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RESUMO

Este estudo focaliza um grupo de seis crianças que estudam numa Instituição Educacional na
Grande Florianópolis. Para tanto, busquei caminho teórico-metodológico que mantivesse
coerência com os Estudos Culturais de Foucault e com os aspectos Semiológicos de Barthes.
A problemática central do estudo é a percepção que as crianças têm da sua infância, o que elas
falam sobre essa experiência a partir de narrativas, significações e interpretações das imagens
de si. Desta forma, propus uma reflexão acerca da infância e da cultura de imagem, fazendo
uso do dispositivo fotográfico como recurso metodológico, o qual as crianças tiraram
proveito da fotografia para interagir com o seu cotidiano, tendo por base a produção livre de
imagens. Com os dados e resultados da pesquisa, analisei os aspectos constitutivos da infância
na ótica das crianças, tendo por base as imagens produzidas. Na tentativa de tornar os
processos evidentes, foram produzidas imagens como leitura de mundo e como possibilidade
das crianças significarem as suas infâncias. Nos resultados, busco evidenciar as vivências dos
sujeitos participantes da pesquisa, com o dispositivo fotográfico como mecanismo de captura
da realidade de suas infâncias. As imagens sobre a infância proporcionaram aos sujeitos
envolvidos, a possibilidade de perceber a si mesmos, o outro e sua relação com o mundo. Dar
vez e voz às crianças permitiu ouvir os sentidos colocados na imagem, ora como
espectadores, ora como co-autores do processo. Neste caso, os registros e as narrativas de si,
não buscam somente afirmar a própria identidade da infância, mas representa uma procura de
transformação, de construção subjetiva nas experiências obre si mesma, que autoriza o
diálogo constante entre as imagens e narrativas, contribuindo para novos sentidos e
significados de Infância nos tempos e espaços culturais da atualidade.
Palavras-chave: Criança, Infância, Cultura, Imagem, Subjetividade.
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ABSTRACT

This study focuses on a group of six students of an Educational Institute in Greater Florianópolis. I
looked for a theoretical and methodological path that would maintain coherence with the Cultural
Studies of Foucault and the Semiological Elements of Roland Barthes. The main goal of this article is
to determine children’s perceptions of their childhood, and what they say about this experience, based
on the narratives, meanings and interpretations of the images of themselves. I therefore proposed a
reflection on childhood and the culture of image, using photography as a methodological resource,
through which the children interacted with their day-to-day lives, based on the free production of
images. With the data and the results of the research, I analyzed the aspects that constitute childhood
in the children’s perspectives, based on the images produced. Seeking to make the processes evident,
images were produced as a reading of the world and as an opportunity for the children to give meaning
to their childhood. In the results, I seek to show the subject’s experiences, through photography, as a
mechanism of capturing the reality of their childhoods. The images of childhood gave the subjects an
opportunity to perceive themselves, others, and their relationship with the world. Giving the children
a voice and enabling them to listen to the meanings associated with the image, sometimes as
spectators, sometimes as authors of the process. In this case, the records and the narratives of self do
not seek only to affirm the identity of childhood, but represent a search for transformation, subjective
construction in experience about themselves, that authorize the constant dialog between the images
and narratives, contributing to new senses and meanings of Childhood in culture times and spaces
today.
KEYWORDS: child, childhood, culture, image, patterns.
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INTRODUÇÃO

Figura 1: Crianças co-participantes da pesquisa
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

Crianças e suas infâncias – situadas em espaços e tempos, que gestam e dão
significados a sua geografia, demarcando lugares e com a história constroem suas culturas. A
infância nos remete ao livre expressar-se, movimentar-se e se descobrir no mundo com
experiências vivenciadas cotidianamente.
Como se constitui a infância hoje a partir da ótica da criança? Essa indagação permeia
o presente estudo que toma como tema “A infância nas lentes das crianças: lembranças e
imagens de si”. Este surgiu de reflexões teóricas advindas de minha práxis e trajetória
profissional como educadora de uma instituição pública, na qual os estudos sobre a infância e
suas particularidades são um grande desafio, especialmente aqueles nos quais as crianças são
os sujeitos do processo investigativo. Resulta, portanto, da necessidade de estabelecer um
olhar mais atento ao contexto em que se insere a infância na sociedade atual. Afinal, a criança
é parte dela, e é na teia social que é tecida e que se constitui como sujeito.
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As pesquisas desenvolvidas no âmbito da infância nos mostram que a criança é um
sujeito social, que constrói culturas ao mesmo tempo em que é constituído pelo contexto
cultural. Vem aumentando o interesse e a necessidade de pesquisadores em estudar o contexto
cultural das infâncias. Não são poucos os que assumem desafios de desvendar novos olhares
que permitam uma compreensão mais cuidadosa desse tema inesgotável e, acima de tudo,
fascinante.
Tomando a infância como construção sócio-histórica e cultural é necessário rever a
que se atribui a categorização de criança nesta trajetória de vida, para então, contextualizá-la
em nosso tempo.
As pesquisas desenvolvidas no âmbito da infância nos mostram que a criança é um
sujeito social, que constrói culturas ao mesmo tempo em que é constituída no contexto
cultural em que vive.
Na revisão de literatura encontrei importantes investigações sobre a infância, na busca
de uma melhor compreensão da infância em nossa cultura, mais especificamente, uma
compreensão sobre o viver a infância e o que é ser criança.
As contribuições epistemológicas do pesquisador francês Ariès (1981), contribuíram
para fomentar estudos sobre a compreensão da infância até os tempos atuais nos mais
diferentes contextos sociais e econômicos.
De acordo com seus estudos sobre a infância, há registros que por volta do século XII,
a arte medieval desconhecia a infância, pois esta não era concebida em nenhuma forma de
comunicação, seja esta, verbal, escrita ou por meio de imagens. É difícil crer que essa
ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não
houvesse lugar para a infância no mundo, como sustenta Ariès (1981). Significa dizer que na
sociedade medieval o sentimento de infância não existia – o que não quer dizer que as
crianças eram negligenciadas, abandonadas ou desprezadas.

O Sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças,
mas sim, corresponde à consciência da particularidade infantil, essa
particularidade que distingue essencialmente criança do adulto, mesmo
jovem (ARIÈS, 1981, p.154).
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Nesse período, os índices de mortalidade infantil eram altíssimos, devido às pestes, as
condições precárias de higiene e saúde, além de muitas crianças ficarem sob os cuidados das
amas-de-leite até o seu abandono, não acreditava que a criança tinha alma, em uma época em
que “[...] havia tantas crianças, cuja sobrevivência era tão problemática” (ARIÈS, 1981, p.56).
Período este, marcado pelo infanticídio, que mesmo sendo considerado crime e
condenado pela Igreja e Estado, era tolerado pela sociedade sob a justificativa de morte
acidental e natural. Assim, quando uma criança sobrevivesse aos primeiros anos de vida, era
então, inserida no mundo adulto, onde participava dos eventos familiares e sociais.
Conseqüentemente, não existia até então, um conceito de infância enquanto categoria
social. Somente a partir do século XIII, a criança passou a ser representada, ainda que de
maneira superficial. De acordo com o autor, as crianças não eram caracterizadas por uma
expressão de corporeidade em particular, mas sim como “adultos em miniatura”, pois seus
corpos se vestiam e se comportavam socialmente, igual aos dos adultos.

(...) adultos de tamanho reduzido, pelo menos no que diz respeito ao traje
medieval, nada separava a infância da fase adulta (...) pareciam adultos em
miniatura – participavam junto aos adultos das tarefas produtivas, atividades
educativas, aparecendo sempre à margem da família em qualquer documento
antigo, onde demonstrações de afeto eram inexistentes (ARIÈS, 1981, p.50).

Nesta perspectiva, a construção do conceito de infância, segundo o autor está na
transição dos séculos XVII para o XVIII, quando ela passa a ser definida como um período de
ingenuidade e fragilidade do ser humano. As crianças passam a ser paparicadas, vistas como
meio de entretenimento para os adultos.
Para Ariès (1981), o sentimento de infância data do século XIX, as perspectivas em
relação à infância transitam para a moral e os bons costumes da época, sob forte movimento
promovido pela Igreja e pelo Estado. Com isto, a função da educação disciplinadora, que mais
tarde se configurou de um lado, uma escola para a elite, e do outro, uma escola para o povo.
Com o advento da escola, a ascensão da burguesia, a difusão do impresso e o crescente
interesse pela alfabetização e moralização, uma série de mudanças se infiltrou no cenário da
sociedade da época.
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A industrialização se espalhou pelo mundo e com a privatização do espaço familiar a
criança passa a ocupar um lugar mais específico entre seus pares na sociedade, mas também, é
foco de investimento econômico e educativo como herdeira e futuro da família.
Desta forma, a idéia de infância foi se constituindo numa categoria social construída
recentemente na história da modernidade. De acordo com Ariès (1981), a invenção da
infância foi uma construção histórica de tempos e lugares diferenciados pelas condições
sócio-culturais da sociedade ocidental.
Nesse mesmo viés, Neil Postman (1999), no seu livro ‘O Desaparecimento da
Infância’ verifica as razões pelas quais o conceito de infância não existiu no mundo medieval,
como a falta de alfabetização, do conceito de educação e do conceito de vergonha. “Na Idade
Média, nem os velhos, nem os jovens sabiam ler e seus interesses eram os aqui e agora, os
imediatos e locais” (POSTMAN, 1999, p.50).
De acordo com o autor, foi a partir do surgimento da Imprensa e da Alfabetização
socializada, que um novo advento comunicacional surgiu na época - a tipografia, que
estabeleceu novas relações pessoais que perpassavam diferentes espaços privados e públicos.
Desse modo, nasce uma nova forma de comunicação que já não é eminentemente oral,
mas também escrita na prensa topográfica, que conseqüentemente provocou uma série de
mudanças, pois, os jovens tiveram que se tornarem adultos, e, para isso, precisaram aprender a
ler, o que prescindia de educação.
Foi assim, que a infância transformou-se em uma necessidade. A criança tornou-se,
aos poucos, objeto de respeito, que necessitava de cuidados e proteção frente ao mundo
adulto. De acordo com Postman (1999), a infância surge como uma necessidade, porque surge
também, uma nova definição de adulto.
A partir daí, a imprensa escrita possibilitou o surgimento de novos estilos de textos
como o jornalístico, o ensaio, o romance, os manuais de instrução entre outros, favorecendo a
ideia de individualidade que já vinha sendo construída na vida social da burguesia ascendente.
Para o autor todos esses acontecimentos foram determinantes para modificar o
conceito de infância, já não só um princípio, mas um fato social. Desde então, emergiu na
sociedade uma nova classe de pessoas que falavam, vestiam-se, aprendiam e pensavam
diferentemente dos adultos.
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Com o advento da industrialização acontecendo em grande escala ao redor do mundo
moderno, cresce desordenadamente a necessidade de trabalhadores nas fábricas inglesas, a
condição da criança ficou subordinada à sua utilidade como mão-de-obra barata.
Contrariamente a esse fato, iniciou-se, também no século XVIII, um movimento por
toda a Europa, a partir da idéias iluministas da Revolução Francesa, em prol de uma
concepção mais humanitária da infância, e que se deveu em parte ao aumento do senso de
responsabilidade governamental pelo bem-estar das crianças.
A análise documental tanto de Áries como de Postman fornecem elementos
problematizadores em relação à representação de infância na sociedade numa perspectiva
histórica, acompanhada de mudanças culturais, políticas, econômicas, religiosas e científicas,
que vêm influenciando através dos tempos o conceito de infância.
Considerei relevante trazer à discussão, as concepções e definições encontradas em
estudos que focaram a temática, sobre diferentes perspectivas, destacando as pesquisas
existentes nesse campo. Das publicações encontradas, é importante destacar um estudo
intitulado – ‘Um olhar sobre as crianças em situação de risco’, realizado por Cauduro (2003).
Durante o processo de busca e compreensão do quadro teórico que norteia o problema
da pesquisa, corroboro com o estudo de caso que trata do tema da resiliência sobre os sujeitos
em situação de risco pessoal e social. A tese apresentada faz-nos refletir sob a ótica dos
contextos que vivenciam as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social
(CAUDURO, 2003).
De alguma forma, o processo de resiliência ainda parece ser algo inatingível quando
focalizados em crianças e adolescentes que fazem deste, o seu espaço de desenvolvimento e
socialização em suas infâncias. Na concepção de Cauduro (2003), há fatores que prejudicam a
criança colocando sua infância em situação vulnerável. Por outro lado, o enfrentamento
dessas adversidades e a utilização de estratégias adequadas para lidar com estas situações,
promovem a construção do processo de resiliência.
Entende-se na fala da autora, que é preciso respeitar os processos de desenvolvimento
envolvidos, os fatores de risco e proteção e o momento histórico-temporal no qual as crianças
se inserem. A inserção nesse cenário possibilita reconhecer a potencialidade dos seres
humanos em superar as adversidades.
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Nesse viés, Arpini (2003), na sua tese de doutorado intitulada: “Sonhar a Gente
Sonha”, aborda o fenômeno dos “preconceitos instituídos” evidenciando através do discurso
dos adolescentes, como estes representam o universo institucional, superando os estigmas que
acompanham a realidade das instituições como lugar do fracasso.
O estudo permite conhecer a instituição como um local de possibilidades, de
acolhimento, de afeto e proteção, objetivo, aliás, que determinou sua origem.
Considerando a história de vida desses sujeitos e suas infâncias como foco de análise
para esta discussão, percebo a importância de destacar a dissertação de Furini (1998), sob o
título - Vidas em Construção: tecendo histórias, caminhos e desesperanças de adolescentes
com vivência de Rua em Florianópolis. A autora constatou que para esses sujeitos coexistem
diferentes formas de viver e agir, com movimentos de ruptura entre adaptar-se e/ou buscar
alternativas.
Os estudos apresentados têm uma visão de infância como construção cultural. Nesta
linha destaca-se ainda o artigo de Huning e Guareschi (1997), que procura discutir como,
paralelamente à constituição de uma categoria normatizante da infância, as “outras infâncias”.
Nesse contexto, as pesquisadoras problematizam sobre as identidades que o sistema
educacional, a mídia, a sociedade, constroem para a infância e adolescência. As autoras
indagam: que discursos se referem a “uma infância normal, como a de qualquer criança”?
Desta forma, constitui-se o fenômeno da invenção de infância que está em
conformidade com a imagem que o adulto a idealiza diante dos conceitos pré-concebidos nas
sociedades no processo de normatização ao longo da história.
Então, que imagem de infância é esta que tratamos como normal e como constituímos
as “outras infâncias”? Se por um lado há movimentos de descontinuidade em relação às
formas de interpretar a(s) infância(s), por outro, permanece uma representação social que
estigmatiza crianças e adolescentes que compõem essa categoria.
É objeto desta pesquisa vislumbrar práticas desses sujeitos, que também, constroem
outras formas de existir, nos espaços públicos e privados, um lugar para suas vivências e
modos de coabitar suas vidas, a partir de suas impressões e sentimentos.
Daí o interesse de investigar a infância e analisar os demais sentidos que a imagem
produz, pois nos abre tantas possibilidades de interpretação da realidade. Acredita-se que
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estas questões tem sido objeto de investigações porque a cada dia sentimos como a imagem se
transformou numa prótese do olhar, sendo praticamente impossível falar da nossa experiência
no mundo atual sem os aparatos técnicos que acabaram por modificar a própria natureza
humana. Significa dizer que os instrumentos técnicos disponíveis na nossa cultura exercem a
função de vetores da subjetividade.
Para uma compreensão dos efeitos da cultura de imagem, destaco o estudo de
Pinheiro, intitulado – Leitura de imagens contemporâneas: uma prática necessária na
Educação (2006).
A autora discute a necessidade de uma ação educativa visando à leitura de imagens.
Desse modo, faz uma análise sobre o modo como a imagem vem sendo estudada na educação.
Desse modo, procura entender a importância da imagem na nossa sociedade.
Com este estudo, Pinheiro (2006), produz uma reflexão mais profunda sobre a imagem
e o efeito dela sobre os sujeitos, sob o ângulo da significação. Discute a imagem em seu
aspecto semiótico, levando-se em consideração o modo como provoca sensações,
significações e interpretações subjetivas daqueles que a percebem.
Como pesquisadora, percebo a importância de investigar as formas de interpretação da
infância e as imagens de si criadas pelas crianças nas interações com seus pares e o meio
cultural.
Nessa perspectiva, as autoras Jobim; Souza, Lopes em ‘Fotografar e narrar’(2002)
afirmam que a educação estética leva a pensar sobre as contribuições da arte no processo
educativo e tem como objetivo desvelar a realidade.
Desta forma, considero importante fomentar o presente estudo com o objetivo de
compreender e situar na sociedade contemporânea a imagem de infância, a partir do olhar da
criança.
Uma das preocupações que surgiu desde o início da pesquisa foi evitar proceder a uma
superficial leitura e interpretação de imagens sobre a infância, evitando procurar nelas uma
possível intencionalidade em representar uma idéia pré-estabelecida.
No percurso metodológico, a fotografia mostra-se como uma forte aliada e recurso
para a construção de um olhar crítico sobre o cotidiano infantil. Além disso, o uso da imagem
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justifica-se pela possibilidade de criar estratégias metodológicas que viabilizem as diversas
formas de expressões da cultura infantil.
Ao escolher esta temática, busco analisar mais apuradamente a respeito das crianças e
suas infâncias ‘lembranças e imagens de si’, tendo como fio condutor estudos teóricos de
Foucault (1982) e os conceitos de Barthes (1984) realizando aproximações com o tema no
decorrer do estudo.
Daí, a necessidade de recorrer a uma metodologia de estudos adequada à compreensão
da infância. Para organizar o percurso, a pesquisa foi estruturada em três momentos: a
explicitação da metodologia adotada para o estudo; a discussão de imagens produzida pelas
crianças, e por último, a análise acerca das impressões e sentidos sobre suas infâncias.
Esta pesquisa tem como tendência metodológica a abordagem qualitativa, que tem
como eixo central as imagens produzidas por um grupo de crianças da rede pública municipal
da Grande Florianópolis, traçando relações interpretativas através de processos imagéticos,
neste caso, a imagem fotográfica.
Diante do exposto, apresento então o problema que orienta a realização da presente
pesquisa: Como as crianças registram e interpretam suas vivências e lembranças da infância?
Por consequência, esse problema demandou o detalhamento das seguintes questões: De que
forma elas atestam/registram, por meio da fotografia, suas imagens de si? Como as crianças
significam e interpretam a vivência e a interação com seus pares e adultos?
O objetivo central é analisar registros e interpretações de crianças sobre suas vivências
e lembranças da infância, como possibilidade de atestar as imagens de si. Nessa perspectiva, a
pergunta inicial que orienta esse estudo pode ser desdobrada em objetivos específicos que
delinearão o trajeto da pesquisa, a saber:
a) Identificar o modo como crianças em idade escolar atestam, registram e interpretam suas
vivências e lembranças de infância.
b) Compreender as significações produzidas pelas crianças na vivência e interação com seus
pares e adultos.
c) Analisar o lugar da infância, a partir da linguagem fotográfica produzida pelas crianças no
contexto social em que vivem.
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Desse modo, o estudo busca dar voz às crianças, por meio da linguagem fotográfica,
ao interpretar as vivências e memórias de suas infâncias.
Para introduzir a temática em estudo, apresento a revisão de literatura na qual
identifico algumas publicações existentes em relação aos conceitos de infância. Procuro traçar
um paralelo entre as contribuições de Ariès e Postman, em consonância com as pesquisas
atuais no âmbito dos estudos culturais sobre a infância. Evidenciam-se as indagações sobre o
assunto, estas fomentadas por estudiosos da área.
No primeiro capítulo, apresento a opção metodológica e caracterizo o universo da
pesquisa, buscando delimitar o campo da pesquisa, dando visibilidade ao encontro entre o
objeto da pesquisa, os sujeitos pesquisados, e o espaço sociocultural em que estão inseridos.
Como suporte teórico-metodológico faço uso das contribuições de Roland Barthes (1980),
com base em sua obra: A Câmara Clara, onde o autor trata a imagem fotográfica.
O segundo capítulo é dedicado à discussão do autorretrato produzido pelas crianças.
Nele procuro estabelecer relações com as “narrativas de si”, fazendo um entrelaçamento com
a “escrita de si” de Foucault (l983).
No terceiro capítulo, à luz da abordagem de Barthes, analiso as significações,
"lembranças de si" ou "imagens de si", produzidas pelas crianças a partir dos dispositivos de
infância: família, escola e amigos.
Busco, então, com o presente estudo provocar reflexões e questionamentos sobre a
infância em nossa cultura, mais especificamente, sobre o que é ser criança e viver a infância
nos tempos e espaços culturais da atualidade.
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CAPÍTULO I

1

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA

“Eu gosto de fotografias porque fica para sempre”
Natanael

Figura 2: Oficina de imagem
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

A cultura contemporânea já incorporou o visual e o fotográfico e utiliza a imagem,
como forma de criação necessária para compreender o presente, o passado e o futuro.
Partindo deste pressuposto, busco nesta pesquisa, identificar a percepção de infância
do ponto de vista dos sujeitos co-participantes. Utilizo como suporte metodológico a produção
de imagens, ou seja, a fotografia como signo representacional, com o qual se capta a realidade
e a vivência destes.
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Parto das observações de Banks (2009) quando afirma que as metodologias de
pesquisa visual tendem mais ao exploratório do que o confirmatório:
[...]. Ou seja, as metodologias visuais não são tão empregadas como método
de coleta de dados de dimensão e forma predeterminadas que vão confirmar
ou refutar uma hipótese previamente postulada, mas sim como método
destinado a levar o pesquisador a esferas que ele pode não ter considerado e
em direção a descobertas que não tinham sido previstas (BANKS, 2009,
p.24).

Sendo uma pesquisa social de cunho qualitativo, tem como eixo central as narrativas
de crianças – interpretações e significações sobre suas infâncias, assim como suas percepções
sobre o seu lugar no mundo, através das imagens fotográficas por elas produzidas. Com base
nesse propósito é que utilizo a pesquisa visual, na acepção defendida por Banks (2009, p. 21):
A pesquisa visual gira em torno da coleta e do estudo de imagens produzidas pelos
sujeitos da pesquisa. Aqui o foco do projeto de pesquisa é obviamente visual, para que as
crianças tenham conexão social e pessoal com as imagens.
Em um contexto de pesquisa de campo ou mesmo de laboratório, o
pesquisador social estará sem dúvida tomando notas na hora, talvez
sussurrando em um gravador, mas pode também estar tirando fotografias,
esboçando cenas no papel e assim por diante (Idem, p.19).

Do ponto de vista da semiótica, a imagem tem sido muito estudada na área da pesquisa
social para a compreensão dos signos e significações de um determinado grupo social.
Essas imagens passam necessariamente pelos processos constitutivos de identificação
pessoal e social, engendrados pela cultura de imagem na construção de signos, que vão dando
corpo aos sentidos e significados, em cada gesto e em cada olhar sobre todas as coisas que
percebemos ao nosso redor.
Com base nesse pressuposto, defini como abordagem teórico-metodológica os estudos
de Roland Barthes (1980). Este autor estudou os elementos fundamentais da Semiologia,
definindo como sistema de signos: as imagens, os gestos, os sons, os objetos. Uma ciência que
ensina, através dos sentidos e significados, a capturar o óbvio, o obtuso e o que é invisível aos
olhos num primeiro plano de compreensão.
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O uso do dispositivo fotográfico aparece como possibilidade de subsidiar o
entendimento da análise de imagens, imprescindíveis à compreensão do que as crianças têm a
dizer sobre suas infâncias, nas múltiplas formas de se expressarem: com a fala, gestos,
olhares, de corpo inteiro. Assim, como um ato de fotografar algo num dado momento e,
depois, mais tarde, contemplar aquela fotografia, haverá sempre novas e diversas formas de se
ver.
O foco das pesquisas identificadas com o uso da imagem proporciona aos sujeitos
envolvidos, a possibilidade de perceber a si mesmo, o outro e sua relação com o mundo. Dar
vez e voz às crianças significa ouvir os sentidos colocados na imagem, ora como
espectadores, ora como coautores do processo.
Assim, procurei centrar o presente estudo tanto nas imagens constituídas sobre as
infâncias das e pelas crianças co-participantes, quanto como pesquisadora.
Ao buscar compreender como as crianças (re)criam as histórias de vida capturadas na
câmara, também faço parte desse movimento contínuo, pois, (...) o pesquisador social e os
sujeitos de estudo trabalham juntos, tanto com imagens pré-existentes, como na criação de
novas imagens (BANKS, 2009, p.22).
Recorro a Barthes (1980), como referencial metodológico porque em seus estudos
analisa a fotografia vinculada à memória pessoal, realizando uma aproximação com a imagem
fotográfica, "lembranças de si", ou "imagens de si", como ele mesmo contempla em sua
narrativa:

uma imagem não é, senão, parte do que somos, vimos, vivenciamos e
interpretamos. Pensar a fotografia poderia sugerir, imediatamente, a
representação do real, imitação perfeita do objeto fotografado: ‘Diríamos que
a fotografia sempre traz consigo seu referente’ [...] (BARTHES, 1980, p.15).

Na lente de Barthes, a imagem fotográfica dá visibilidade a elementos do seu mundo
vivido. Expõem o sentido que esses objetos têm para as suas vidas, como se processa e como
elas se veem diante dos processos imagéticos e o que estes, implicam nos processos de
identificação pessoal e social. A foto nos remete a pensar na constituição do sujeito em um
processo de permanente desconstrução e descontinuidade.
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Desse campo são feitas milhares de fotos, e por essas fotos posso, certamente
ter um tipo de interesse geral, às vezes emocionado, mas cuja emoção passa
pelo revezamento judicioso de uma cultura moral e política (BARTHES,
1980, p.41).

A partir disso, Barthes (1980), nomeou dois elementos como interlocutores das
imagens por ele analisadas no livro A Câmara clara: o “studium e o punctum”, (palavras em
latim por falta de um correspondente em Francês).
Studium tem a ver com cultura:

é pelo studium que me interesso por muitas fotografias, quer as receba como
testemunhos políticos, quer aprecie como bons quadros históricos: pois é
culturalmente (essa conotação está presente no studium ) que participo das
figuras, das caras, dos gestos, dos cenários, das ações ( BARTHES, 1980,
p.45 e 46).

Neste sentido, o studium de Barthes está imerso na cultura, estimulado pela imagem
fotográfica, mas permanecem em plano impessoal, sem nos atingir de forma singular. Isto está
presente quando o autor analisa uma foto do fotógrafo Koen Wessing.
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Figura 3: Nicarágua, O exército em patrulha nas ruas
Fonte: KoenWessing (1979); Barthes (1980).

Visivelmente é uma vastidão, ele tem a extensão de um campo, que percebo
com bastante familiaridade em função de meu saber, de minha cultura: esse
campo pode ser mais ou menos estilizado, mais ou menos bem sucedido,
segundo a arte e a oportunidade do fotógrafo, mas remete sempre a uma
informação clássica: a insurreição, a Nicarágua, e todos os signos de uma ou
de outra: combatendo pobres, em trajes civis, ruas em ruína, mortos, dores, o
sol e os pesados olhos índios (BARTHES, 1980, p.44 e 45).

Por outro lado, o punctum, no olhar de Barthes, é um elemento que “parte da cena,
como uma flecha, e vem me transpassar [...] picada, pequeno buraco, pequena mancha,
pequeno corte – e também lance de dados” (BARTHES, 1984, p.46). Para o autor o punctum
de uma foto é pungente, nos atravessa como uma flecha nos fere e mortifica, como um detalhe
que salta aos olhos.
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Punctum são marcas com pontos precisos e que nos pungem. Neste contexto, o
punctum faz a personagem "sair da fotografia" e assumir vida própria, assume outra
dimensão, um corpo à parte, que foge ao olhar do fotógrafo, “o operador”, mas, que não foge
ao olhar do “spectador”.
Como se o spectrum lançasse o desejo para além daquilo que ele dá a ver. Barthes
(1980, p.71, 72, 73,) deixa saltar aos olhos o punctum, por exemplo, quando descreve a
fotografia de William Klein,: “O que vejo com obstinação são os maus dentes do garoto”.

Figura 4: New York, 1954: o bairro italiano
Fonte: William Klein

Além disso, a noção de “punctum” de Barthes, o impacto de uma imagem, é uma
tentativa de examinar essa capacidade distintiva da visualidade, fortemente ligada a noções de
desejo (Mirzorte, 1999, p.16; apud Banks, 2009, p.60).

26

Uma foto pode subjetivar sentimentos relativos a alguém que não está mais presente.
Por exemplo, Barthes busca no retrato de sua mãe numa noite de novembro, pouco depois de
sua morte, a imagem dela, ainda jovem, caminhando por uma praia de Landes.

Ele “reencontrara seu andar, sua saúde, sua irradiação”. Ou mesmo,
“contemplando uma foto em que ela me estreita, criança, junto dela, posso
despertar em mim a doçura enrugada do crepe da China e o perfume do póde-arroz (1980, p.98).”

Em sua particularidade, Barthes evocou traços de subjetividade, deixando escapulir da
sua história sensações e sentimentos que somente ele saberia expressar naquele momento.

Ao sabor dessas fotos, às vezes eu reconhecia uma região de sua face, tal
relação do nariz e da testa, o movimento de seus braços, de suas mãos. Eu
sempre a reconhecia apenas por pedaços, ou seja, não alcançava seu ser e,
portanto, toda ela me escapava. Não era ela e, todavia, não era nenhuma
outra pessoa Eu a teria reconhecido entre milhares de outras mulheres, no
entanto, não a ‘reencontrava’ (BARTHES, 1980, p.99).

A subjetividade que se revela de nossas particularidades ao vir uma fotografia,
especialmente se tem a ver com a nossa identidade e história, se traduz através da importância
e o significado, ou os vários significados que colocamos nela.

Há sempre um lugar reservado, preservado: a claridade de seus olhos. Não
era, no momento, mais que a luminosidade toda física, o traço fotográfico de
uma cor, o azul esverdeado de suas pupilas. Mas essa luz já era uma espécie
de mediação que me conduzia para uma identidade essencial, o gênio da face
amada (BARTHES, 1980, p.100).

De acordo com Barthes, a fotografia fixa um tempo que não volta, conserva, congela
um momento por assim dizer. Completando seu pensamento, se pode afirmar que a foto
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possui um caráter manipulador, mas conservador sobre determinados aspectos, e não
incondicionalmente.
Da mesma forma que a imagem vai se delineando neste processo, a ideia de infância
também não se encontra constituída desde a sua origem, se situa em um processo de
permanente constituição de subjetividades das crianças e suas infâncias como um via de mão
dupla.
Nessa perspectiva, os dados registrados devem estar em sintonia com uma situação
específica vivida pelo sujeito e pelo local na qual ele se originou, e não com um lugar
qualquer. É importante que cada forma de registro capture a realidade e exprima os
acontecimentos sobremaneira que situem impressões e interpretações dentro de um espaço e
um tempo.
Desse modo, os pressupostos teórico-metodológicos dos dados visuais para este
estudo, favorecem o conhecimento das histórias dos sujeitos pesquisados. É um valiosíssimo
instrumento de trabalho na construção de novos sentidos sobre a infância no olhar da criança
através da imagem e a maneira de ver o mundo e perceber novas possibilidades de
compreensão dos efeitos da imagem sobre cada sujeito.
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1.1

Lócus da Pesquisa

Figura 5: Fachada do CEM Cidade da Criança
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

A pesquisa aconteceu no Centro Educacional Municipal Cidade da Criança, localiza-se
às margens da BR 101 – Km 202, n. 3697 em Barreiros, São José, Santa Catarina.
O Centro atende no ano letivo, Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no
período matutino possui uma turma de 2º ano, uma turma de 3º ano, uma turma de 4º ano. O
período vespertino é composto por uma turma do 1º ano, uma turma do 2º ano.
Frente a este contexto, os profissionais do C. E. M. Cidade da Criança organizaram
grupos de estudos, desde o ano de 2002, para estruturar, elaborar e registrar as ações
desenvolvidas frente ao Projeto Político Pedagógico na Unidade Escolar.
Assim, a cada ano o referido documento é retomado pelo grupo de professores,
especialistas e direção, sendo o mesmo reavaliado e ressignificado de acordo com a realidade
da escola.
O acesso dos alunos ao Centro Educacional em anos anteriores acontecia via
encaminhamento por parte dos programas do centro Integrado de Atendimento à criança, ao
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Adolescente e à família – Ação Criança, um projeto da Secretaria da Ação social da Prefeitura
Municipal de São José.

Figura 6: Pátio da Cidade da Criança
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

Sendo, que todas as crianças e adolescentes atendidas por estes programas são
inseridas via Conselho Tutelar do Município de São José.
Portanto, todos os alunos do Centro de Educação Municipal Cidade da criança
estavam em medida de proteção por se encontrarem em situações de vulnerabilidade social e
pessoal.
A partir do ano de 2010, este quadro vem sofrendo algumas mudanças, com a
disponibilidade de vagas para a comunidade, situação que antes não acontecia.
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Figura 7: Espaço físico do Centro de Educação Municipal Cidade da Criança
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

O Centro educacional abrange três salas de aula (sendo duas de madeira), uma sala de
vídeo, uma sala de especialistas, uma sala de auxiliar de ensino, um laboratório de
informática, uma sala de Direção com banheiro. Três banheiros (um para os funcionários e
dois para os alunos – masculino e feminino), um depósito para materiais de limpeza e uma
sala destinada aos materiais pedagógicos. E outro onde funcionava o espaço para intervalo
dos professores.
Além, disso, não dispõe de área livre para esportes ou lazer, o que implica na
necessidade de usufruir o espaço que esteja disponível no Programa da Ação Criança durante
as aulas de Educação Física ou durante o horário do recreio.
Com relação ao espaço físico ocupado por este Centro Educacional, cabe ressaltar que
sua estrutura não foi construída especificamente para abrigar uma escola, sendo que o espaço
disponível possui salas de aula pequenas e área de circulação extremamente reduzida.
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Figura 8: Oficina de fotografias - criança co-participante da pesquisa
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

A escola é mantida pela Prefeitura Municipal de São José e administrada pela
Secretaria Municipal de Educação, sendo estruturada e sistematizada pelo Projeto Político
Pedagógico, nos termos da legislação em vigor.
Objetivo da escola é proporcionar um processo de interação entre ensino e
aprendizagem, envolvendo a construção/elaboração, a transmissão e a aquisição de
conhecimentos sistematizados para o desenvolvimento das habilidades necessárias, bem como
para a convivência social, crítica e transformadora.

1.1.1

Perfil da Comunidade

Os alunos são oriundos dos mais diversos bairros do Município de São José, sobretudo
caracterizados como “bolsões de pobreza”, principalmente circunscritos nas proximidades das
comunidades das comunidades Jardim Zanelato, Dona Wanda e São Luiz (“Morro do Avaí”).
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Figura 9: Oficina de fotografia – pesquisadora e crianças co-participantes
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

As comunidades de origem dos alunos do Centro Municipal Cidade da Criança, no ano
letivo de 2010: Areias; Araucária; Barreiros; Bela Vista; Bom Viver; Cabral; Dona Wanda;
José Nitro; Jardim Zanelato; Morar Bem; Pedregal;Potecas;Procasa; Real Parque;
Serraria;Solemar, bairros localizados no Município de São José.
Embora se denomine a procedência dos alunos por “Bairro”, há situações em que os
nomes assim apontados pelos pais e responsáveis referem-se a loteamentos.
Por exemplo, “Morar Bem” caracteriza um loteamento que se estende entre Jardim
Zanelato e José Nitro, não sendo possível especificar o bairro ao qual pertence o domicílio,
caso a pessoa residente assim não o faça.
Percebe-se uma maior concentração dos alunos advindos da Serraria, totalizando
19,4%.
Na sequência aparece o loteamento Morar bem, com 15,8% dos alunos (sendo que
muito destes provavelmente residem na área denominada Jardim Zanelato).
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O Bairro Potecas abarcou o terceiro maior contingente de alunos com 12,6%, como
mostra o gráfico a seguir:

Figura 10: Gráfico de origem dos alunos da cidade da criança
Fonte: Cidade da Criança

Com relação ao público que atende inicialmente este Centro Educacional foi criado
para atender as crianças e adolescentes dos programas encaminhados pelo Conselho Tutelar
de São José passando posteriormente a abrir matrículas para alunos das comunidades
vizinhas.
Dessa forma, até o ano de 2005 o Centro Educacional Municipal da Criança atendeu as
diferentes demandas, advindas dos programas ou encaminhadas pelas escolas da Rede
Municipal de Ensino.
A partir de 2006, conforme solicitação da Secretaria da Ação Social passou-se a
atender exclusivamente aos encaminhamentos realizados pelo Conselho Tutelar e Programas
da Ação Criança, a saber:
•

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);

•

Centro de Referência Sentinela;
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•

Programa Família Cidadã (em 2008, passou a ser POASF – Programa de
Orientação e Apoio Sócio-Familiar);

•

Programa Apoio Sócio Educativo em Meio aberto.

Faz-se importante ressaltar que devido à procedência diversa dos alunos deste centro
Educacional, descaracterizando o princípio de zoneamento, não há um perfil único da
comunidade aqui atendida. Trabalha-se, portanto, com a diversidade de modo mais amplo.

1.2

As crianças co-participantes da pesquisa

Figura 11: Crianças co-participantes da pesquisa
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

De acordo com as imagens acima, os sujeitos co-participantes da pesquisa são um
grupo de seis crianças, sendo quatro meninos e duas meninas, na faixa etária dos sete aos dez
anos, a saber: Natanael, Vinícius, Isaías, Lohana, Emily, e Fernando respectivamente.
As crianças frequentam em período integral o Centro Educacional Municipal Cidade
da Criança do município de São José, Grande Florianópolis no Estado de Santa Catarina.
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O local exploratório desse estudo foi, também, o espaço das respectivas comunidades
aonde moram as crianças e as atividades que realizam, como perpassam seus espaços de
vivência e as relações que constroem durante o tempo de permanência nos lugares em
comum.
Tendo em vista, os contextos vivenciados e o envolvimento como pesquisadora
durante todo o desenvolvimento da pesquisa participativa com as crianças, implicou numa
relação intrínseca entre pesquisadora e sujeitos participantes, onde o participante é também
um pesquisador. Este ponto de vista comporta considerar uma pesquisa que privilegie uma
parceria entre o adulto e a criança no percurso do trabalho de forma efetiva.
Com a preocupação em relação às questões éticas na pesquisa com crianças, torna-se
necessário resguardar a integridade das mesmas, onde considero imprescindível para a
organização de uma pesquisa participativa com crianças, os critérios de escolha dos sujeitos
participantes.
Tendo definida a opção metodológica à medida que a investigação vai se
desenvolvendo, vai também, se delineando os critérios que por sua vez, atendem as
necessidades da criança como: faixa etária, características físicas e psicológicas, o modo de se
expressar, o seu universo de experiências, o contexto sócio-cultural em que vive.
O consentimento dado pelas próprias crianças sobre a participação na pesquisa e para
que retratem seus cotidianos e as relações que perpassam em seus mundos é crucial para a
realização deste trabalho.
Informar as crianças acerca dos objetivos e da dinâmica da investigação é um passo
essencial, o qual deverá ter um tratamento metodológico que deva respeitar as crianças, acerca
de suas experiências, sentimentos e competências.
Para além deste aspecto, é importante considerar que a sua participação é voluntária e
que tem toda a liberdade para recusar participarem a qualquer momento do processo. O direito
ao consentimento tem impacto em todos os direitos e competências das crianças de se
expressar durante o processo da pesquisa.
Na investigação participativa com criança é indispensável considerar uma
multiplicidade de recursos metodológicos, em que a mesma é convidada a participar como
parceira, no emprego da fotografia e os registros produzidos por ela para documentar e tornar
visíveis as suas representações acerca do mundo que a rodeia.
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Desta forma, serão apresentados os registros fotográficos produzidos e selecionados
pelas crianças participantes, com a descrição de suas falas sobre como vivem suas infâncias.

1.3

Procedimentos metodológicos

Figura 12: Laboratório de fotografias
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

Uma das preocupações que surgiu desde o início da pesquisa é evitar uma simples e
superficial leitura de imagens da criança, poupando uma representação pré-estabelecida de
infância. Daí a necessidade de recorrer a uma metodologia de estudos adequada à
compreensão da infância.
Dessa forma, é necessário ter um posicionamento fidedigno aos dados coletados, dos
registros alcançados e em relação à história dos sujeitos participantes da pesquisa.

37

Assumir um compromisso ético no tratamento dos dados e análise de acordo com a
opção teórico-metodológica como pesquisadora, buscando evitar uma visão adultocêntrica em
relação ao tema da pesquisa.
Os dados coletados são de natureza qualitativa, dado o tratamento descritivo
relacionado aos sujeitos participantes, uma vez que neste estudo, é privilegiada a
compreensão do imaginário pessoal e social destes.
Para organizar o percurso, a pesquisa acontece na média de dois encontros semanais
com o grupo das crianças-participantes, no período matutino e vespertino, durante os meses
de outubro, novembro e dezembro de 2011 na Cidade da Criança.

Figura 13: Laboratório de imagens
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora
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Nestes encontros sistemáticos, aconteceram dinâmicas e atividades como: do
mapeamento do corpo; técnica da câmara escura, oficina de fotografia; produção de imagens
produzidas pelas crianças, e por último, a análise acerca das lembranças e imagens de si e
interpretações sobre suas infâncias.
No primeiro encontro com o grupo, aconteceu uma vivência de grupo, com
apresentações pessoais para que todos se conhecessem. Na oportunidade, apresentei a
proposta da pesquisa e sobre a importância da participação para que juntos fizéssemos um
bom trabalho.
Logo que o caminho investigativo foi se delineando, após a exploração no lócus de
pesquisa, os procedimentos para a coleta de dados sobre os sujeitos participantes e seu
contexto cultural e social deram abertura à análise e a interpretação de dados no sentido de
discutir as questões levantadas em relação ao tema que motivou este estudo, procurando
apreender os significados e interpretações e aproximar-se do que dizem as crianças sobre suas
infâncias.
Através da atividade do autorretrato o grupo faz perguntas para os colegas tendo como
referência suas características, o seu cotidiano, suas vivências, gostos, prazeres, desejos, como
também, suas angústias, frustrações e outros elementos subjetivos que foram brotando no
desenvolvimento da dinâmica dos trabalhos.
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Figura 14: Oficina de fotografias na sala de aula
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

Para a realização da oficina, será proposta às crianças uma oficina de laboratório sobre
fotografia, serão trabalhados em forma de oficina:
1 - o processo de formação da imagem.
2 - Como as imagens são reveladas no laboratório em preto-branco e coloridas?
3 - A técnica da câmara escura - Pinhole
4 - Noções de linguagem fotográfica.
Ao desenvolver a oficina da Câmara escura, primeiramente organizei o grupo de
crianças juntamente com a professora de sala onde não só os participantes da pesquisa, mas
também todos os grupos do segundo ano participaram.
Mas, antes da atividade proposta, foi explicado e discutido no grupo o que seria uma
Câmara escura? É um objeto fechado, com as paredes vedadas e com um pequeno orifício na
base.
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Em seguida, foi explicada às crianças a proposta da atividade para a construção da
câmara, uma vez que todos já tinham em mãos o material pedido com antecedência, a saber:
01lata de leite em pó; 01 pedaço de papel vegetal; 01 tesoura; 01 prego; 01 martelo; 01 fita
adesiva transparente; 01 vela. Como vimos, os materiais são de simples acesso e a construção
de uma câmara de orifício é bastante simples e seguro.
Foi perguntado também para as crianças qual o objetivo da câmara: o olho humano se
comporta como uma câmara, onde a luz entra pela íris, e o orifício centra é a pupila. Ao
penetrar na pupila, a luz chega à região oposta chamada retina, onde a imagem é formada.
Essa imagem assim como na câmara escura é invertida.
Nesse estágio do trabalho, as crianças já estavam curiosas para saber se a experiência
obteria êxito. Então cada participante pegou sua lata e fez um furo com o prego no fundo da
lata, claro com a medição de um adulto. Neste caso, eu e a professora de sala.
Depois, foi recortado o papel vegetal com diâmetro de aproximadamente um
centímetro maior que o diâmetro da abertura da lata. Foi colado o papel vegetal na abertura da
lata e estava pronta a câmara escura.
No encontro seguinte, deu-se continuidade a oficina. Desta vez, em uma sala escura,
onde com o auxílio da professora procuramos outra sala que propiciasse o experimento.
As crianças chegaram se acomodaram em semicírculo sentados no chão, tendo consigo
seu experimento. Com a sala bem escura, a vela foi acesa e cada uma posicionou sua câmara,
com o orifício voltado para a vela e observou atentamente o resultado.
Após a experiência, o grupo constatou que: quando colocamos a vela (objeto
luminoso) em frente à câmara, chegamos a conclusão que a imagem refletida da vela através
do orifício aparece invertida; quanto menor o orifício, mais nítida será a imagem formada pela
câmara.
A pesquisadora em mãos de uma câmara mostrou às crianças os diferentes modos de
interagir com a máquina fotográfica.

Em seguida, cada criança recebeu uma câmara

descartável, sendo que cada máquina continha vinte e sete poses.
Em posse das máquinas, as crianças foram orientadas a registrarem imagens de
situações, pessoas, lugares e objetos que fossem importantes e significativos para elas de
forma a representar suas vivências como crianças.
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Permaneceram com a câmara durante uma semana para fotografarem o que quisessem.
Não foi direcionada nenhuma idéia, simplesmente a liberdade das crianças fotografarem o que
bem entendessem, e que fizessem parte do seu cotidiano e vida.
Na etapa seguinte, já com as imagens produzidas e escolhidas pelas crianças, fizemos
a análise do conjunto de fotos, onde cada criança teve a vez e a voz de colocar suas
impressões, interpretações e significações sobre as imagens produzidas.
Posteriormente, foi feita a seleção das imagens produzidas que melhor pudessem
expressar de forma fidedigna suas infâncias. Assim, foram selecionadas as imagens
fotográficas que as crianças produziram ao capturarem cenas do cotidiano infantil em tempos
e lugares diferenciados.
As fotografias são apresentadas de forma sequencial nas páginas que se seguem para
manifestar a partir da imagem, como as crianças vivem a experiência de suas infâncias.
As imagens produzidas pelas crianças permitem problematizar uma série de aspectos
vinculados a memória pessoal, como chama Barthes (1980), “imagens de si” e “lembranças de
si”, ao apresentarem tais fotografias como parte vivida de suas infâncias.
Portanto, as imagens fotográficas dão visibilidade a elementos do seu mundo vivido.
Expõem o sentido que esses objetos têm para as suas vidas, como se processa e como as
crianças se veem diante dos processos imagéticos e o que estes implicam nos processos de
identificação pessoal e social.
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CAPÍTULO II

2

O AUTORRETRATO COMO “A ESCRITA DE SI”

Eu me acho bonita,
porque todo mundo é bonito do seu jeito
Emily

Figura 15: Autorretrato das crianças
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora
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Dar destaque a uma narrativa de si a partir da imagem é o principal objetivo deste
capítulo, neste caso, o autorretrato e as narrativas de si revela a subjetividade das crianças,
onde faço um entrelaçamento com a “escrita de si” de Foucault (l983).
Este texto está apoiado na “série de estudos” de que Michel Foucault (1983) organiza
nos escritos sobre “Ética, Sexualidade, Política”, da coleção – Ditos & Escritos, volume V. A
escrita de si atende um conjunto de estudos, chamados por Foucault de“artes de si mesmo”,
“estética da existência” e “domínio de si”.
Com base nesses conceitos busco tecer suas ideias sobre formas deconstituição do
sujeito em sua infância.
Foucault (idem),quando fala sobre a prática da “escrita de si”, remete a ideia de
“hupomnêmata”, como um material construído a partir da leitura, da escrita e da conversa
entre si e com os outros.
É difícil falar dos hupomnêmata sem apontar para a antiguidade. Estes eram utilizados
pelos gregos como forma de registro material da memória e assumia a forma de diários e
cadernos constituídos a partir de diferentes elementos como desenhos, lembranças e reflexões.
De acordo com o autor,

os hupomnêmata, no sentido técnico, podiam ser livros de contabilidade, registros
públicos, cadernetas individuais que serviam de lembrete. Sua utilização como livro
de vida, guia de conduta parece ter se tornado comum a todo um público culto. Ali
se anotavam citações, fragmentos de obras, exemplos e ações que foram
testemunhadas, ou cuja, narrativa havia sido lida, reflexões e pensamentos ouvidos
ou que vieram à mente (FOUCAULT, 1983, p.149).

Eles constituíam uma memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas; como
um tesouro para meditação posterior. Assim, os mesmos eram utilizados pelos gregos como
um livro da vida, constituíam a memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas.
Foucault ao pesquisar sobre “as artes de si mesmo”, traz para a contemporaneidade as
técnicas de si da cultura greco-romana. Cultura, na qual, surge o conceito da “escrita de si”.
Esta funcionava como um dispositivo de confissão, com a função etopoiética de transformar o
sujeito (Plutarco), dos séculos I e II.
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Foucault destaca os hypomnématae a correspondência. Os hypomnémata eram blocos
ou cadernetas onde se registravam fragmentos de obras, reflexões ou pensamentos. O
conjunto desses fragmentos formam memoriais de leitura, escrita, releitura, que constituíam o
exercício da escrita pessoal.
Na verdade, Foucault (1983) apresenta os “hupomnêmata” não como um livro de
memórias, mas como um material que, mais do que escrito, deveria estar inscrito na alma,
capturando o já vivenciado, o já narrado, delineando o que se ouve e o que se escreve com a
finalidade da ‘constituição de si’. Então, de acordo com o autor, o “si” constitui o “eu” como
sujeito, que por sua vez se constitui na relação com o “outro”(grifos meus).
Os hupomnêmata, exercícios de escrita pessoal, por vezes, funcionavam como
rascunhos para cartas. A correspondência é também um treino pessoal, pois ao escrever
decodificamos o que lemos. Foucault afirma que quem escreve comunica para si e para o
outro. É um exercício que leva à subjetivação do sujeito e ao mesmo tempo, à subjetivação da
alma.
A confissão, muito utilizada nos tempos de Sêneca, considerada também como um
dispositivo utilizado, de um lado, pela religião como prática sacramental cristã, e de outro, o
cuidado de si como técnica para a produção da verdade, que leva à subjetivação.
Foucault (2004) faz uma distinção relacionando a ascese cristã da ascese filosófica.
Ele afirma que a “ascese cristã” é marcada pela “renúncia de si”, enquanto a “ascese
filosófica” busca a “constituição de si mesmo”.
A parrhesía é entendida na escola epicurista como uma abertura de coração, um falar
livremente, uma necessidade de nada esconder, uma confiança entre os pares, uma abertura de
alma. Foucault difunde o momento da confissão como exercício importante tanto na ascese
cristã quanto pagã.

Parrhesía é um termo técnico que permite ao mestre utilizar como convém,
nas coisas verdadeiras que ele conhece o que é útil, o que é eficaz para o
trabalho de transformação de seu discípulo. No trabalho de direção do aluno
pelo professor, do paciente pelo médico, a palavra franca ajuda no
desenvolvimento do dirigido, no seu crescimento em busca de suas verdades
(FOUCAULT 2004, p. 295).
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No que diz respeitoà infância, a criança ao relacionar-se com sua própria história,
pensa e fala sobre si mesma e aparece aqui como uma das técnicas que Foulcault (1983),
defende como uma atividade basicamente ética, experimentada como prática da liberdade e
não como sujeição.
Ao trazer para este trabalho a ideia de hupomnêmata e pensar em um material, neste
caso, a construção do autorretrato da criança, foi possível idealizar a construção do álbum da
vida como culminância do trabalho desenvolvimento com o grupo, como se apresenta na
mostra da produção de Emily:

Figura 16: Álbum de Vida 1
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

O autorretrato deu forma ao álbum constituído de imagens, lembranças, impressões e
sentidos, que para Foucault (l983), constitui um treinamentode si como a escrita dos
movimentos interiores como uma prática de subjetivação do sujeito.
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Figura 17: Álbum de Vida 2
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

O retrato de “si” por si mesmo marcou significativamente as práticas de narrativas que
aconteceram durante o processo de fala e escuta no e com o grupo de crianças participantes.
Os “hupomnêmata” na sua utilização como “livro de vida” compunham um conjunto
de
anotações, citações, fragmentos de obras, exemplos e ações que foram
testemunhadas, ou cuja, narrativa havia sido lida, reflexões ou pensamentos
ouvidos ou que vieram à mente. Eles constituíam uma memória material de
coisas lidas, ouvidas ou pensadas; assim, eram oferecidos como um tesouro
acumulado para releitura e meditação posteriores (FOUCAULT, 1983, p.
147).

Neste caso, os registros e as narrativas de si não buscam somente afirmar a própria
identidade da infância, mas representa uma procura de transformação, de construção subjetiva
na experiência da imagem-narrativa sobre si mesma. Desta forma, abre-se a possibilidade de
ser o que é, como também, o debruçar-se sobre as experiências vividas de uma experiência de
liberdade nessa atividade.
Com a intenção de tratar os documentos sobre a infância das crianças co-participantes
desta pesquisa, apresento na sequência, o autorretrato das crianças através de imagens
fotográficas produzidas por elas mesmas, idéia que nasceu no e com o grupo durante a
realização da oficina de fotografias.
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A construção do álbum possibilitou nas narrativas das crianças como uma escrita de si
que permitiu a “prática da liberdade”, na forma de um exercício pessoal e grupal, como vemos
a seguir no autorretrato das crianças:

2.1

AUTORRETRATO DE VINÍCIUS

“De manhã quando o sol ta vindo lá de baixo,
ele nasce lá em casa, eu acordo.”
Vinìcius

Figura 18: Autorretrato de Vinícius
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Me chamo Vinícius. Tenho nove anos, moro no Morro do Avaí, em São José. - Tenho
um irmão gêmeo, ele se chama Vitor. De manhã, quando o sol tá vindo lá de baixo, quando
ele nasce lá em casa é quando acordo.
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Daí no sábado eu vou ir lá na minha avó. Ela vai receber, daí eu vou lá na praia. Eu e
o Vitor. Ela mora pouquinho longe. A gente desce o morro, depois vira e sobe outro morro e
chega lá.
Aqui, Vinícius na narrativa de si, demonstra uma necessidade de não somente se
descrever, mas especialmente a importância de apresentar seu irmão gêmeo. O “si” para
Foucault (1983), não significa “si” como indivíduo ou “si” identitário, mas o “si” como
sujeito que se constitui em sua relação com o outro.
Isto está evidenciado no capítulo terceiro – “As imagens e lembranças de si”, onde seu
irmão gêmeo é o foco principal da primeira imagem apresentada, enquanto Vinícius aparece
no segundo plano da foto.
Como também, na maioria das fotos o irmão Vitor se faz presente, ainda que em
determinadas circunstâncias de suas vidas vivam separados por um tempo. Tempo o bastante
para que Vinícius o traga mesmo que seja em lembranças, como forma de capturá-lo para
mantê-lo por perto ainda que em pensamento.
Os registros das crianças nos mostram como a narrativa e a escrita de si constitui um
exercício dos movimentos interiores, como o registro dos pensamentos, desejos e ações de
quem os descreve. Aqui, a escrita de si se revela como uma prática de subjetivação do sujeito.
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2.2

AUTORRETRATO DE ISAÍAS

“Meu sonho é ter uma família...
De natal eu vou pedir um ioiô,
material escolar, um tênis e um chinelo.”
Isaías

Figura 19: Autorretrato de Isaías
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Meu nome é Isaías. Eu não tenho mais pai. Ele morreu. Um dia lá na Chico Mendes
(comunidade de Florianópolis), quando eu morava lá, por que agora eu moro com a minha
vó no José Nitro (bairro de São José), aí um cara atirou com uma arma na cabeça do meu
pai. Eu vi tudo (...). Não lembro muito bem (...), mas só sei que tava dentro de casa, na janela
quando aconteceu.
Isaías, na busca de si mesmo, de seu lugar no mundo, de sua identidade, de se sentir,
às vezes, como criança e, às vezes, tendo que reagir como adulto frente a algumas situações.
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Para isso, Foucault (1983), afirma que é necessário libertar-se das sujeições como forma de
tornar possível o trabalho de si.
- A minha mãe? Não me lembro, (...) esqueci! Só sei que hoje ela tá presa (...), porque
ela tava fazendo drogas... eu vou às vezes visitar ela lá na prisão. Eu sinto falta dela e do meu
pai. Eu tinha sete anos quando aconteceu e hoje eu tenho nove anos.
Em algumas situações narradas pelas crianças, no caso de Isaías, demonstram uma
necessidade de afrontar com sua realidade para superar uma falta, num determinado momento
difícil.
As perdas e a falta de uma família oferecem espaços para que possibilitar para revelar
seus sentimentos que causa momentos de conforto, como também, a liberdade de expressarem
sua verdade que circulam pela trajetória de suas infâncias.
- Meu sonho é ter uma família. De natal eu vou pedir um ioiô, material escolar, um
tênis e um chinelo.
Nesse sentido, Foucault (1983, p.147), trata esses acontecimentos que forma uma
matéria prima, (...), nos quais eram dados argumentos e meios para lutar contra uma
determinada falta ou para superar alguma circunstância difícil (um luto, um exílio, a ruína, a
desgraça).
Assim, quando Fundanus pede conselhos para lutar contra as agitações da
alma, Plutarco, naquele momento, quase não tem tempo de compor um
tratado em boa e devida forma; ele vai então lhe enviar toscamente os
hupomnêmata, que ele havia redigido sobre si mesmo a respeito do tema da
tranqüilidade da alma. (Idem, p.148)

Ou seja, os hupomnêmata formam uma junção do que se pode ouvir ou ler, é a
captação do já dito e pelo reconhecimento deste já dito.
Assim, as impressões inscritas na imagem das crianças ficam colocadas em um
arquivo de lembranças de suas infâncias, aquilo que remete a si mesmos (FOUCAULT, 1983,
p.148), que constituem de preferência um material e um enquadre para exercícios
frequentemente executados: ler, reler, meditar, conversar consigo mesmo e com os outros.
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2.3

AUTORRETRATO DE EMILY

“Eu tirei foto de mim, porque eu gosto de mim.”
Emily

Figura 20: Autorretrato de Emily
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Eu tirei foto de mim, porque eu gosto de mim. Então, eu tirei esta foto porque eu fiz
oito anos. - Assim, não é só a pessoa que é bonita e a outra é feia, se a outra tiver assim, o
cabelo meio duro, não pode “xingar”.Tem que respeitar.
Ao se autorretratar, Emily parece que busca atender às expectativas da sociedade, às
representações do que seja uma menina bem comportada.
Emily evoca os sentidos e desejos que afloram de sua infância, como possibilidade de
descoberta do “si” como meio de interagir consigo mesma e com o outro tendo como
referência as imagens e narrativas de si.
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O autorretrato se destaca como elemento revelador das impressões e escritas de si,
como uma maneira livre de dependência e dos modos de sujeição em relação aos padrões de
estética, como vimos na descrição de Emily: - Eu me acho bonita, porque todo mundo é
bonito do seu jeito.
Emily, nas narrativas de si exalta a “tranqüilidade da alma”, que as lembranças em
Plutarco (1983, p.148), não estejam simplesmente guardadas numa espécie de armário de
lembranças, mas profundamente implantados na alma, “nela arquivados” (grifos do autor).

2.4

O AUTORRETRATO DE FERNANDO

“Eu gosto muito de jogar futebol, também,
lá perto de casa, porque tem um campinho bem legal.”
Fernando

Figura 21: Autorretrato de Fernando
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Meu nome é Fernando. Moro com meus pais e meus irmãos. Mas vivo o dia inteiro
na escola com meus amigos, os professores e monitores. Lá tem uma quadra prá jogar
futebol.
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Ao se descreverem e falarem de si mesmas, demonstraram uma necessidade quão
visível e tão presente, de serem escutadas, como no caso de Fernando, quando expressa sua
predileção pelo futebol: - Eu gosto muito de jogar futebol, também, lá perto de casa, porque
tem um campinho bem legal.
No grupo de crianças o espaço de produção e socialização com relação as suas
infâncias, possibilitou a cada criança trazer o que lhe pertencia na forma de imagens e
narrativas de “si”.
Este trabalho permitiu a escrita dos movimentos interiores das crianças que
participaram como coautores e que tomaram lugar central na proposta deste trabalho.
Apoiados nos conceitos da escrita de si de Foucault, revelou-se no autorretrato das
crianças por meio do dispositivo da confissão, aspectos que elas mesmas desconheciam sobre
si, da própria subjetividade ao conhecimento de si nas experiências sobre suas infâncias.
De acordo com FOUCAULT (2004b, p. 458), “o objetivo da parrhesía é fazer com
que, em um dado momento, aquele a quem se endereça a fala se encontre em uma situação tal
que não necessite mais do discurso do outro”.
A parrhesía como transmissão da verdade assegura àquele que deve recebê-la o poder
de subjetivar a verdade e utilizá-la em sua vida.
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2.5

AUTORRETRATO DE LOHANA

“Meu sonho é um dia conhecer o Papai Noel e fazer um desejo.’
Lohana

Figura 22: Autorretrato de Lohana
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Me chamo Lohana, tenho oito anos, moro com minha vó, estudo na Cidade da
Criança. Lá na escola eu tenho muitos amigos. Gosto de brincar de patins, porque me sinto
livre.
Lohana ao se autorretratar, demonstra uma necessidade de nada esconder, falar
livremente, o que Foucault (1983) chama de uma abertura da alma. - Mas o meu sonho é um
dia conhecer o Papai Noel e fazer um desejo.
A Escrita de Si, onde a criança aqui se revela através da transcrição de sua narrativa,
promove uma reflexão sobre si mesma, revelando aspectos da própria subjetividade, antes
escondidos ou, pelo menos, não explicitados.
Foucault (1983) em seu texto sobre a “escrita de si”considera-a como prática de
liberdade:
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o papel da escrita é constituir, com tudo o que a leitura constitui, um
“corpo”. (...) e é preciso compreender esse corpo de doutrina, mas sim –
segundo a metáfora da digestão, tão frequentemente evocada – como o
próprio corpo daquele que, transcrevendo suas leituras, delas se apropriou e
fez sua a verdade delas: a escrita transforma a coisa vista ou ouvida “em
forças e em sangue” (...). (Foucault, p.152).

Transformar a verdade, estabelecendo a conformação entre o que se fala e o que se
escreve. É através da palavra livre, sem amarras, desprovida de regras, adaptadas às
subjetividadesde cada criança para enfrentarem situações difíceis quando elas se apresentem,
pois, a constituição do sujeito, para Foucault (1983), pode ocorrer de maneira mais autônoma,
pela liberdade.
Nesse processo, o sujeito volta-se a si mesmo, focaliza o olhar, esquivando dos modos
de sujeição. São as verdades de si e o que é verdadeiramente significado por elas, poderá se
registrado em suas “almas”, que para Foucault é caracterizado por “recolher-se em si, atingirse a si mesmo, viver consigo mesmo, bastar-se a si mesmo, aproveitar e gozar de si mesmo.”
(1983, p.149).
Desta forma, para o autor, esta prática de produção de subjetividade configura uma
estética da existência.
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2.6

AUTORRETRATO DE NATANAEL

Figura 23: Autorretrato de Natanael
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Meu nome é Natanael, tenho oito anos, moro com meu sobrinho de nove anos, com
meu pai, com minha mãe, meu irmão de dez anos. Nós brincamos muito juntos, eu gosto
muito dele. Eu tinha doze irmãos e meus pais têm quatro netos.
Na descrição do seu autorretrato, Natanael ao falar sobre si, traz a família como uma
referência sobre sua origem identitária, onde os seus entes queridos têm destaque muito
especial em sua vida.
Da mesma forma faz um autorretrato de seu pai: - Este é meu pai, ele é trabalhador,
ele cata latinhas, garrafas e papelão. Ele trabalha todos os dias, até sábado e domingo. Ele
vai me trazer uma bicicleta, vai me dar.
No texto de Filodemo (apud Foucault, 2004, p. 469) verifica-se a possibilidade da
passagem da Parrhesía do mestre à Parrhesía dos próprios alunos. É a generosidade para com
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o outro que comanda aParrhesía e leva o dirigido a constituir-se como sujeito, numa relação
independente, autônoma, plena e satisfatória com ele mesmo.
Podemos confirmar os efeitos positivos do dispositivo da confissão de Natanael,
despertando a benevolência do outro. A Parrhesia (palavra livre) de Natanael, a confiança e o
carinho que ele mesmo demonstra pelo seu pai, aumenta a benevolência entre eles.
O reconhecimento deste já dito é o ponto que aguça o meu interesse em relação a estas
crianças, sobre a história oral de suas infâncias.
Analisando a atividade do autorretrato feito pelas crianças, constatei que a
“constituição de si” se dá também por meio da produção de imagens. O autorretrato aqui
funciona como um dispositivo que reflitam sua identidade originando a constituição de si.
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CAPÍTULO III

3

IMAGENS DA INFÂNCIA NA LENTE DAS CRIANÇAS

“Lá na escola eu tenho muitos amigos.
Gosto de brincar de patins porque me sinto livre.”
Lohana

Figura 24: Retrato de Vinícius
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

Diante das características apresentadas em relação às crianças participantes,
demonstram serem alegres, carinhosas, divertidas, curiosas, colaboradas e muito criativas. São
seis crianças participantes e foi oportuno conhecê-las, dado os encontros e as vivências em
grupo, tendo sido encaminhados ao longo deste ano.
Durante as vivências de grupo e nas demais atividades, de acordo com a fala das
crianças e os dados investigados junto à professora da Cidade da Criança, suas famílias são
em geral numerosas.
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Procurei identificar as formas como estas crianças ressignificam a infância em suas
vidas, durante as vivências e atividades que diz respeito à infância e como enfrentam as
adversidades com que se deparam em suas vidas.
A análise e tratamento dos dados durante todo o processo desta pesquisa tiveram como
fio condutor os tratados Barthes, que fundamentou teoricamente este estudo em relação à
análise de imagens sobre a infância, como chama Barthes (1980), “imagens de si” e
“lembranças de si”.
Para esta análise, procurei, então, recorrer aos dois elementos semióticos de
BARTHES (1980): o “studium” e “punctum”, como interlocutores das imagens produzidas e
narradas pelas crianças.
O punctum configura juntamente com o studium, a dualidade que orienta o interesse
pela foto. Para o autor, o studium é uma instância conduzida pela consciência, em relação as
particularidades conectadas ao contexto cultural da imagem. Já o punctum, tem característica
subjetiva, uma curiosidade que se fixa a quem observa a foto, diz respeito a detalhes que
atingem o espectador.
Barthes define o studium como o artefato que cria o interesse em uma imagem
fotográfica. Ele expõe a intenção do fotógrafo, mas nós experimentamos essa intenção em
sentido inverso como espectadores veem a fotografia. Então, para interpretá-lo basta ver as
ideias e as intenções por trás dela.
Já o punctum é um detalhe pequeno na imagem que salta aos olhos do espectador
dentro de uma fotografia, criando um elemento que se destaca a partir da cena e que atesta
toda a imagem. Punctum é o detalhe raro que o atrai para uma imagem.
Obviamente este segundo elemento é muito mais poderoso e atraente para o
espectador. A compreensão de punctum é tão pessoal e pode ser qualquer coisa, algo que você
lembra a sua infância: uma emoção, um objeto de valor sentimental, criando formas diferentes
para cada espectador.
Ao utilizar a fotografia como recurso metodológico para esta pesquisa foi aplicada a
teoria de Barthes (1980), como sustentáculo teórico, no que diz respeito, ao processo de
constituição da infância atrelado à constituição das imagens produzidas.
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As categorias-chaves se formaram a partir dos dados coletados - Família, Escola, e
Brincadeiras. Estes foram desmembrados em subcategorias formadas por dispositivos,
palavras e expressões mais utilizadas pelas crianças, durante as transcrições feitas no
levantamento e análise dos dados.
Para a análise dos registros realizados na pesquisa que compõem todo o processo, vale
ressaltar que o foco de análise é a imagem através dos registros fotográficos produzidos pelas
crianças para que constituíssem os dispositivos acima, reveladores da cultura infantil.
Então, foi reunido um conjunto de dados, que serão analisados no capítulo que se
segue, a partir das imagens fotográficas que possibilitaram revelar com maior efeito suas
narrativas, impressões e lembranças de si.
Desta forma, os dispositivos de infância objetivaram clarificar as narrativas das
crianças sobre suas infâncias como mostra o fluxograma a seguir:

Figura 25: Dispositivos da infância
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Uma vez transcritos os registros fotográficos produzidos pelas crianças participantes,
como a descrição de suas falas sobre como vivem suas infâncias, foram elencados os
dispositivos infantis que melhor pudessem expressar seus sentidos e significados, as
experiências retratadas nas imagens.
As crianças mostraram através das imagens e suas falas que elas sabem com clareza os
espaços pelos quais perpassam suas vivências, brincadeiras, sentidos. Na seqüência
apresentarei o modo como às crianças se expressam por meio das imagens fotográficas - seus
sentidos e interpretações em relação a si mesmas, as vivências com seus pares, tanto na
família e com seus amigos; como na escola e nas ruas: espaços e tempos demarcados pela
existência de cada criança.
Isto está clarificado na forma como as crianças descrevem seu ambiente familiar.
Alguns dos participantes buscaram primeiramente descrever aspectos físicos do lugar onde se
localizam suas casas, como mostra o fluxograma acima alguns dos dispositivos:
(/quarto/colchão/cozinha/sala/telhado/madeira), como vêm retratados na fala de Vinícius.
Ao procurar quais as formas de capturar na lente das crianças de se viver a infância
hoje, já era esperado que a relação com a família (categoria-chave),fossem ressaltadas como
se apresenta, a seguir:
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3.1

3.1.1

FAMÍLIA

Vinícius

Figura 26: Vinícius e família
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora
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- Tenho nove anos, moro no Morro do Avaí, em São José. Esse é meu irmão gêmeo, eu
gosto dele porque ele me dá celular que ele pega na escola perto da minha casa. Não sei se
ele compra?
- Eu tenho seis irmãos que moram lá em casa. O mais velho... Ele não mora mais na
nossa casa... Esqueci o nome dele...Ele tem o cabelo de ‘topete’. (...) Não sei?...Faz muito
tempo. Ele mora com a namorada dele. Não sei onde ele mora. Ele vai lá em casa quando
tem aniversário (...). Na minha vó ele vai lá.
- Olha, aqui é a minha casa. É pequena! É tudo pequeno! Meu pai vai desmanchar
esta casa e vai fazer uma casa de dois “andar”. Daí, eu fico em cima e meu pai fica embaixo.
Daí, da pra “mim” ver pipa de lá... É bem alto!
- Na foto aqui é a cozinha, a casa é de madeira. Aqui é meu irmão Vitor... Na cozinha
não... Lá no sofá da sala. A cozinha é bem pertinho da sala. Lá é o banheiro. E tem dois
quartos: o quarto do meu pai é maior que o nosso, porque tem mais coisas lá. No nosso
quarto dormem comigo o meu irmão gêmeo e minhas duas irmãs.
- Mas o meu pai é chato. Quando tem passeio, ele recebe, ele guarda dinheiro e aí
quando tem passeio, ele não me dá dinheiro... E minha mãe dá, quando ela tem! Ela trabalha
de limpar prédio, entra nos quartos e limpa tudo.
- A minha mãe limpa, faz faxina nas casas todos os dias. Só ela! A minha irmã não faz
nada. Ela só pensa em ficar na rua. Fica com as amigas dela na rua. Quando “ta” chovendo,
ela também fica na rua. Tem vez que ela pega comida em casa e come na rua.
O olhar das crianças sobre seus lares, famílias e territórios vão além do obturador da
câmara, pois ultrapassa os sentidos para dar lugar a história de cada uma delas.
Isto é evidenciado no pensamento de BARTHES, (1984,p.25), quando afirma: eu
queria uma história dos olhares, pois, a fotografia é o advento de mim como outro - uma
dissociação astuciosa da consciência da identidade.
Nesta vontade de desvendar um olhar carregado de sentidos, estas crianças estão
conectadas em seus contextos socioculturais. Isto é evidenciado na fala de Vinícius, quando
fala dos seus seis irmãos que moram em casa.
A lembrança do irmão mais velho mostra como “referente”, BARTHES, (1984), o
“corte de cabelo”. É o punctum que transpassa o tempo que o distancia do irmão e o que é
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obvio como o nome (identificação), ele mesmo esqueceu através da temporalidade de sua
história: Ele não mora mais na nossa casa. Esqueci o nome dele. Diríamos que a fotografia
sempre traz consigo seu referente, ambos atingidos pela mesma imobilidade amorosa ou
fúnebre, âmago do mundo em movimento (1984, p.15).
As imagens propõem histórias das crianças com fragmentos visuais, existenciais, nos
deslocamentos da percepção sobre as realidades contadas por elas, as quais BARTHES
(1984), identifica como um novo punctum, de amplitude, de tempo e não de figura.
Dessa forma, a narrativa de Vinícius sobre sua vivência familiar transborda em
aspectos peculiares que dizem respeito as suas impressões e sentimentos. Por exemplo,
quando ele traz seu irmão gêmeo, demonstra o gostar em sua fala: - eu gosto dele porque ele
me dá celular.
Em relação a sua mãe, dá ênfase ao trabalho dela demonstrando sentir muito orgulho,
pois descreve com detalhes o ofício da mesma. Diz, ainda que sua mãe lhe dá dinheiro quando
tem. No entanto, não demonstra o mesmo sentimento pelo seu pai: - (...) o meu pai é chato.
Quando tem passeio, ele recebe, ele guarda dinheiro e aí quando tem passeio, ele não me dá
dinheiro... E minha mãe dá, quando ela tem!
Na transcrição de Vinícius, destacam-se dois dispositivos apresentados no quadro em
comum na sua relação com o irmão gêmeo e com a mãe: o presente (irmão) e o dinheiro
(mãe) se manifestam para ele como uma forma dos entes queridos lhe demonstrarem atenção
e carinho. Já com o pai, mostra desafeto, porque o mesmo não lhe dá dinheiro.
As impressões e lembranças na memória afetiva de Vinícius se fundem com os dois
dispositivos contidos no seu texto. O presente e o dinheiro, que aparecem em sua narrativa,
perpassam nas relações de afeto que troca com seus familiares. Neste caso, a fotografia é
como uma “mensagem sem código”. Admite a existência de códigos, e são precisamente eles
que operam no Studium.

Studium é descobrir as intenções do fotógrafo, entrar em harmonia com elas,
aprová-las, desaprová-las, mas sempre compreendê-las, discuti-las
interiormente, pois a cultura é um contrato feito entre criadores e
consumidores. (BARTHES,1980, p.48).
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A fotografia constitui-se assim, uma via de mão dupla entre imagem e subjetividade,
no sentido de causar suas incidências sobre a imagem. Já, ao passo daquilo que confere
materialidade ao “studium” de Barthes, oferece ao mesmo tempo para Vinícius, uma marca
deixada pelo referente que o afeta, o “punctum”.Neste caso, para Vinicius, o punctum se
refere mais a uma reação do que a uma leitura meramente objetiva.

3.1.2

Isaías e sua família

Figura 27: Isaías e família
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora
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- Meu nome é Isaías. Meu sonho é ter uma família. De natal eu vou pedir um ioiô,
material escolar, um tênis e um chinelo.
- Aqui é dentro da minha casa, meu irmão em cima do colchão, do lado fica a mesa,
uma cadeira e mais outra cadeira do outro lado tem uma janela. Durante o dia o colchão fica
enroladinho e de noite a minha vó e meus irmãos.
Na narrativa das crianças com vista às imagens, fica explícita a necessidade
deconstituir territórios demarcados, como um referencial que atestem suas origens familiares
que se estabelecem como marca registrada em suas infâncias.
Neste caso, Isaías fotografou o interior de sua casa para mostrar onde mora. Descreve
com detalhes a foto do colchão na sala e que durante a noite vira cama aonde dormem sua avó
e seus irmãos.
O que mais chamou atenção em sua narrativa foi o momento que ele falou sobre o
cachorro de nome Romeu, fruto de suas lembranças que se materializam naquele instante.
Também, “para tudo que vier das ‘boas’ fotos, tudo o que podemos dizer de melhor é que o
objeto fala, induz vagamente o pensar“(BARTHES, 1981, p.62). Isto está evidenciado na fala
de Isaías: - O quintal é grande, daí a gente brinca nele. Tem um cachorro... O nome dele é
Romeu.
- Eu moro com minha vó, meu tio, minha irmã e meus três irmãos. Do lado de casa
mora minha tia. Minha vó é quem cuida da gente. Ela faz limpeza nas casas.
- Na minha casa mora sete pessoas comigo. Minha vó, meu tio e meus irmãos. Aí lá
em cima tem uma cama de beliche, três camas e depois mais duas camas. Do outro lado fica
a cozinha e do outro lado o banheiro. Lá em casa não tem televisão... Tinha, mas, meu tio
vendeu.
A trajetória de vida da infância de Isaías no cotidiano familiar se processa nas
constantes mudanças com que estas ocorrem num espaço com grau alto de vulnerabilidade
pessoal e familiar:- Eu não tenho mais pai. Ele morreu. Um dia lá na Chico Mendes
(Comunidade de Florianópolis), quando eu morava lá, porque agora eu moro com a minha
vó no José Nitro (bairro de São José). Aí, um cara atirou com uma arma na cabeça do meu
pai. Eu vi tudo... Não lembro muito bem....
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Fica evidenciado em sua fala um conjunto de reações emocionais que se encadeiam
nos dispositivos infantis, como se apresentam: “Avó, pai, morreu, arma, cara, janela, mãe,
esqueci, drogas, prisão, visitar, falta, sete anos, nove anos”.
As lembranças de si, aqui, são marcadas especificamente numa fase crucial da sua
infância, como ele mesmo descreve: - A minha mãe? Não me lembro (...). Esqueci! Só sei que
hoje ela “ta” presa porque ela “tava” fazendo drogas (...). Eu vou às vezes visitar ela lá na
prisão. Eu sinto falta dela e do meu pai. Eu tinha sete anos quando aconteceu e hoje eu tenho
nove anos. Essas lembranças provocam em Isaías novas formas de estabelecer uma
multiplicidade de vínculos e rompimentos nessa trajetória, normalmente intercalada de fatos
graves e intensos que aparecem em uma série de perdas e quebras de laços afetivos no
convívio com seus familiares.
Entrelaçando as imagens e lembranças de Isaías sobre sua infância com os conceitos
de Barthes (1984), fica evidenciado o quanto de punctum está contido no texto de Isaías,
assim como o quanto a fotografia permite resgatar sentimentos ou, como diz o autor,
ressuscitar o "morto". Os dispositivos (Avó, pai, morreu, arma, cara, janela, mãe, esqueci,
drogas, prisão, visitar, falta, sete anos, nove anos), são impregnados de punctum: “Mas só
sei que tava dentro de casa, na janela quando aconteceu (...)”.
Para o autor o punctum de uma foto é pungente, nos atravessa como uma flecha nos
fere e mortifica, como um detalhe que salta aos olhos.
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3.1.3

Emily e família

Figura 28: Emily e família
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Quem tirou estas fui eu. Tirei assim oh!(gestos) eu tirei de mi mesma. Daí deu um
negócio no olho. Foi à luz do flash. É, e essa outra foi o meu irmão que tirou aquele com a
mochila nas costas. Aqui eu tirei esta foto no caminho de casa.Assim, aqui demora pra
chegar. É um morro grandão (gestos), tem que ir andando,andando, andando... Aí é só subir
mais um morro pra chegar.
- Eu bati essa foto da minha irmã e do meu irmãozinho. Ele tem quatro anos. E esta é
a Nana, é o apelido. Ela tem dois apelidos, o outro é flor. A minha mãe estava arrumando o
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quarto. Quem dorme neste quarto é minha mãe e meu pai. Ah, a nenê que não apareceu aqui
na foto. O outro quarto aqui é do meu irmão. Ele fica em casa e estuda de noite. O quarto da
Nana é do outro lado. A minha irmã dorme sozinha.
- Eu vivo com minha mãe, meu pai. Não é meu pai verdadeiro, mas eu só sei uma
parte do nome dele. (...) Minha mãe mostrou uma fotodo meu pai verdadeiro. Ele mora no
morro e fuma droga. E daí minha mãe não gosta dele... Xinga ele! Eu também não gosto dele.
Eu gosto de pai que tenha educação. Por isso não quero conhecê-lo... Porque daí eu vou
passar vergonha... Porque as pessoas vão falar.
- Eu tenho três irmãs, comigo, com a nenezinha e com a grandona, e três irmãos. Eu
só sei que tem três irmãos mais velhos que eu. Com a gente, mora também meu tio, meu avô,
só a minha prima que não mora. Ela mora do lado da minha casa. (...) A minha mãe bota
minha caminha no lado dela, pronto, aí eu durmo. O nenê dorme comigo, eu ‘pido’ pra mãe.
O nenê tem um aninho, já chama mamãe e papai. Ela chama bem assim: ela diz que quer
mamá.
Desta forma, não há dúvidas que a família aparece como categoria-chave, com os
dispositivos (mãe, pai, irmão, irmã, tio, avô, casa, foto, mora, gosta, vergonha, droga)que
fundamentam o texto de Emily.
É na e com a família que a criança desenvolve seus primeiros sentidos e significados
sobre sua existência. Para Emily, a família ocupa um espaço central em sua infância.
Do modo como vê, sente e fala das situações familiares que permeiam sua vida, por
exemplo, quando traz as características pessoais do seu pai biológico através das impressões
que guardou na memória afetiva pela descrição que sua mãe lhe fez.
É como construir um mapa conceitual de seu mundo, os primeiros conceitos se
configuram no espaço físico e social familiar.
Para se reconhecer o quanto de subjetividade está impregnado na representação:- Eu
tirei esta foto de mim, porque eu gosto de mim(...). Eu me acho bonita, porque todo mundo é
bonito do seu jeito (...). Emily mostra ao narrar traços de sua subjetividade, sensações e
sentimentos que somente ela pode expressar no momento que contemplava uma foto sobre si
mesma.
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O valor pela família aparece todo o tempo na transcrição, é o punctum que vai além da
imagem interpretada é carregada de sentimentos e significados em sua fala e seus gestos
corporais. Por exemplo, ao dizer que vive com sua mãe e seu padrasto, suas lembranças do pai
verdadeiro são representadas por uma única foto que sua mãe lhe mostrou um dia.
Nas impressões de Emily o punctum aparece de forma pungente, ao demonstrar seus
sentimentos pelo o pai verdadeiro: - Eu também não gosto dele. Aqui também, “o punctum
atravessa como uma flecha nos fere e mortifica, como um detalhe que salta aos olhos.”
(BARTHES, 1981, p.63).
Podemos perceber que as imagens apresentadas se fundem numa justaposição do real
com o imaginário, que se revela em espaços e tempos presentes na sua infância.

3.1.4

Fernando e sua família

Figura 29: Fernando e família
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora
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- O meu irmão me chama de ‘rato’. Mas, eu não gosto! Me chama de orelhudo!-Eu
não gosto, fico triste.
- A minha casa é de madeira... Eu durmo com meu pai numa cama só, num quarto. No
outro quarto, minha mãe dorme com meu irmão. Meu irmão dorme numa cama e minha mãe
dorme em outra cama. Briga!Eles brigaram. Ih! Já faz tempo...
Os conflitos que se desenrolam no ambiente familiar desperta em Fernando
impressões e sentimentos uma das formas de apreender os efeitos da relação com o outro que
se reproduz na vida da criança e constrói suas memórias de infância.
Estas narrativas de vida nos faz situar quanto as circunstâncias e condições de diversas
famílias no quadro social e econômico, que envolvem todos os elementos da família,
incluindo as crianças.
- Ruim! Ruim! Eles ficam brigando... Um dia ele (pai), bateu na minha mãe e jogou
minha mãe no chão. Ele pediu pro meu irmão assim: - Oh, Fabiano me ajuda aqui, daí eu
segurei o meu irmão para ele não ajudar... Mas eu não me lembro muito bem... Ele (pai),
também pediu prá “mim” tirar o ‘negócio’(não descreveu o objeto) da minha mãe, mas eu
não fui.
- Sim, tenho quatro, um nasceu morto. Tem o Fabiano (12 anos), o Fábio, ele morreu,
ele nasceu morto. E minha mãe quase morreu... Porque tive um problema e quase morri no
hospital... Um dia eu fui atravessar com meu irmão aí ele disse:-Espera Fernando! Daí a
moto veio devagarzinho, aí me atropelou e fui pro hospital... O meu irmão foi no carro com
meu pai e a minha mãe foi na ambulância comigo. Eu quase morri!
Ao analisar essa foto pode-se considerar que Fernando ao evocar lembranças de si
estaria se referindo o que representa os dispositivos que se destacam em seu texto como:
triste, briga e ruim além dos demais que já apareceram nas narrativas de Vinícius e de Emily,
comum a todos.
Desse modo, o “punctum” transpassa o sentido cultural do objeto da foto, na
experiência de Fernando lhe confere um novo significado quando vêm à tona lembranças de
outrora, mas que se apresentam vivas através de suas sensações, assumindo outro lugar, “sair
da fotografia” (BARTHES, 1984), e assumir vida nova, pois “não há foto sem alguma coisa
ou alguém” (p.16).

72

Desta forma, interpretamos uma foto, destituída de qualquer técnica, pois o que conta
é a imprevisibilidade do ato de olhar vivida pelo sujeito e pelo local na qual se originou.
- Ah! Eu também tenho uma irmã mais velha. A Fabiana tinha dezessete anos e fez
dezoito. E a outra que é a Fernanda que tinha dezoito e fez dezenove anos. Ela mora lá com
meu tio, lá no Monte Cristo (Bairro de Florianópolis).
- Minha mãe trabalha catando garrafa. Meu pai também cata um pouquinho. É que
ele tinha um carro, daí minha mãe e meu pai levaram prá catar com o carro. Um dia né, eu
estava dormindo no carro... Faltou freio e ele subiu em cima de um canteiro. Se meu pai
deixasse o carro ir direto nós ‘ia’ morrer, mas daí ele virou o carro e salvou ‘nossa’ vida.
Foi longe de casa. Agora, ela (mãe) vai sozinha, ela não quer que eu ‘vou’.
- Um dia ele (pai) chamou o guincho... O carro ‘tava’ cheio de garrafa, dentro, por
cima... Parecia um carro feito de garrafas... Daí, ele chamou o guincho e levou lá em casa.
Agora ele cata garrafa com um carrinho assim... Carrinho de cigano. Ele é assim (gestos),
assim... Assim...
- Oh, a primeira vez que ela morava era lá na Palhoça (município). Eu sinto muita
saudade dessa casa... Muita saudade! Era uma casa grande, tinha um muro. Tinha um
matagal. Tinha cobra, lagarto... Daí, um dia meu irmão foi sair prá fora brincar, daí eles
viram uma cobra num “negócio” lá... Me esqueci o “negócio”...o registro, e na torneira, é
tudo junto. Meu irmão que me contou. A noite lá aparecia um monte de vaga-lumes.
Da mesma forma Fernando interpreta o teor implícito da imagem que evoca
lembranças demonstrando emoção ao contar sobre o lugar da moradia de sua irmã: “Eu sinto
muita saudade dessa casa... Muita saudade!”(BARTHES, 1984), resgata esse aparato
esquecido na história para dizer que a essência que encontra na fotografia não é de uma ordem
profunda, íntima; ela está fora, no elemento exterior que através dela se evidencia (p.157).
Essa essência permeia toda a fala, os gestos, a lembrança que as imagens provocaram
em Fernando: - A noite lá aparecia um monte de vaga-lumes. O punctum se faz presente
nesse contexto, quando Fernando sai da fotografia, vai além do óbvio, materializa as
lembranças de si através dos seus dispositivos de infância, procurando, assim, uma forma de
reinventar sua realidade.
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3.1.5

Lohana e família

Figura 30: Lohana e família
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Eu moro no Morro do Avaí (comunidade). É eu nasci na Carmela Dutra com meu
irmão.
-Esta foto eu tirei lá na casa de minha mãe, quando eu morava lá. Meu irmão que
bateu, eu estava sentada no sofá. Lá (gestos) é o quarto. “Tá” todo arrumado!
- A situação em casa é muito ruim, porque minha mãe não me deixa brincar (...). Ela
diz que eu não posso brincar porque tenho que ajudar ela na casa todo dia. Eu não posso
brincar!
-Fazer café, lavar louça, lavar roupa... Quem lava a roupa lá em casa sou eu... Não
sei, ela mandava e ficava sentada assistindo tevê... Os meus irmãos também ficavam
assistindo desenho. E se eu não fizesse, eu apanhava de cinto e ficava marca.
- Um dia ela ficou com raiva e me tacou um copo de vidro bem na minha perna... Aí
eu corri pro meu quarto me tranquei e não falei mais com ela... Ela pedia prá “mim” fazer as
coisas (tarefas domésticas) e eu não fazia, não fazia por isso ela ficava com raiva.
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De acordo com as narrativas, fica evidenciado que as crianças vivenciam uma
inquietação frente às situações de vulnerabilidade familiar, pessoal e social.
Que, nos modos de lidar com seus medos e traumas em seu cotidiano, acabam por
sentir dificuldade em reconstruírem suas próprias histórias, em função dos conflitos
existenciais como na de Lohana.
No texto de Lohana aparecem uma série de dispositivos como “casa, ruim, brincar,
apanhava, cinto, marca, raiva, tarefas domésticas,” que denotam a realidade de sua
infância vivenciada em situações de risco pessoal no ambiente familiar.
Quando narra as situações que se depara em relação ao convívio com sua mãe, deixa
transbordar seus sentimentos de forma muito latente, até sua fala se apresenta carregada de
emoções, suficiente para permitir interpretar seu pensamento infantil.
A partir de si própria, se opõe as formas autoritárias na relação de comunicação entre
mãe e filha, não deixando de criticamente exprimir suas impressões pertinentes aos processos
mais ostensivos de dominação e das situações de violência doméstica como vemos em sua
transcrição - Me sinto muito triste! Eu não gosto de morar com ela. Minha mãe é muito ruim.
Eu gosto de morar com minha vó porque ela não me bate. Ela só conversa comigo.
Alguns fatores desencadeiam essa situação como no caso, a desestruturação familiar, e
o fato da criança ser muitas vezes vítima de abuso físico e emocional, histórias de vida que,
por vezes, levam a criança a ser institucionalizada.
- Até agora eu não aceito nada dela. Ela me pediu desculpas e eu não aceito. Quando
eu tinha cinco anos ela me batia muito!Eu nunca podia brincar. Meus irmãos podiam brincar
e não apanhavam dela, só eu. Eu não gosto dela!
- Gosto da minha vó! Eu já levei minhas coisas pra casa de minha vó... Tá tudo
arrumadinho, tem uma mesa bem grandona prá “mim” brincar. A relação com a sua avó
demonstra ser muito significativa, já que a figura da avó preenche a lacuna dos pais
biológicos: “Mas meu pai gosta muito de mim... Ele não mora comigo... Ele mora lá no
centro (Florianópolis). O meu pai me dá todo dia cinco ‘real’. Eu guardo tudo, né. Não vou
gastar. Eu tenho um cofre... Tá cheinho de moedas... Mas não vou gastar. Quando eu juntar
bastante dinheiro eu vou comprar uma casa prá “mim” morar.
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É nesse cenário que Lohana consegue com resiliência outros modos de recriar a
realidade em seu entorno, uma vez que de acordo com as narrativas sobre sua infância, deseja
coisas inerentes a todo ser humano – família, proteção e amor.
As imagens evocam sentidos da infância pelas crianças e “imagens de si” BARTHES,
(1984), “pela marca de alguma coisa, a foto não é mais qualquer. Essa alguma “coisa” de um
“estalo”, provocou em mim um pequeno abalo, satori, a passagem de um vazio, (1984, p.77)”.
- Meu maior sonho é conhecer o papai Noel! Dá um abraço nele... Eu nunca conheci o
Papai Noel.
As imagens têm esse poder de cristalização do tempo, pois permite problematizar uma
série de aspectos, que inclui tal fotografia como parte vivida da infância.

76

3.1.6

Natanael e sua família

Figura 31: Natanael e família
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Meu nome é Natanael, tenho oito anos, moro com meu sobrinho de nove anos(este
da foto à esquerda), com meu pai, com minha mãe, meu irmão de dez anos. Nós brincamos
muito juntos, eu gosto muito dele. Eu tinha doze irmãos e meus pais têm quatro netos. Esta
foto foi a minha mãe que bateu.
- Este é meu pai, ele é trabalhador, ele cata latinhas, garrafas e papelão. Ele trabalha
todos os dias, até sábado e domingo. Ele vai me trazer uma bicicleta, vai me dar. Minha mãe
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tá do lado do meu pai, ela não saiu na foto. A minha mãe trabalha limpando as ruas, na
Comcap. Eu tenho mais dois irmãos que trabalham também.
- Em casa tem duas tevês, uma e pra ver televisão e a outra pra jogar videogame. Só
que videogame tá estragado, aí a gente não jogou mais. A minha casa tem quatro quartos, é
grande!
- O Bope sempre anda lá no meu bairro, Duque de Caxias, porque tem um ‘boca’ que
o meu irmão fuma lá. Só que ele não fuma lá em casa, ele fuma maconha lá no morro. Ele já
foi preso uma vez, mas aí soltaram porque ele era menor de idade... Ele tinha dezessete anos
e hoje já fez dezoito anos.
De acordo com Barthes (1984), o studium é a imagem produzida culturalmente é quase
sempre projetar um olhar sem mediações interpretativas, pensadas aqui como possibilidades
de outro olhar fora do mundo cultural do sujeito como aparece na descrição de Natanael
quando fala sobre a história do seu bairro.
- Me sinto triste, eu queria que não fosse assim. Eu fico com medo. O outro meu irmão
mais velho“tá” preso porque das drogas, ele matou um policial. A minha mãe me contou. A
minha irmã morreu, ficou doente. E outro irmão morreu de acidente de moto, ficou preso no
arame. E outro arrancou os três dedos, as unhas num rodeio. Agora eu tenho nove irmãos. A
mesma imagem pode ser interpretada de inúmeras maneiras quando não se mostra tão objetiva
como esta. Aqui, o studium está em definitivo, sempre codificado, o Punctum não,
(BARTHES, 1984, p.80).
Em relação à narrativa da história de vida de Natanael e sua família, é admissível
levantar situações vivenciadas e/ou assistidas por ele em sua trajetória infantil no que se refere
aos fatos reais apresentados aqui no convívio familiar como: violência, delitos, drogas, medo
e perda que saltaram das imagens revelando o punctum por elas mesmas.
Além da descrição das fotos, a forma cultural presente nelas, faz emergir lembranças e
impressões sobre as perdas seus entes queridos relacionado com o medo que se apresenta,
quando fala a respeito dos demais irmãos temidos pela violência que circunda suas vidas.
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3.2

3.2.1

ESCOLA

Vinícius na escola

Figura 32: Vinícius na escola
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- A professora Maria, o Fernando. Ele é meu melhor amigo! É a Cidade da Criança.
Ali eu vejo uma menina de bicicleta, outra jogando peteca, mais outra lendo um livro, uma na
cadeira de rodas e só. O painel mostra as crianças e suas brincadeiras. O que nós brincamos
bastante aqui é de peteca. Também, mostra que a gente estuda como a menina do livro. Nós
não ‘fica’ na cadeira de roda e nem na bicicleta, porque aqui não tem.
- Sou eu mesmo, na escola. Gosto de viver aqui na escola. De manhã, quando o sol
“tá” vindo lá de baixo, quando ele nasce lá em casa é quando acordo. Quando chego aqui eu
tomo café e depois vou prá sala e faço atividade.
A imagem de autoria de Vinícius ressaltacomo referência os dispositivos: “escola,
Cidade da Criança, brincadeiras, estuda, professora, monitores, ônibus, sala, atividade”
que foi capturada pela lente de sua câmara:- Olha na foto do ônibus “ta” o Zeca, a
professora, os monitores, o sol, a rua... Aqui estava longe de minha casa.
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Nesta imagem, o studium aparece imerso de cultura e a imagem fotográfica serve de
estímulo visual para representar aquilo que está no imaginário social. A intencionalidade em
sua escolha é fatalmente encontrar a intenções do fotógrafo, (BARTHES, p.48).
Ele admite a existência de códigos, e são precisamente eles que operam no studium,
como percebemos nitidamente o sentido ideológico da fachada da instituição para a infância
nos sentidos das crianças.
Desse modo, o studium aparece nas imagens como representação cultural. A sua carga
simbólica, é de alguma forma a construção de conhecimento da realidade, como a existência
do imaginário coletivo nas afirmações das crianças, tendo em vista que todas comungam
ideias e opiniões sobre o viver na escola.
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3.2.2

Isaías na escola

Figura 33: Isaías na escola
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Esta foto eu bati prá mostrar onde eu estudo. Aqui é a Cidade da Criança, gosto da
escola porque eu estou aprendendo a ler e escrever.
- Venho bem cedinho, tomo café, vou para o projeto, depois almoço e vou prá sala e
lá aprendo um monte de coisas: leio, escrevo, desenho, brinco com meus amigos, janto e vou
embora.
A escola para Isaías é um espaço de constante relação com o aprendizado, com os
professores, funcionários e com seus amigos. Recria uma atmosfera agradável e estimulante,
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inicialmente tentando satisfazer as próprias necessidades de acolhimento e de cuidados, como
ele mesmo demonstra em sua narrativa:- Aqui é a foto do ônibus da escola. A gente vai e
volta todo dia com ele. O ônibus me pega em casa bem de manhã, aí eu chego à escola e vou
tomar café, depois vou ‘pro’ projeto. - Um dia a professora trouxe morango prá gente comer.
Foi bom!
O punctum aqui se manifesta através da subjetividade do olhar de Isaías - É linda esta
foto! Eu gosto muito delas (cozinheiras), porque elas me dão carinho. Eu gosto de carinho.
Pessoal e intransferível faz a foto viver no interior de quem a observa. Confia ao spectator
(observador), uma voz, a chance de colocar sua voz, “(…) é aquilo que eu acrescento à foto e
que, no entanto, já está lá” (Barthes, p.32).- Ah, este sinal eu fiz pra foto. Quer dizer como vai
amigo? Tudo massa?- Eu uso os sinais com as mãos, quando eu encontro um amigo, e
também, quando eu vejo o monitor da escola. A gente usa sempre esses sinais prá se falar.
Mas só para os amigos da gente.

3.2.3

A escola de Emily

Figura 34: Emily na escola
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora
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- Quem bateu esta foto foi meu primo. Ele estuda aqui comigo, aí eu cuido dele, não
deixo ninguém bater nele. Daí essa é minha professora, eu estudo na‘2’.
- Dois? É uma sala do projeto. Antes eu era da sala um e agora eu sou da sala dois. O
meu primo da foto estuda na sala 1, ele chegou faz pouco tempo...é novo. Agora vai chegar
meu outro primo novo.
- É, vai passando... Quem ganhar muitas contas de 10 vai passando. Ela (professora)
faz pintura, daí se ela falar rosa e a gente colocar roxo, daí ela bota zero (0). Se ela falar
para colocar vermelho e botar marrom, também dá zero. Se ela pedir pra colocar preto, daí,
daí se colocar preto ela dá dez (10).
-E você já colocou alguma cor diferente?- Só uma... Já botei dez vezes... Daí nos
outros dias fiquei botando as cores certo.
- Porque são as cores certas?
- As cores que ficam escritas lá no quadro. Daí ela vai falando as cores que ficam lá
para ficar bonito.
- Você já sentiu vontade de pintar com outras cores?
- Já! Rosa, verde, amarelo, roxo. Mas, eu só gosto do amarelo e rosa... rosa é a que
eu mais adoro.
- E você pinta com a cor rosa?
- Não, porque a professora diz que é para pintar de roxo... Mas, às vezes, eu pinto de
rosa. Em sua narrativa, Emily ao apresentar suas impressões e interpretações deixou escapar
traços de subjetividade, quando fala sobre sua preferência pela cor amarela e rosa, mesmo
quando a professora sugere o roxo para pintar durante as atividades no projeto.
Desta forma, Emily deixa escapulir da sua história sensações e sentimentos que fazem
parte da sua infância. Assim, cada imagem está vinculada a memória pessoal, como chama
BARTHES (1984), “imagens de si” e “lembranças de si”.
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3.2.4

Fernando na escola

Figura 35: Fernando na escola
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Tenho sete anos... Eu gosto de jogar isso: futebol aqui na escola. Lá perto da minha
casa tem um campinho de futebol. Lá tem um jogo de pessoa grande... De adulto. Tem um
bar, daí eu conheço o cara! Daí eu tenho um bike roubada... É que eu gosto de andar de bike,
né. Ah! Lá na ‘’house’ (casa de jogos de vídeo game), sabe então?- Aqui eu tirei dos
Coqueiros que eu gosto, acho bonito. No pátio da escola.
O punctum está presente na fala de Fernando, quando expõe suas experiências a partir
das lembranças que evocam as imagens, elementos que “partem da cena, como uma flecha, e
vem transpassar [...] picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte – e também
lance de dados” (BARTHES, 1984, p.46).
Fica evidenciado que nas fotos, outros dispositivos explícitos ficam em segundo plano,
pois busca o que está além das aparências, o que está nas entrelinhas da sua realidade e não na
própria imagem em si.
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3.2.5

A escola de Lohana

Figura 36: Lohana na escola
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Eu tirei esta foto pra mostrar meu lugar preferido. É lá no pátio do refeitório,
porque ali é bom de brincar, depois da refeição.
- Aqui é a Rosa e a Violeta. É na casa da Rosa que eu vou dormir às vezes. A Rosa é a
mulher que eu mais gosto aqui na escola. Porque eu vou pra casa dela e ela cuida bem de
mim. Eu vou ficar lá até segunda-feira, que vai ser meu último dia aqui.
A minha vó mora lá em Florianópolis fica longe e o ônibus daqui não passa lá. E eu
não estou mais na casa da minha mãe. Também, tem a festa na segunda-feira.
Eu pego esse ônibus às sete horas. Eu acordo, me visto sozinha e vou pegar o ônibus
prá Cidade da Criança. Quem me ajuda às vezes é minha Irma de cinco anos.
Na fala das crianças fica evidenciado o desejo das mesmas de estar nesse espaço
considerado importante para elas, assim como, descobrir as maneiras pelas quais elas retratam
a instituição e a registram por meio de dispositivos que perpassam a infância destas crianças,
como no caso de Lohana: - Estudar, copiar, aprender a ler... Ler eu já sei. Eu tenho um
caderno bem grande onde eu desenho, escrevo, faço um monte de coisas. Agora o eu não
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gosto de ficar parada. Eu tirei esta foto pra mostrar meu lugar preferido. É lá no pátio do
refeitório, porque ali é bom de brincar, depois da refeição.
Isto se evidencia não só para Lohana, mas para as demais crianças onde todas afirmam
gostar de viver no projeto, pois demonstram sentirem-se cuidadas e assistidas no espaço
educativo que elegeram como porto seguro em suas vidas, quando expressam em suas falas e
atitudes.

3.2.6

Natanael na escola

Figura 37: Natanael na escola
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Quem bateu esta foto foia dona que trabalha na limpeza aqui na escola. Eu gosto
muito dela. Ela é legal com a gente. É minha amiga também.
A imagem fotográfica mantém viva a lembrança do que foi algum dia especial na fala
de Natanael - Esta foto eu pedi prá professora (pesquisadora) bater dos meus amigos. Gostei
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muito! Agora eu posso guardar eu sempre me lembra deles quando eu crescer...Eu gosto de
fotografia porque fica pra sempre.

3.3

3.3.1

AMIGOS E BRINCADEIRAS

Vinícius

Figura 38: Vinícius, amigos e brincadeiras
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora
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- Eu gosto de bicicleta. Mas é que eu não tenho mais. Daí, a Titi que é minha amiga,
deu a bicicleta vermelha prá mim. Mas, daí a minha mãe falou: - Pode devolver a bicicleta. A
Didi é a menina da outra foto.
- Sim, eu tenho muitos amigos.Todos brincam na rua comigo.
- Em casa eu jogava videogame. Meu pai não deixa mais jogar. Porque, a tevê
estragou. Tem duas “televisão”, uma estragou, agora só tem uma. Se colocar o joguinho, e
depois, tirar da televisão, fica assim (gestos com as mãos), fica piscando.
Por que nas narrativas das crianças sem exceção o deslumbramento pelo o brinquedo,
a brincadeira e o lúdico se mostraram praticamente em todos os momentos? Vinícius - Mas,
meu sonho mesmo, é andar de bicicleta, porque eu gosto de bicicleta.
Provavelmente, porque na brincadeira elas podem encontrar a melhor maneirade viver
seus sentimentos e sensações e dar um novo significado à suas infâncias e de sobreviver no
mundo no qual estão inseridas.
O fascínio das crianças, pelo brincar é fruto de sua percepção de que a essência da
brincadeira reside no fazer de novo, como se revela na história de Vinícius - Quando não tem
escola, eu levanto, escovo os dentes, vou pra rua, vou no lagão ,(...)lá tem girino...sapo...só
que eu furei meu pé com prego, tem um monte de prego...eu vou com os meus amigos. Mas,
não gosto quando chove porque eu gosto de brincar... Daí quando dá sol eu brinco mais.
A brincadeira para as crianças representa uma importante fonte de estímulos, como se
denota na fala de Vinícius: - Mas, meu sonho mesmo, é andar de bicicleta, porque eu gosto
de bicicleta.
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3.3.2

Isaías

Figura 39: Isaías, amigos e brincadeiras
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Na primeira foto eu “tava”brincando de ioiô de rolamento. Foi meu tio que bateu a
foto. A gente pega a cordinha, essa aqui (gestos,) que aparece na foto. Aí, enrola e depois a
gente joga. A gente brinca bastante de ioiô de rolamento na rua com meu tio, meus amigos.
- Essa rua é perto da minha casa. Ali tem uma venda, eu e meu tio, a gente “tava”
indo lá comprar... Esqueci... do lado da venda tem uma casa que mora um cara (vizinho). Eu
moro perto da Avenida das Torres. A minha casa fica lá no morrão. A gente solta ioiô lá de
cima.
- Na segunda foto, to com os meus amigos. Ah, o gesto com as mãoseu fiz pra foto.
Quer dizer como vai amigo? Tudo massa?-Eu uso quando eu encontro um amigo, também
quando eu vejo o monitor da escola. A gente usa sempre esses sinais prá se falar. Mas só
para os amigos da gente.
Toda a experiência com as atividades de brincadeiras é uma forma de representar o
mundo que rodeia as crianças. É um tipo de linguagem com o outro como podemos ver na
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narrativa de Isaías:- Eu tenho muitos amigos. Eu gosto de ter amigo prá brincar. É legal! A
gente brinca de ioiô, joga futebol, esconde-esconde, pega-pega, basquete, tênis, vôlei... De
tudo!
De acordo com as narrativas das crianças participantes desta pesquisa, as brincadeiras
têm papel imprescindível nas suas infâncias, pois além de ser um forte desencadeador de
emoções, promove a socialização com seus pares sociais e facilitam sua conexão com a
realidade que as circundam.
No desejo de brincar, a intencionalidade presente nas fotos de Isaías é materializada no
exato momento que concretiza a representação imagética, sem a preocupação de agradar o
“spectador” (Barthes, 1984) ou para criticar uma imagem do ambiente físico ou social.
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3.3.3

Emily

Figura 40: Emily, amigos e brincadeiras
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora
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- Essa duas meninas aqui são irmãs. Elas são minhas amigas. Eu brinco com elas.
Uma se chama Ana Julia e a outra se chama Maria Júlia. Elas são muito minhas amigas, daí
eu tirei fotos delas.
- Na primeira foto mostra a casa da minha amiga. Este lado aqui era aonde a gente
pegava comida. É a cozinha da minha amiguinha. A gente morava aqui na casa da nossa
amiga. Só que agora a gente não mora mais.
- Nesse dia, eu fui lá pra brincar com ela e tirei a foto. Mas, eu brinquei...brinquei,
daí depois já era hora de ir embora, já ia embora daí eu fiquei com sono, aí fui indo.
Daíminha mãe foi atrás de mim, porque, ela estava vindo e eu estava indo. Fica perto de
casa. Minha casa agora tem quatro quartos, só um banheiro, só uma sala, uma parte que
pega a comida assim (cozinha).
Para Emily, (...) Meu sonho de criança é ter um monte de Barbie. Mas eu quero ser
médica. Um detalhe não passa despercebido pelos seus olhos atentos de criança, na foto : Eu brinco de bicicleta, só uma vez na semana. Nos outros dias, quando a gente não tem
escola, eu vou pra casa da minha amiguinha brincar. Sabia que eu tenho uma sereia igual
aquela (falou apontando o dedo para a pintura da parede).
O detalhe é punctum da foto como afirma Barthes, “com muita frequência o punctum é
um ‘detalhe’ (1984, p.69), (...) quando paradoxo, ao mesmo tempo em que permanece um
‘detalhe’, preencha toda a fotografia (p.73)”.
- Igual... Só que o cabelo é preto... O cabelo é preto e tem uma florzinha aqui no
cabelo (gestos), mas daquele jeito ali. A minha Barbie, ela tem a perninha dela, igual da
pintura, ela tem as duas pernas, daí pode colocar aquela coisinha por cima (a calda). Por
isso, eu acho legal! É nova! Eu ganhei.
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3.3.4

Fernando

Figura 41: Fernando, amigos e brincadeiras
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- É o ônibus da escola. Lá, está o meu amigo, o outro meu amigo, aqui não é ...não é,
(gestos). Aqui é o monitor, quando eu peço um pirulito ele me dá pirulito, só quando ele tem.
O apelido dele é “medonho”, ele é o monitor do pátio e do ônibus.
- Este é o meu amigo Jeferson. É muito meu amigo da Cidade da criança. Ele mora
longe da minha casa. Esta é a minha professora, ela faz atividades de escrever, fazer
desenho.
Vale ressaltar que algumas crianças enquanto explicam o porquê de gostarem de
brincar, quer seja com e/ou sem seus pares, procuram brincadeiras ou brinquedos que
consideram essenciais: Fernando - Eu gosto de jogar isso: futebol aqui na escola. Lá perto da
minha casa tem um campinho de futebol.
- Lá perto de casa eu tenho dois amigos, não tem três: o Welli era da minha sala,
estudava aqui, mas aí ele saiu, porque a mãe dele pediu ‘prá’ eu cuidar dele. Daí, eu falei: -
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Olha Welli, não se meta com Patrice, daí ele não quis me obedecer, então eu não me meti
mais com ele.
- Este é o meu amigo Marcus. Mora perto da minha casa. Sabe lá em Potecas (Bairro
de São José), lá perto do posto de Potecas. Não tem o Mercado Baratinho? Aí não tem uma
rua assim (gestos). Aí dali tu vira prá cá (gestos), aí chega a casa dele. É um pouquinho
longe da minha. Também tenho um amigo lá perto da minha casa. É lá no Siniro (bairro). Eu
vou lá prá brincar.
De certa forma nós adultos, teríamos que voltar a infância para reaprender o conceito
de brincar, como constatamos isto na voz de Fernando: – (...) Na minha casa eu vivo
brincando (...). Sabe, eu gosto de jogar bola, ando umas seis vezes de ‘bike’, menos segundafeira, terça, quarta, quinta e sexta. Mas, quando não tem aula na segunda ou na terça aí eu
brinco, porque aí não tem colégio e no sábado eu acordo bem cedinho, eu acordo ‘mais
primeiro’ do que meu pai e meu irmão.
A criança por meio de atividades lúdicas libera seus desejos e sentimentos sobre suas
experiências que por sua vez possibilitam o conhecimento de si mesmos, toma consciência do
seu corpo e de seus limites.
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3.3.5

Lohana

Figura 42: Lohana, amigos e brincadeiras
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Aqui é meu amigo Vinícius, ele pediu prá tirar uma foto daí eu tirei. Tirei um foto
também da professora. Ele é meu amigo e meu vizinho. Nós brincamos na rua.
Ele me convidou pra tomar banho de piscina. A gente brinca de piscina de bolinhas.
Eu tenho uma piscina, aí eu tenho água, daí eu chamo o Vinícius,o meu primo, minha irmã,
meu irmão, meu priminho de um ano e a gente brinca um montão.
- Esta outra foto também é de Vinícius junto com outro meu amigo. Quando eu fui
morar no Morro do Avaí (Bairro), ele foi a primeira pessoa que eu conheci. Eu tinha sete
anos. Aqui na escola eu vim com seis anos. Eu vim do Solemar (escola situada no município
de São José).
Na narrativa que Lohana faz de forma significativa sobre a sua amizade com Vinícius:
Eu gosto muito de Vinícius! É como se fosse meu irmão. É muito meu amigo. Ele é muito
importante na minha vida (suspiros)!
Lohana demonstra de forma intensa, carregada de emoções diante da relação que
constitui com seus pares, percebendo a sua história por meio de todos os seus sentidos.
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Com esta atitude frente à vida, está de certa forma reinventando novas maneiras de
vivenciar os espaços de convívio social, numa contínua descoberta de si mesma no mundo,
tendo como referência seus amigos que compartilha seus desejos e vontades.

3.3.6

Natanael

Figura 43: Natanael, amigos e brincadeiras
Fonte: Banco de imagens coletadas pela pesquisadora

- Esta foto eu pedi prá professora (pesquisadora) bater dos meus amigos. Gostei
muito! Agora eu posso guardar e sempre me lembrar deles quando eu crescer... Eu gosto de
fotografia porque fica prá sempre.
- Este é meu amigo Isaías. Meu melhor amigo! A gente conversa e brinca um montão
aqui na escola. Só na escola, porque eu moro longe da casa dele. Mas que bom que a gente
vive o dia inteiro juntos aqui na escola.
- Minha mãe vai me dar uma moto, aquela de motorzinho, no meu aniversário. Eu
gosto de brincar, o mais eu gosto de fazer no dia.
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Através da espontaneidade, da sensibilidade e dos sentimentos para com os amigos
representados por meio da imagem acima, pode-se sentir não só o valor das brincadeiras
vivenciadas na infância de Natanael, como a predileção por seus pares: - Este é meu amigo.
Meu melhor amigo! A gente conversa e brinca um montão aqui na escola. Só na escola,
porque eu moro longe da casa dele. Mas que bom que a gente vive o dia inteiro junto aqui na
escola.
E na voz de Barthes “a fotografia para surpreender, fotografa o notável; mas logo, por
uma inversão conhecida, ela decreta notável aquilo que ela fotografa (1984, p.57)” como
também, para tudo que vier das ‘boas’ fotos, tudo o que podemos dizer de melhor é que o
objeto, fala, induz vagamente o pensar, com a notável revelação de Natanael: - Eu gosto de
fotografia porque fica pra sempre.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Confesso que havia um clima de expectativa tanto em mim, como nas crianças, no
sentido de chegar àquilo que cada imagem realmente queria dizer.
Essa constatação auxiliou-me na tomada de consciência do lugar que eu ocupava neste
trabalho, não somente como pesquisadora, mas também como colaboradora e mediadora na
construção de significados. No entanto, esta pesquisa não se baseou apenas nas imagens
fotográficas, mas também nos relatos verbais e na atribuição de significados da infância.
Busquei conhecer o processo de constituição da infância por meio do olhar das crianças, as
quais foram fundamentais para situarem no tempo as impressões e as narrativas de si.
A produção de fotografias revelou que as crianças são capazes de manipular com
grande desembaraço uma câmara fotográfica, são capazes de produzir imagens fantásticas e
de falar o sobre suas impressões e significados que a conferem.
Constatei durante as vivências do grupo durante a pesquisa de campo, que por meio do
dispositivo fotográfico como mecanismo de captura das realidades, as crianças demonstraram
tanto em suas narrativas como nas imagens, que têm uma visão singular sobre suas infâncias.
Assim, como um ato de fotografar algo num dado momento e, depois, mais tarde, ao
contemplar aquela fotografia haverá sempre novas e diversas formas de ver uma foto e o
tempo e nossas experiências podem mudar nosso ângulo de visão, como um fotógrafo
manipula o foco daquilo que deseja registrar com a câmara fotográfica.
Das características apresentadas em relação às crianças participantes, o que mereceu
atenção foram suas histórias de vida.
Estas, diante das situações que vivenciam no cotidiano, se mostraram esperançosas,
alegres, carinhosas, divertidas e muito criativas. Sabem tirar vantagens, com destreza, das
situações com as quais se deparam. Seus sonhos são concretos e objetivos: família, carinho,
atenção, roupa, brinquedo e comida.
Por outro lado, o enfrentamento dessas situações traumáticas e o uso de estratégias
adequadas para lidar com estas, promovem novas formas de ressignificar suas infâncias.
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As crianças demonstraram um grau de pertencimento muito significativo em relação à
família, à escola, os amigos com o ato de brincar. Nas observações participativas de campo,
elas lembravam e firmavam o tempo todo, nos momentos das atividades e no pátio, que o
brincar pertence só e unicamente à infância, como uma forma de produzir suas culturas
infantis.
De acordo com suas falas, as crianças veem os adultos, pessoas grandes que são muito
sérias para saber brincar, pois vai despender uma boa dose de habilidade corporal,
espontaneidade e criatividade, que se esvai com o tempo.
Na produção do autorretrato, propus uma discussão sobre a subjetividade da infância a
partir da fotografia, captando o perfil de cada criança e do processo constitutivo de suas
infâncias, baseando-me na teoria de Foucault nas ‘escritas de si’, que permitiu um diálogo
com a infância: ora com a realidade, ora com a fantasia.
Durante as atividades de leitura das imagens, os significados nem sempre existiam em
princípio, pois, cada participante poderia ter feito uma imagem com uma intenção, mas ao
interpretá-la acontecia a descoberta de um elemento na foto,que poderia ser responsável pela
atribuição de um novo significado e outros sentidos.
As falas sobre as imagens possibilitaram “as práticas de si”, (FOUCAULT, 2004),
como um processo de formação de subjetividades da infância conferida em cada relato de
vida das crianças, sobre a importância de ressignificar as situações apresentadas seja no
contexto familiar,escolar, ou mesmo, durante a vivência com os amigos e nas brincadeiras.
Dispositivos, estes, que se encontram com a infância para provocar impressões e
sentimentos que autenticam a realidade e a fantasia atestadas pelas crianças, como uma marca,
na representação de lembranças projetadas no retrato daquilo que se pretende perpetuar.
Aqui, a imagem contorna a realidade das infâncias, quando as crianças se veem na
representação visual como é originada a foto para comporem seus retratos. A imagem
funciona como o “referente” (BARTHES, 1980) e se forma através do processo de
subjetivação, para então ser-lhe atribuído um sentido simbólico.
Além disso, prevalece aquele ponto que salta aos olhos, que não são necessariamente
explícitos e não há uma regra interpretativa como vemos no elemento Studium, seu papel é
resgatar a história própria do assunto, seja no momento em que foi registrado, seja
independentemente da mesma representação.
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O fato de ser primeiramente um código, isto é, produzida a partir de uma conexão com
o referente, dá à foto um aspecto de testemunha de algo que realmente foi, aconteceu e ficou
registrado de maneira indubitável.
Em função disso, verifiquei que é pouco provável que exista uma interpretação padrão
quando o elemento Punctum se vê registrado na foto, sob o olhar do espectador. O punctum
de Barthes (1980) transpassa o fato como se apresenta na mente do intérprete e propõe uma
nova forma de interpretação além do aspecto literal e descritivo.
Em última análise, o estudo assinalou como as imagens produzidas e analisadas nos
remetem a outras dimensões e perspectivas dos objetos, dos adultos, das paisagens,
indicativos, estes, que nos revelam a maneira pela qual as crianças vivem suas infâncias.
Desse modo, a imagem passa pelo viés da interpretação, um traço de fantasia contida
na realidade subjetivada pelas crianças nas formas de representação de mundo, de uma
existência que se apresenta, denotando as significações de infância que lhe podem ser
atribuída.

.
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