autora. Fonte: TRIPP, 
2005, p. 446.
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24 CESAR, 2005, p. 4.

No final de 2013, o Canto - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanis-
mo (EMAU), programa de extensão pertencente ao Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo (DAU) e, consequentemente, à Universidade 
Federal do Ceará (UFC), recebeu e considerou o apelo manifestado 
pelo Movimento Pró-Parque Lagoa da Itaperaoba e pelo Instituto Irmã 
Giuliana Galli (IIGG).

Tratava-se de um processo de regeneração de um espaço comuni-
tário situado diante de uma escola pública infantil administrada pelo 
instituto mencionado, uma ONG italiana. O local era utilizado por uma 
comunidade do bairro Serrinha, em Fortaleza (mapa A | pág 55), como 
lixão, com esgoto a céu aberto e frequentes alagamentos, principal-
mente na quadra chuvosa do ano (entre fevereiro e maio).

Com o propósito de unir forças e conhecimentos, aumentar a visi-
bilidade do projeto e formar parcerias com profissionais e estudantes 
de outras áreas, o Canto entrou em contato com a Prof.ª Dra. Anna 
Lúcia dos Santos Vieira e Silva, docente do curso de Design da UFC e 
coordenadora do Laboratório de Iniciativas em Design Social, o Varal, 
outro projeto de extensão da Universidade.

Em fevereiro de 2015, a professora citada me apresentou o Projeto 
de Transformação Ativa Praça Ecológica Guaribal (ainda com o nome 

inaugural, Praça Ecológica Vila Garibaldi), que, na época, tinha sido 
recentemente iniciado, e me convidou para atuar nele como fotógrafa 
e integrante do grupo de trabalho.

Aceitado o convite e transcorridos alguns meses, partimos para a 
conquista, em julho de 2015, de uma bolsa do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), submetendo o seguinte pro-
jeto de pesquisa: A pesquisa da fotografia na prática do design social. 
Com 1 (um) ano de duração, a iniciativa teve como principal objetivo a 
investigação do alcance da fotografia na realização do design social, 
especialmente no desenvolvimento do projeto em curso e no então 
concluído Se essa rua fosse nossa, realizado na comunidade Lauro 
Vieira Chaves, no bairro Vila União, pelo Canto.

Tendo isso em vista, a análise do projeto aqui inserido é produto 
do meu ingresso no Varal, da minha participação no Projeto de Trans-
formação Ativa Praça Ecológica Guaribal, dos meus estudos e das 
minhas pesquisas advindas da bolsa do PIBIC e, sobretudo, do meu 
interesse pelo tema.

Assim sendo, serão discutidos o contexto da situação, a equipe 
participante, os ciclos (mutirões imersivos), os períodos (cada ciclo) e 
os resultados das demandas, ações e estratégias.

“O caso é uma unidade de análise, que pode ser um 
indivíduo [...], um pequeno grupo, uma comunidade 
ou mesmo uma nação.” 24
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img | 4.1

Leonardo Ribeiro 
[Sem título]. Acervo do 
PTAPEG. 2013.
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Legenda
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mapa | A

Localização do bairro. 
Acervo do PTAPEG. 
Adaptado pela autora. 
2015.
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O Projeto foi desenvolvido ao longo de 2015, apropriando-se de me-
todologias participativas que envolveram a comunidade e outros 10 
(dez) agentes. São eles: Pró-Reitoria de Extensão e Imprensa Universi-
tária da UFC, Grupo de Estudos e Práticas em Permacultura (GEPPE-
-UFC), PET - Conexões de Saberes (Engenharia Ambiental UFC), 
Funcap, Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (EMLURB), 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), Secre-
taria Municipal da Infraestrutura (SEINF), Associação dos Moradores 
Amor Base e Normatel.

No planejamento e na execução do projeto-objeto deste trabalho, 
o Canto se incumbiu do projeto da praça, enquanto o Varal propôs, 
junto à disciplina de Projeto do curso de Design, com os alunos in-
gressantes, discutir soluções para o sistema do lixo, trazendo ao 
ensino a realidade e a responsabilidade social do designer. Todos os 
envolvidos criaram um grupo de trabalho multidisciplinar e horizontal.
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[Autor desconhecido]. 
[Sem título]. Acervo do 
PTAPEG. 2015.
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O bairro Serrinha, em Fortaleza, possui, na sua formação, vários 
assentamentos precários e informais (mapa B), a sua maioria 
apontada como produto da auto-organização das comunidades 
ali instituídas. Um deles foi objeto de estudo e intervenção dos 
programas de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC): a 
comunidade Guaribal, disposta em uma área ambientalmente frágil 
(mapa B). O espaço em vista era uma das poucas regiões livres do 
bairro e consistia em um largo localizado em frente ao Instituto Irmã 
Giuliana Galli (IIGG) (mapa C | pág. 58; mapa D | pág. 59).
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mapa | B

Áreas ambientalmente 
frágeis + assentamentos 
precários. Acervo do 
PTAPEG. Adaptado pela 
autora. 2015.
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Adaptado pela autora. 
2015.
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img | 4.3; 4.4; 4.5

Leonardo Ribeiro. 
[Sem título]. Acervo do 
PTAPEG. 2013.

As fotos desta página 

mostram o espaço em 

que foi realizado o pro-

jeto. Uma área usada 

como lixão em frente a 

uma escola infantil.
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Dessa forma, uma questão alimentava a outra; uma dificuldade dava 
margem à próxima. O que as sustentavam? Os problemas sociais.

Aqui, a utilização do terreno é vista em um contexto social. Nesta 
camada, coexistiam o acúmulo do lixo pela população do bairro, o 
pequeno fluxo de pessoas no espaço e a construção de encanamen-
tos irregulares (MOREIRA, et al, 2015). Tais fatores são consequência, 
principalmente, do descaso da comunidade com o local; já este, como 
viemos a descobrir, tem sua raiz na falta de ligação dos moradores do 
bairro com a área em questão.

Tal ausência de vínculo foi um dos maiores obstáculos no desen-
volvimento do projeto. Os residentes não se viam pertencentes àque-
le lugar; eles o enxergavam como um lixão, acesso, corredor, espaço 
sem maior significado.

Por não se identificarem com o mesmo, a participação da comu-
nidade no projeto foi difícil de ser adquirida. Na verdade, ela teve que 
ser conquistada gradual e progressivamente.

Depois de várias visitas ao terreno e análises da situação, foi che-
gada à conclusão de que não seria possível uma abordagem de mé-
todos tradicionais de projeto. A ajuda de órgãos públicos não seria 
suficiente (apesar de bem-vinda) para a transformação permanente 
do local: era preciso, através de propostas metodológicas e trabalho 
interdisciplinar, uma educação ambiental, conscientização dos mora-
dores e criação de sentimento de pertencimento deles com relação à 
área que dividiam: faltava identidade.

Uma das formas de obter tais feitos constituiu-se por ações que 
se mostraram bastante relevantes no processo do projeto: os muti-
rões mensais imersivos, melhor explicados no tópico seguinte, convi-
davam a comunidade ao mutirão e lhes informava do dia do próximo 
encontro e dos dias da coleta de lixo.

Principalmente nas primeiras fases do projeto, de pesquisa e 
investigação, nas quais íamos a campo a fim de adquirir dados 
e conhecimentos para as próximas etapas, nós nos deparamos 
com problemas de cunho físico-espacial e adversidades de caráter 
social. Os primeiros consistiam no frágil e insuficiente esgotamento 
sanitário; nos alagamentos ocorridos durante a quadra chuvosa da 
cidade; e no acúmulo do lixo in loco, consequência direta da utilização 
do lugar como lixão.

São várias as questões a serem consideradas: o esgotamento 
sanitário (mapa E | pág. 62), uma adversidade complexa e composta 
pelas valas de esgoto subterrâneas, pelas valas de esgoto a céu aber-
to e pelo sangradouro da lagoa de Itaperaoba, surgiu como sequela 
da sistematização informal dos assentamentos introduzidos em um 
espaço ambientalmente instável. É importante saber que as casas 
atendidas pela rede de esgoto representam uma minoria; portanto, o 
córrego presente no terreno é integrado por fluxos informais (advin-
dos das valas subterrâneas e a céu aberto) e por um trecho do san-
gradouro da lagoa de Itaperaoba. Assim, torna-se simples entender 
o motivo dos alagamentos (mapa F | pág. 62) que se dão na estação 
das chuvas, também agravados pelo acúmulo do lixo (mapa G | pág. 
63), decorrente do uso do local como lixão a céu aberto pelos próprios 
residentes do perímetro e das redondezas.

    Sobretudo na quadra chuvosa, os três problemas acima expli-
cados se aglomeravam e eram, assim, agravados. As pessoas que 
usavam a área, mesmo que apenas como passagem, eram afetadas. 
A escola infantil e os moradores do contorno tinham seus recintos in-
vadidos pela água contaminada e muitas de suas posses destruídas 
ou danificadas. As crianças, que costumavam correr e brincar pelo 
lugar, por vezes descalças, eram expostas a sérios riscos de saúde. 
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Legenda
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Legenda
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mapa | à esquerda | E

Esgotamento sanitário. 
Acervo do PTAPEG. 
Adaptado pela autora. 
2015.

mapa | à direita | F

Fontes de alagamento. 
Acervo do PTAPEG. 
Adaptado pela autora. 
2015.

img | à esquerda | 4.6

Ricardo Maia. [Sem 
título]. Acervo do 
PTAPEG. 2015.

img | à direita | 4.7

[Autor desconhecido]. 
[Sem título]. Acervo do 
PTAPEG. [Sem data].
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mapa | G

Acúmulo de lixo. Acervo 
do PTAPEG. Adaptado 
pela autora. 2015.

img | 4.8

Lara Dias. [Sem título]. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.
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Após as visitas, as análises, as investigações, os diagnósticos, o 
surgimento das demandas e a definição dos problemas, foram defini-
das estratégias que objetivavam resolvê-los. Foi decidido, então, que 
ocorreria uma reunião geral mensal com os envolvidos do projeto no 
próprio local de transformação, normalmente dentro do IIGG. A partir 
daí, o trabalho se tornou cíclico, no qual tiraríamos, a cada mês, um 
dia para ir no bairro e produzir atividades preparadas durante o pe-
ríodo que abrange o espaço de tempo entre um mutirão e outro. Tais 
reuniões foram chamadas de mutirões, considerados como parte da 
fase de ação da pesquisa-ação: o momento em que as apresentações 
ensaiadas, as intervenções e os exercícios planejados eram postos 
em prática.

mu.ti.rão (do tupi) | substantivo masculino | [Brasil] Iniciativa 
coletiva para auxiliar alguém, para ajuda mútua ou para um 
serviço comunitário (ex.: universitários fizeram mutirão para 
ajudar no preenchimento da declaração de imposto).25

Ao longo de 2015, tivemos um total de 12 mutirões, um em cada 
mês do ano. Neles, foram distribuídos calendários: a princípio, táti-
ca proposta apenas como forma de alcançar maior participação 
da comunidade através da comunicação do dia do mutirão do mês 
seguinte e da informação sobre os dias de coleta do lixo. Eles eram 
compostos por uma imagem (via de regra, fotografia produzida no 
mutirão anterior), pelas informações dos dias em que é realizada a 
coleta e pelo informe que continha a data do mutirão do mês seguin-
te. A  entrega era feita pelos membros do projeto, de porta-em-porta, 
às crianças que se encontravam na Escola ou aos moradores que 
transitavam pelo espaço da intervenção.ci

cl
os

4.4

25 mutirão in Dicionário 
infopédia da Língua 
Portuguesa com 
Acordo Ortográfico 
[em linha]. Porto: Porto 
Editora, 2003-2017. 
[consult. 2017-07-10 
03:41:16]. Disponível 
na Internet: https://
www.infopedia.pt/
dicionarios/lingua-
portuguesa/mutirão 
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Captura e investigação primária

O meu primeiro contato com a comunidade aconteceu em março de 
2015. Chovia. Por conta disso, viam-se poucas pessoas nas ruas; as 
crianças, por sua vez, corriam descalças na terra. Na entrada do espa-
ço em que visávamos a construção da praça, lama e lixo compunham 
o primeiro cenário, se destacavam na primeira visão do todo. Do lado 
esquerdo, ao adentrar o terreno, latinhas, papéis e outros resíduos 
menores. Ao passar pela rampa de acesso à escola, o córrego que 
surgia da esquerda e levava uma água contaminada até outro ponto, 
passando por debaixo de casas.

No mesmo dia, comecei a registrar o espaço e o que as pessoas 
me deixavam fotografar delas. As crianças eram mais abertas a isso. 
Rapidamente percebi que elas tentavam tirar proveito do ambiente: 
brincavam sem muito receio pelo local. Os adultos e idosos, porém, o 
usavam exclusivamente como passagem.

Fotografando, notei o que aos poucos foi sendo constatado por 
outros integrantes do projeto: havia uma desconexão entre espaço e 
sistema geral. Aquela área não era da comunidade. Não havia senti-
mento de pertencimento ou de identidade.

Foi com esse diagnóstico que a fotografia começou a ganhar mais 
destaque no projeto. A captura de imagens começou de forma tímida, 
pode-se dizer. O objetivo inicial era auxiliar o projeto da melhor forma, 
claro, mas isso se restringia à divulgação do mesmo, às apresenta-
ções planejadas e ao uso da fotografia nos calendários de cada mês. 
Com a identificação do problema e o projeto de pesquisa A pesquisa 
da fotografia na prática do design social, de junho de 2015, em curso, o 
registro das imagens tomou proporções inimagináveis.

Como fotógrafa do projeto, o meu trabalho evoluiu com ele. Eu ti-
nha equipamento adequado e alguma experiência com a atividade; 
enquanto isso, o meu conhecimento sobre design social crescia a 

cada mutirão, com a prática, as reuniões, a leitura de artigos e a reali-
zação de produções escritas sobre assunto. 

O meu conhecimento sobre fotografia também aumentava a cada 
ciclo, aos quais consegui, gradualmente, ir com o olhar mais ‘treina-
do”, pronto à conseguir imagens passíveis de ser usadas como estra-
tégias: para atividades planejadas do mês; divulgação ou calendário, 
maquete, redes sociais, convites, caderno de patrocínio.

Como fotógrafo, sabe-se lidar com os “[...] quatro elementos funda-
mentais que transformam o mundo diante da câmera numa fotogra-
fia: a bidimensionalidade, o enquadramento, o tempo e o foco”; segun-
do Shore (2014), os grandes responsáveis pelos erros de um iniciante. 
Como designer, tem-se o conhecimento, dentro do design social, da-
quilo que é necessário atenção, do que é preciso recordação, registro.

A seguir, as lembranças dos períodos do projeto, de 2014 a 2015, 
divididas em mutirão, projetos e reuniões.
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img | 4.9

Lara Dias. [Sem título]. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.
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Podemos citar resultados palpáveis e os que tomam forma no nível 
social. Os primeiros compreendem os produtos que foram materiali-
zados no projeto com o intuito de fortalecê-lo e impulsioná-lo: os mo-
biliários, o cartaz/convite, o caderno de patrocínio (img 4.12; img 4.13), 
a maquete (img 4.14), os protótipos (img 4.15), o storyboard (img 4.16; 
img 4.17; img 4.18), a faixa (img 4.18), os calendários (img 4.19; img 4.20; 
img 4.21 | pág. 82), a identidade visual (img 4.22; img 4.23) e o próprio 
projeto da praça (img 4.10; img 4.11), que foi implantado com sucesso.

Como resultados sociais, podemos mencionar como principal o 
processo de construção de identidade da comunidade por ferramen-
tas estratégicas utilizadas no projeto, melhor discutida e representa-
da no próximo capítulo.

Ambos os resultados procedem do uso de dispositivos, platafor-
mas, objetos e estratégias que contribuíram para a adesão da comu-
nidade ao projeto, a construção de identidade desta e, em dezembro 
de 2015, o consequente sucesso do Projeto de Transformação Ativa 
Praça Ecológica Guaribal.

img | esquerda | 4.10

Lara Dias [Sem título]. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.

img | direita | 4.11

Lara Dias [Sem título]. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.
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img | acima | 4.12; 4.13

Caderno de patrocínio 
do PTAPEG. Acervo do 
PTAPEG. 2015.

img | ao meio esq. | 4.14

Lara Dias. Maquete do 
PTAPEG. Acervo do 
PTAPEG. 2015.

img | ao meio dir. | 4.15

Rayssia Maria. Protótipo 
do PTAPEG. Acervo do 
PTAPEG. 2015.

img | abaixo esq. | 4.16; 4.17

Storyboard do PTAPEG. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.

img | abaixo dir. | 4.18

Faixa e Storyboard do 
PTAPEG. Acervo do 
PTAPEG. 2015.
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img | acima esq. | 4.19

Calendário de dezembro. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.

img | ao meio esq. | 4.20

Calendário de agosto. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.

img | abaixo esq. | 4.21

Calendário de abril. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.

img | acima dir. | 4.22

Lara Dias. [Sem título]. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.

img | abaixo dir. | 4.23

Logotipo do PTAPEG. 
Acervo do PTAPEG. 
2015.
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“A função crítica que a fotografia assume na pesqui-
sa social [...] resulta da forma como se fundamenta 
a sua prática no âmbito da pesquisa.” 1

Ao final de todo o trabalho, contávamos com 2.285 registros. Como 
fotógrafa do Projeto de Transformação Ativa Praça Ecológica Guari-
bal, além de registrar as suas fases, uma das minhas tarefas consis-
tia na organização das fotos produzidas no seu curso. Esta função 
não só auxiliou no processo do projeto como contribuiu, em momen-
tos posteriores, para constatações e reflexões sobre os papéis da fo-
tografia e, consequentemente, conclusões sobre a sua relevância no 
âmbito do design social.

A ordenação das fotos do projeto também era uma das funções 
que eu, como pesquisadora, tinha no projeto de pesquisa Fotografia e 
design social, de 2015. Em parte, a atividade foi feita; mas foi apenas 
um ano depois, período que abrange o desenvolvimento da primeira 
parte deste trabalho, que foi idealizado um método de organização 
simples, o qual servirá, de forma rápida e inteligente, à qualquer in-
tegrante do grupo de trabalho que precise encontrar e utilizar os re-
gistros existentes. Assim, as imagens foram distribuídas em classes, 
formando um sistema apto a beneficiar, direta ou indiretamente, o 
projeto e seus membros.

Grande parte da ação foi feita com auxílio do Lightroom, um 
software desenvolvido pela Adobe Systems cujo intuito é atingir o 

mercado de fotógrafos profissionais com facilidades e ferramentas 
que favorecem o armazenamento, a sistematização e a edição de 
fotos. O software permite a classificação das fotos de uma coleção 
por diversos aspectos/quesitos, agilizando o processo da localização 
de um ou mais registros específicos.

Sendo assim, proporcionou-me uma estrutura única; possibilitou-
-me encontrar, criar e adaptar métodos de organização eficientes,  a 
fim de continuar contribuindo com o projeto.

As ferramentas do Lightroom incentivaram o fotógrafo e autor Pe-
ter Krogh (2005) a abordar o assunto organização de imagens e otimi-
zação do fluxo de trabalho em suas palestras. Assim, ele instrui sobre 
as formas de entender e simplificar o processo de organização de 
uma coleção de fotos no programa. 

Em Mastering Photo Organization with Lightroom (2014), o autor de-
fine três formas básicas de lidar com o arquivamento e a organização 
de imagens no software. Resumidamente, ele analisa as três camadas 
da estrutura (ver diagrama da pág. 84): na base, há o armazenamento 
das imagens, ou store images; na segunda camada, a classificação 
das fotos, ou tag images; e, por último, no topo da disposição, a cria-
ção de coleções ou create. 24 GURAN, 2012, p. 6.
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Em STORE, as fotos são importadas e arquivadas no programa; 
trata-se da cumulação dos registros. Sendo assim, e seguindo a es-
trutura, as fotos do projeto foram adicionadas e separadas por data 
(foto abaixo): ano, mês e dia. Aqui, são incluídas predefinições das fo-
tos (horário, especificações técnicas), além de informações básicas, 
como fotógrafo e locação em que foi feita.

Logo depois, processa-se a classificação dos registros através 
de ferramentas variadas (keywords (palavras-chave), labels (rótulos) 
e flags (bandeiras)). Nesta segunda camada, toda e qualquer infor-
mação atribuída às fotos é usada para classificá-las de acordo com 
o objetivo de quem as usa. Posto isso, defini a classificação por pala-
vras-chave como principal forma de distribuir os registros em grupos. 

Todas as fotos contêm a tag projeto, palavra-chave dividida em 
três grandes grupos. Estes são ainda separados em outros menores, 
como exposto na imagem abaixo. Entender, imaginar e transformar são 
termos que fazem referência às fases da pesquisa-ação. Em enten-
der há investigação: diagnósticos locais e mapeamentos fotográficos 
realizados no próprio local de pesquisa; em imaginar há planejamento, 
fotos comumente encontradas em reuniões, seja no campo ou nos 
bastidores; e, por último, em transformar há ação, fotos no campo, 
onde a melhora da prática foi colocada em exercício.

As três camadas de organização
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diagrama | 5.1

As três camadas de 
organização. Adaptado 
pela autora. Fonte: 
Mastering Photo 
Organization with 
Lightroom, 2014.

img | à esquerda | 5.1

Store images no 
Lightroom. Elaborada 
pela autora. 2017.

img | à direita | 5.2

Tag images no 
Lightroom. Elaborada 
pela autora. 2017.
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Ainda na mesma fase, porém como diferente forma de classifica-
ção, estão as estrelas, que, no projeto, mensuraram a qualidade da 
foto e a relevância dela para o mesmo. De uma a duas estrelas, foram  
consideradas registros sem muita relevância para o projeto e/ou peso 
e qualidade de estrutura e informação. Os documentos um pouco 
mais relevantes ao projeto e hábeis a ser inseridos em publicações 
(devido à elevada qualidade) são representados por três estrelas. As 
fotos com quatro ou cinco estrelas são as mais relevantes ao projeto 
e/ou possuem excelente qualidade. Por conta destes atributos, é pro-
vável encontrar, no último grupo, as fotografias utilizadas como dis-
positivo estratégico em alguma plataforma durante e após o projeto.

Todas as informações concedidas às imagens nas duas primei-
ras fases formam um conjunto de dados chamado metadata. Quanto 
mais informação uma foto tem, mais fácil é encontrá-la em meio a 
uma grande coleção delas. Da mesma forma, quanto maior o número 
de dados sobre a foto, mais formas existem de criar coleções que a 
comportem, o que nos leva de volta à estrutura principal, à terceira e 
última camada da organização debatida em Mastering (2014).

No topo da estrutura, há a criação de coleções, ou create, nas 
palavras do autor. Ele as compara com caixas de sapato, as quais 
acumulam determinadas fotografias com características iguais para 
objetivos específicos. Por exemplo: faz-se uma coleção de fotos para 
determinado livro com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho do 
autor. Foi estabelecido que a publicação receberá apenas fotos cria-
das por ele mesmo, detentoras da palavra-chave capítulo e que con-
tenham três ou mais estrelas. Assim, a coleção copia as fotos que 
correspondem aos critérios selecionados e as junta em um só lugar, 
criando filtros e facilitando seu uso e manipulação.

Uma das muitas vantagens do Lightroom é a possibilidade que ele 

oferece ao usuário de escolher a particularidade que mais o convém 
no momento para procurar fotos sem precisar efetivamente mudá-las 
da sua posição inicial. É aqui que os filtros entram em ação: caso 
haja a necessidade de localizar fotos que foquem em uma etapa do 
projeto, por exemplo, pode-se procurar por palavra-chave e selecionar 
a que corresponde à fase em questão. Dessa forma, as fotos que con-
têm tal classificação são expostas; as outras são apenas ocultadas 
para que não ocorra desordem e confusão (diagrama abaixo).

Criando coleções (uso do filtro)
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Infelizmente, o Google Drive, serviço escolhido como meio de com-
partilhamento das fotos e de todas as outras informações do projeto 
com o seu grupo de trabalho, não tem essa função. Portanto, eu tive 
que escolher pontos de partida para a organização das fotos. Tendo 

diagrama | 5.2

Criando coleções (uso 
do filtro). Adaptado pela 
autora. Fonte: Mastering 
Photo Organization with 
Lightroom, 2014.



88

Mutirão

isso em vista, foram escolhidas duas formas de ordenar a coleção 
de registros na plataforma digital: por data e por fase da pesquisa-
-ação. Desta maneira, o trabalho é facilitado para os que procuram 
registros por data, em ordem cronológica; e por fase, quando não se 
possui conhecimento da data do acontecimento avistado, mas sa-
be-se qual fase em que foi realizada, seja de investigação (entender), 
planejamento (imaginar) ou ação (transformar). Por isso, as estruturas 
das sistematizações ficaram das seguintes formas:

POR FASE  (entender, imaginar ou transformar)

por tipo de evento (visitas, reuniões, 

apresentações, eventos específicos e mutirões)

por data (ano/mês/dia)

por função e qualidade (estratégicas e ≥ 3 estrelas).

POR DATA (ordem cronológica)

por ano (2013, 2014, 2015)

por mês (10/2013, 09/2014, 11/2014 e 01-12/2015)

por função e qualidade (estratégicas e ≥ 3 estrelas).
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Ambas as estruturas contém as pastas estratégicas e ≥ 3 estre-
las, que facilitam a escolha das fotos por relevância e qualidade. A 
primeira inclui as fotografias utilizadas em plataformas estratégicas 
no decorrer do projeto. Dentro dela, há fotos de boa qualidade e ele-
vada relevância para o projeto, exclusivamente de três, quatro ou cin-
co estrelas. Porém, não necessariamente apenas estas estão aptas 
ao uso em publicações, apresentações ou qualquer outro meio que 
a requisite; portanto, os outros registros também indicados para tais 
empregos se encontram na segunda pasta, a qual compreende todas 
as imagens com três ou mais estrelas.

Finalizada a organização, presume-se a importância que a forma-
ção de uma estrutura organizacional bem coordenada poderia ter 
no processo de um projeto de design social, através, principalmen-
te, da descomplexificação da escolha de fotos estratégicas, levando 
ao adianto de certas tarefas e atividades, contribuindo, dessa forma, 
com o processo do projeto. Assume-se, porém, a sua relevância após 
o término do mesmo.

Apesar de estar ligada à função como fotógrafa e designer em um 
ambiente de design social, a captura das imagens e organização de-
las era apenas duas demandas que o projeto exigia. Sendo assim, o 
grupo do design social se deparou com demandas internas ao proje-
to: organizar as ações, dado o nível de complexidade e dinâmica do 
processo; facilitar a compreensão da proposta de projeto no intuito 
de alcançar a comunidade e impulsionar sua participação; divulgar 

os mutirões mensais; conseguir parcerias junto aos órgãos muni-
cipais e estaduais; propiciar a troca de saberes entre os envolvidos 
para entendimento e possíveis ajustes do processo; criar dispositivos 
capazes de gerar um sentido de pertencimento dos moradores em 
relação ao espaço público; produzir um resumo do processo com es-
pecificação das necessidades materiais para busca e obtenção de re-
cursos; divulgar as ações e os conhecimentos que envolvem o projeto 
no âmbito acadêmico; e organizar o registro, o arquivo e a articulação 
das informações para uma futura publicação, capaz de propiciar refe-
rências para situações similares.

A ferramenta que me auxiliou no último ofício, a fim de agilizar e 
facilitar o processo, tanto para mim quanto para qualquer outro inte-
grante do projeto, de máxima extração da ampla compilação de fotos 
disponíveis, incentivou-me a ordenar, metodizar e classificar fotogra-
fias, e ampliou a minha visão à uma conjuntura mais abrangente: a 
tangibilidade dos seus papéis e da sua significância para o projeto. 
As fotografias, juntas, transformaram-se em história. Assim, não só 
era possível entender os motivos da sua significância, mas indicar, 
nas fotos, as formas como foram utilizadas, as razões por trás de 
cada escolha e uso, e de que forma contribuíram para a construção 
de identidade da comunidade.

A seguir, uma seleção feita por mim das fotos realizadas pela au-
tora e pelos diversos fotógrafos do projeto, que reúne, por mês, os 
registros no campo do projeto.
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“I’m not an artist. An artist makes an object. 
Me, its not an object, I work in history,
I’m a storyteller.”
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12.10.2013 | 9:49 - 12:05

O Canto visita a Serrinha e realiza uma 

atividade com a comunidade. O chamado 

“Aqui pode ser” juntou o maior número de 

pessoas a fim de perguntá-las sobre ideias 

que poderiam ter para o espaço.

2013 fotos por Leonardo Ribeiro.
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12.10.2013 | 10:36 - 11:48

Assim, papéis autoadesivos foram distribu-

ídos aos moradores que se encontravam no 

local para serem preenchidos e devolvidos 

com suas sugestões.
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2013 fotos por Leonardo Ribeiro. 01, 02, 03, 04, 05 e 06 | fotos usadas nas apresentações.
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2014

25.09.2014 | 9:45 - 12:47

Uma nova visita à Serrinha é empreendida 

pelo Canto; agora, para a produção de as-

sentos de pneus. As crianças participaram 

de todo o processo de construção dos ban-

quinhos feitos com o material.

fotos da página 100 por Rayssia Maria. fotos da página 101 por Alex Campêlo.
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28.11.2014 | 7:30 - 9:00

Em parceria com o MovPaz, o IIGG realizou 

o “Abraço da lagoa da Itaperaoba”, no qual 

alunos, pais e comunidade fizeram uma 

marcha pela paz. O evento fez parte do Pro-

jeto Educação pela Paz nas Escolas.
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2014

07

07 e 09 | fotos por Rayssia Maria. 08 | fotos por Alex Campêlo.
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2015 | janeiro

10

25.09.2014 | 9:45 - 12:47

No primeiro mutirão, já em 2015, houve a 

apresentação do nome do projeto para a 

comunidade, além dos desafios que ele 

carrega. Ademais, sucedeu-se análises do 

campo e levantamento de dados.

fotos por Nággila Frota. 10 | foto usada nas apresentações.
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2015 | fevereiro

25.09.2014 | 9:45 - 12:47

Em fevereiro, o mutirão baseou-se na dis-

tribuição dos calendários do mês e na 

apresentação do estudo de viabilidade para 

a comunidade, que se deu no IIGG.

11

fotos por Vitor Vieira. 11, 12, 13, 14 | fotos usadas nas apresentações.
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12

13 14

14 | foto usada nas apresentações, no caderno de patrocínio e no storyboard.
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2015 | março

07.03.15 | 8h40 - 9h28

Tivemos a ideia de demarcar os equipamen-

tos e as delimitações da futura praça com 

balões coloridos no intuito de aproximar o 

projeto da comunidade. Por conta da chuva, 

poucas crianças participaram da atividade.

fotos por Lara Dias.
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07.03.15 | 9h39 - 10h01

Tivemos pouca participação da comunida-

de, mas foi possível observar os principais 

pontos de alagamento e contribuição plu-

vial. Observamos o caminhão de lixo retirar 

alguns resíduos do terreno.
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2015 | março

19 20 21

15

16

fotos por Lara Dias. 15, 16, 17, 19, 20 e 21 | fotos usadas nas apresentações.



109

17 18

17 | foto usada nas apresentações e no caderno de patrocínio.
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2015 | abril fotos por Lara Dias.

11.04.2015 | 8h06 - 8h32

Por iniciativa da UECE, começamos o dia 

com um café da manhã coletivo. Seguimos 

para uma roda de capoeira com as crianças 

que aconteceu em frente ao IIGG.
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11.04.2015 | 8h40 - 10h56

Após as atividades iniciais, sucedeu-se a 

plantação, com a ajuda das crianças, das 

mudas providas pela UFC em algumas par-

tes do terreno. Repetiu-se a demarcação 

dos equipamentos e das delimitações da 

praça com balões coloridos.
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2015 | abril fotos por Lara Dias. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | fotos usadas nas apresentações.

25
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26
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23

27 28 29

24

23, 24 e 27 | fotos usadas nas apresentações e no storyboard.
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2015 | maio

09.05.2015 | 7h33 - 8h22

Na festa do dia das mães do IIGG, apresen-

tamos o projeto às pessoas que estavam 

lá. Distribuímos cédulas com um pequeno 

questionário. Acontecia, ao mesmo tempo, 

a produção de cercas pelo GEPPe.

fotos por Lara Dias.
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09.05.2015 | 9h35 - 10h48

Logo depois, a plantação de mudas foi re-

alizada pelo GEPPe. Mais adiante, via-se o 

cortejo que, orquestrado pela UECE, visava 

convidar a comunidade para o mutirão. Fo-

ram realizadas as fotos das fachadas das 

casas para uso na maquete física.
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2015 | maio

34 35 36

fotos por Lara Dias. 30, 31, 34, 35 e 36 | fotos usadas nas apresentações.

30
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31

32 33

40393837

34 | foto usada nas apresentações e no cartaz. 32, 33, 37, 38, 39 e 40 | fotos usadas na maquete e no protótipo.
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2015 | junho

13.06.2015 | 8h14 - 9h11

Neste mutirão, encontramos o terreno mais 

limpo. A comunidade retirou maior parte 

do lixo do terreno e, no seu lugar, instaurou 

um campo de futebol. Foram grafitadas na 

parede palavras de apropriação.

fotos por Lara Dias.
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13.06.2015 | 9h13 - 11h23

Levamos a maquete física para mostrá-la 

à comunidade e montamos uma tenda no 

terreno a fim de facilitar a comunicação 

com a população.
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2015 | junho fotos por Lara Dias.

41

45 46

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 | fotos usadas nas apresentações.
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42 43 44

48 | foto usada nas apresentações e no cartaz.47 | foto usada no caderno de patrocínio, no storyboard e na id. visual.
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2015 | julho fotos por Eugênio Moreira.e Rayssia Maria

06.07.2015 | 11h14 - 16h09

Ao longo do mutirão, ocorreram atividades 

como medição de pressão e glicose, expo-

sição da maquete e dos protótipos, aplica-

ção do questionário sobre o que terá na pra-

ça e corte gratuito de cabelo.
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06.07.2015 | 11h14 - 16h09

Simultaneamente, ocorria um campeonato 

de futebol entre as crianças no campinho 

recém criado.
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2015 | julho

49

50

fotos por Rayssia Maria. 49 e 50 | fotos usadas nas apresentações.
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51 52

51 | foto usada no storyboard.



126

Mutirão

2015 | agosto fotos por Lara Dias.

08.08.2015 | 7h55 - 8h53

Conversamos com Flavinho (morador) so-

bre as carradas de areia que seriam des-

pejadas no campo da Lagoa; e Fernando 

(morador) para entendimento do processo 

de construção do campo da Lagoa.
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08.08.2015 | 8h57 - 9h31

Houve, ainda, nova medição do campinho 

para redimensionamento, agora maior, cor-

tejo organizado pela UECE, que convidava 

as pessoas para o mutirão, e reunião final.
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2015 | agosto

53

fotos por Lara Dias. 53 e 54 | fotos usadas nas apresentações.
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2015 | setembro fotos da página 132 por Lara Dias. fotos da página 133 por Lívia Perdigão.

03.09.2015 | 10h25 - 12h08

No dia 3, antes do mutirão do mês, ocorreu 

a plantação das mudas de ipês e frutíferas. 

Três alunos e um professor da UFC acom-

panharam o trabalho.
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12.09.2015 | 9h27 - 12h28

Várias atividades foram executadas no mu-

tirão, entre elas: pintura de placas de ma-

deira com as crianças para identificação 

dos nomes das árvores e da comunidade, 

construção de cerca protetora para uma 

muda do espaço e fixação do storyboard.
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2015 | setembro

59

5756

56, 57, 58 e 59 | fotos por Lívia Perdigão. 60, 61, 62 e 63 | fotos por Lara Dias.



133

6058

61 62 63

56, 57, 58, 59 e 60 | fotos usadas nas apresentações. 60 | foto usada nas apresentações, no caderno de patrocínio.e no cartaz.
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2015 | novembro fotos por Nággila Frota.
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2015 | dezembro fotos por Lara Dias e Lívia Perdigão.

12.12.2015 | 10h25 - 12h08

As três fotos abaixo mostram um pouco da 

atividade do mutirão de dezembro, no qual 

foi ministrada uma oficina de criação de 

mobiliários de pneus.
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30.12.2015 | 10h25 - 12h08

No último dia, houve exposição verbal 

e entrega do projeto, inauguração do 

parquinho, fala de Adail Fontenele, entrega 

do material esportivo, fala aberta à comu-

nidade, respostas das entidades e plantio e 

doação de mudas pela Seuma.
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2015 | dezembro fotos por Lívia Perdigão. 64 e 65 | fotos usadas nas apresentações.

64
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A fotografia chegou a atuar como ferramenta de comunicação, do-
cumento de processo, registro, dispositivo estratégico, elemento pro-
pulsor do projeto. Ela esteve presente em peças gráficas (cartazes, 
calendários), plataformas digitais (redes sociais, grupos, apresenta-
ções), maquetes e protótipos.

As fotos utilizadas nestes meios, os quais propõem-se a comu-
nicar, ensinar e ser espelho, são chamadas estratégicas, usadas em 
dispositivos que pretendem servir à uma demanda do projeto e, as-
sim, contribuir para o processo do mesmo.

O calendário mensal distribuído à população é um exemplo de 
uma das mais bem-sucedidas estratégias realizadas. Com objetivos 
iniciais de engajar a comunidade e comunicar-lhes o dia do mutirão 
do mês seguinte, o recurso visual acabou tendo maior repercussão no 
projeto do que a esperada. A utilização das imagens dos moradores 
nos calendários, simultânea ao uso de outros dispositivos, acabou por 
promover o processo de construção de identidade da comunidade.

Neste ponto, é interessante considerar a “função de espelho”, con-
trária à “função de janela” (SOUZA, 2014, p. 2), que, de acordo com 
Souza (2014), as imagens também podem assumir. Para a comuni-
dade, elas exerceram a primeira, refletindo a fisionomia dos seus resi-
dentes e as mudanças que se instauravam, assim como o sentimento 
de comunidade e união consequente destas. O reflexo das suas ima-
gens no papel apresentou, aos moradores, a realidade do momento e 
a afirmação de que a inserção dos pesquisadores no ambiente com-
partilhado por eles era determinante e concreta.

Reunidos, os calendários, como um tipo de storytelling, chegam a 
narrar a história do projeto. Esta forma de visualização e a consistên-
cia do recurso visual auxiliaram também na figuração do processo do 
projeto pelos habitantes, ação que contribuiu com o envolvimento e a fo

to
gr

afi
a 

e 
id

en
tid

ad
e

5.3



141

participação da população no projeto e o sentimento de pertencimen-
to decorrente das mudanças físicas e da evolução do projeto.

A identidade visual criada foi mais um exemplo de recurso estraté-
gico bem sucedido no processo do projeto. Avistados pelos pesquisa-
dores e projetistas em junho de 2015, os grafites com as expressões 
Comunidade Guaribal e Mantenha a Comunidade Limpa não só expõem 
a “marca” e o estilo dos moradores como espelham a adesão deles 
ao projeto e a vontade que tinham em transformar o espaço antes 
sem “dono” em um lugar habitável e propício à continuação do en-
volvimento e do relacionamento entre a comunidade. Sabendo disso, 
apropriamo-nos dos traços expostos e traduzimos aquele grito em 
identidade visual.

Em Dissidência e subordinação: um estudo dos grafites como fenô-
meno estético/cultural e seus desdobramentos, Viana (2006) reflete so-
bre a importância dos grafites e afirma que possuem história própria, 
fragmentos daquele ou daqueles que os reproduzem:

[...] há sempre algo neles que exprime a experiência 
humana: um signo que nos sugere a realidade em dado 
tempo. A coerência que revelam evoca um sentido único de 
intervenção, de anonimato e de expressão coletiva e pública 
que lhes faculta o direito a uma história própria.25

Apesar dos calendários e da identidade visual serem aqui salienta-
dos, é importante saber que existiram outros, já discutidos, que atuaram 
simultaneamente a estes no processo de construção de identidade da 
comunidade. Cada um atuou de uma forma, com sua particularidade; 
porém, todos investidos no objetivo final de construção da praça e me-
lhoria de vida para as pessoas daquele espaço. 25 VIANA, 2006, p. 85.
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O projeto da praça Guaribal atentou-me os olhos às diferentes formas que a fotografia pode 
assumir. Oposto ao que se pode imaginar, ela é mais do que “apenas” uma imagem. Pode ser 
combinada à outras áreas, ganhar novas funções, atrair diferentes olhares. Pode significar 
e resignificar um momento inúmeras vezes. De forma estática, na tela de um computador, 
consegue virar documento, registro, estratégia. Chegou a se transformar em calendário, con-
vite, cartaz, apresentação, storyboard, caderno de patrocínio, maquete, protótipo e identidade 
visual. Ela tomou forma, tornou-se corpórea, tangível. 

É assim que chego à conclusão da elevada importância da fotografia no âmbito do design 
social, na pesquisa e na prática. A foto foi aliada das duas, participou de quase todo o trabalho, 
foi essencial ao projeto: a princípio, nos diagnósticos e mapeamentos; um pouco depois, na 
construção de identidade da comunidade e divulgação dos trabalhos realizados no bairro; e, 
mais tarde, na conservação dos momentos e disseminação dos conhecimentos lá obtidos.

O seu auxílio no processo de construção de identidade da comunidade foi mais sentido, 
visível, até. Com o andamento do projeto, a comunidade alterou, gradualmente, seu olhar com 
relação ao espaço que estava sendo transformado - não mais só pelos projetistas, designers, 
arquitetos, colaboradores e patrocinadores, mas por eles mesmos.

Todos os dispositivos citados acima foram utilizados no decorrer do projeto com intuitos 
específicos e diversos, porém com os mesmos objetivos futuros em mente: conceber a ideia 
de identidade entre indivíduo e espaço, passo inicial e necessário para a construção de uma 
praça que pudesse ser usufruída pelos moradores, beneficiando toda a comunidade.

Tendo isso em vista, a fotografia nos ajudou a construir uma comunicação com a popu-
lação e a ganhar o apoio e a confiança dela. Promoveu a divulgação do projeto e a comoção 
daqueles que ajudaram, contribuíram, doaram e se uniram a nós. Ela nos auxiliou na releitura 
de momentos que passaram despercebidos aos nossos olhos. Ajudou-me a ver mais da foto 
do que a função de janela que ela carrega, encontrando-me, ocasionalmente, na de espelho.
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