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Às Ciências Sociais, por vezes relegadas. Imprescindíveis de existência. 

Sempre em construção. Que as montagens fotográficas ajudem a ver.

O mundo.
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RESUMO

O presente trabalho pretende investigar modos de ver e narrar o mundo possibilitados 

pela figuração visual do que está sendo chamado de corpo-criança, posta em fotografias 

que tiveram significativo interesse do público ao serem publicadas pela maior agência de 

notícias internacional do mundo, a Reuters, em seu perfil da plataforma de rede social 

Instagram (https://www.instagram.com/reuters). A pesquisa parte de uma discussão 

teórico-conceitual a fim de vislumbrar o corpo-criança, considerando as demarcações 

advindas da hifenização proposta: corpo que dá a ver a criança do modo como tem sido 

concebida socialmente, permitindo diferenciá-la. Corpos esses que são instituídos em 

estruturas simbólicas passíveis de engajar afetos, assinalar condições, estimular 

percepções e condutas – que geralmente figuram refletindo infâncias. O referencial 

bibliográfico levantado também faz possível assimilar a relação da sociedade com a 

imagem e sua articulação com a imaginação, sendo possível avistar configurações 

histórico-sociais que culminaram no advento da fotografia e sua afirmação 

contemporânea. Destaca-se nesse percurso o posicionamento do fotojornalismo, cuja 

articulação com a ideia de acontecimento conforma-se protagonista do elo entre 

fotografia e discurso. Através de análise empírica, na articulação dos dois eixos teórico-

conceituais, busca-se a possibilidade de observar como o corpo-criança opera na 

comoção, atuando como condição discursiva e vetor das significações. Pretende-se, 

ademais, apontar discursividades visuais que rondam o corpo-criança, percebendo o que 

essas fotografias, colocadas em relação, podem revelar.

Palavras chave: corpo-criança; imagem; fotografia; fotojornalismo; discursividade 

visual.



ABSTRACT

This research aims to investigate ways of seeing and narrating the world made possible 

by the visual figuration of what is being called the child-body, placed in photographs that 

had significant public interest when published by the largest international news agency in 

the world, Reuters, on your Instagram social networking platform profile 

(https://www.instagram.com/reuters). The research starts from a theoretical-conceptual 

discussion in order to glimpse the child-body, considering the demarcations arising from 

the proposed hyphenation: body that makes the child see the way it has been socially 

conceived, allowing to differentiate it. These bodies are instituted in symbolic structures 

capable of engaging affections, signaling conditions, stimulating perceptions and 

behaviors – which generally appear to reflect childhoods. The bibliographical reference 

raised also makes it possible to assimilate society's relationship with the image and its 

articulation with the imagination, making it possible to see historical-social 

configurations that culminated in the advent of photography and its contemporary 

affirmation. In this journey, the position of photojournalism stands out, whose articulation 

with the idea of event is the protagonist of the link between photography and discourse. 

Through empirical analysis, in the articulation of the two theoretical-conceptual axes, we 

seek the possibility of observing how the child-body operates in the commotion, acting 

as a discursive condition and a vector of meanings. It is also intended to point out visual 

discourses that surround the child-body, realizing what these photographs, placed in 

relation, can reveal.

Keywords: child-body; Image; photography; photojournalism; visual discourse. 
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INTRODUÇÃO

Ao instituir recursos expressivos de uma linguagem própria para registrar o 

visível, a fotografia dá a ver o mundo. É, portanto, objeto de construção da história. 

Objeto que não é inerte, como bem expressa o pesquisador Georges Didi-Huberman 

(2010), inferindo que a função da imagem deve ir além para instigar o ver por “uma 

operação fendida, inquieta, agitada, aberta. Entre aquele que olha e aquilo que é olhado” 

(DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 77). Nesse processo, as imagens são capazes de despertar 

emoções, acionar memórias, suscitar reflexões e interpretações, provocar experiências 

diversas. E, diante da multiplicidade imagética circulando a cada vez com maior 

frequência e intensidade, algumas parecem mais aptas a engajar os sujeitos na sua 

apreciação, de maneira que se tornam significativas. 

A circulação midiática de fotografias que exibem crianças parece um exemplo 

paradigmático disso. Variadas são as imagens fotográficas que revelam crianças e que se 

tornaram tão marcantes, impressas no coletivo social. É o caso da do fotógrafo Nick Ut 

que retrata a menina Kim Phuc correndo com o corpo queimado durante a Guerra do 

Vietnã ou da que mostra o corpo morto do menino sírio Aylan Kurdi1, fotografado na 

Turquia pela fotógrafa Nilüfer Demir em 2015. São fotografias que, assim como refere o 

pesquisador Leandro Lage (2019) ao analisar a imagem feita por Demir, atuam como 

apelo compassivo, capaz de recuperar a “crença na eloquência emotiva, como a potência 

transformadora” (LAGE, 2019, p. 33-34), ou, como diz adiante, têm “a capacidade de 

chamarem atenção para si de modo quase permanente e uma força de percussão que lhes 

garante cravar raízes na história dos acontecimentos que retratam” (LAGE, 2019, p. 35). 

A expressividade de tais imagens levanta questões sobre a capacidade de 

fotografias que apresentam crianças suscitarem experiências, promoverem emoções, 

tecerem relações, reflexões e interpretações à medida que quem as vê é afetado por elas. 

Partindo dessa percepção a presente pesquisa visa apreender modos de ver e narrar o 

mundo possibilitados pela figuração visual de corpos-crianças, através do exercício de se 

colocar em relação fotografias que o possuem como elemento central e fomentaram o 

interesse do público ao serem publicadas pela maior agência de notícias internacional do 

mundo, a Reuters, em seu perfil da rede social Instagram 

(https://www.instagram.com/reuters). Para isso, torna-se necessário compreender o que 

1 Embora o nome real da criança seja Alan Kurdi, “Aylan” é o nome com o qual a imagem do menino foi divulgada e 
identificada globalmente, por esse motivo ele foi adotado aqui.
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está sendo chamado aqui de corpo-criança, formulação que procura abarcar certos corpos 

a partir de demarcações advindas da hifenização proposta, que toma a infância como 

adjetivo do corpo. Ao alcançar esse corpo-criança, busca-se também, assimilar a relação 

da sociedade com a imagem e o posicionamento do fotojornalismo nessa relação, 

englobando a natureza digital da fotografia que permitiu sua inserção no espaço 

virtualizado da internet.

A escolha pelo perfil da Reuters se justifica por razões diversas. A primeira diz 

respeito à própria plataforma. Atualmente, o Instagram ocupa a sexta posição entre as 

redes sociais mais usadas no mundo e lidera o chamado marketing de influência, sendo a 

plataforma com maior taxa de engajamento (RELATÓRIO..., 2021). A opção pela 

Reuters, por sua vez, tem a ver primordialmente com a importância da agência. Uma 

pesquisa realizada por Siliana Dalla Costa (2018) constatou que a Reuters é a maior 

agência de notícias do mundo. A instituição conta com mais de dois mil e quinhentos 

jornalistas, além de seiscentos fotojornalistas, responsáveis por produzir um volume de 

informações de cerca de 2,2 milhões de notícias/matérias/reportagens por ano e, 

colocando em circulação aproximadamente 1.600 fotografias e 200 vídeos diariamente. 

Todo esse conteúdo, replicado em dezenove idiomas diferentes, tem abrangência global. 

Na relação entre Instagram e Reuters, a atuação da agência na rede social também 

se destaca e justifica a escolha. Ela incluiu um perfil no Instagram no ano de 2013, estando 

presente na plataforma há mais tempo que outras instituições do mesmo segmento2. A 

página3 da agência é constituída majoritariamente de fotografias, que podem ou não 

conter legendas explicativas, sendo visualmente percebida como um mosaico de imagens 

fixas. Além disso, o perfil conta com cerca de três milhões e meio de seguidores e 

apresenta interação significativamente mais expressiva em seu conteúdo compartilhado, 

2 De acordo com Pedro Aguiar (2017), que realizou mapeamento sobre agências de notícias, as maiores são: Reuters, 
Associated Press (AP), AFP, EFE, ANSA e DPA. Centrando-se nessas agências, o presente trabalho constatou, em
julho de 2021, que a AP (https://www.instagram.com/apnews) possui perfil no Instagram desde 2015 e consta 2.623 
publicações e 633 mil seguidores; a AFP (https://www.instagram.com/afpphoto) tem perfil desde 2014 e conta com 
4.891 publicações e 692 mil seguidores; a EFE (https://www.instagram.com/efe_noticias) está no Instagram desde 2017 
e tem 2.937 publicações, além de 50.600 seguidores; o perfil da DPA (https://www.instagram.com/dpa_com) data de 
2015 e a agência possui 852 publicações e 7.428 seguidores. A ANSA, que faz parte do grupo AFP, não tem perfil com 
nomenclatura própria para a agência a nível mundial. 
3 O Instagram, além de ter a imagem como objeto principal das interações, possui uma interface que permite que a 
imagem seja visualizada integralmente “usando a própria tela do dispositivo como moldura” (PIRES, 2013, p. 59). 
Segundo Gabrielli Tiburi Pires (2013) a fotografia no Instagram, principalmente através dos dispositivos móveis, para 
os quais o aplicativo foi pensado, desenvolveu uma estética própria para essa rede social e inseriu no fazer fotográfico 
características das tecnologias que incorporam o imediatismo de postagem, possibilitada pela mobilidade dos 
dispositivos que possuem acesso à internet. Nesse sentido, a rede social parece cumprir seu objetivo inicial, 
considerando que, desde a sua primeira versão, em 2010, o Instagram visava modificar a experiência das pessoas com 
a fotografia digital através da “junção de imediata captação de imagens associada à sua velocidade de distribuição” 
(BESSA, 2018, p. 8).
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se comparado com o das outras agências relacionadas4. Nele a Reuters publica 

diariamente contabilizando mais de 8.000 publicações em seu feed, o que demonstra 

atuação frequente da agência nesse espaço. 

Com um problema de pesquisa posto e um objeto empírico escolhido, a pesquisa 

se apresenta, então, em uma dissertação de três capítulos. O primeiro aciona, por meio de 

uma perspectiva sociológica e historiográfica, discussão teórico-conceitual em torno da 

configuração ocidental da ideia de infância e do corpo enquanto existência humana, que 

também traz significados para a infância. O corpo, como aqui se entende, envolve a 

criança a partir de uma noção de infância assentada historicamente permitindo alcançar o 

que está sendo denominado corpo-criança: um corpo que dá a ver a criança do modo como 

tem sido concebida socialmente, que permite diferenciá-la a partir de uma estrutura 

simbólica que engaja afetos, assinala condições e estimula percepções e condutas. Para 

tanto, são levantados argumentos sobre a construção social do que é considerado infância, 

bem como do entendimento desenvolvido ao longo do tempo sobre o corpo e a 

corporeidade do ser. Por meio dos tensionamentos feitos então, busca-se a assimilação do 

corpo que reflete a infância e sua representação na sociedade. Defende-se, aí, que esses 

corpos-crianças, ao despertarem para condição de precariedade, operam na comoção, 

mobilizando sentidos e articulando relações. Esse capítulo ainda se detém em como a 

imagética do corpo-criança pode ser capaz de ampliar o visível, configurar enunciados e 

conformar recortes do comum em enquadramentos que interferem em modos de 

interpretação. 

Seguindo reflexões preocupadas com a observação da sociedade na construção 

social de sentidos e desenvolvimento cultural, o segundo capítulo, também teórico-

conceitual, relaciona imagem e imaginação a fim de refletir sobre o que pode estar posto 

nesse contexto embasado nas visualidades, mas excedendo-as. Prossegue, nesse caminho, 

investigando alguns desdobramentos em torno de certas configurações histórico-sociais 

que culminaram no advento da fotografia e em como ela se afirma contemporaneamente. 

É dada atenção especial ao caso do fotojornalismo, no modo como ele se articula com a 

ideia de acontecimento, conformando-se como protagonista da relação entre fotografia e 

discurso. A natureza das agências de notícia e sua atuação no mundo das redes sociais 

também é brevemente debatida. Nesse sentido, as tensões mais atualizadas que abarcam 

o digital também são postas em cena.

4 As 35 imagens coletadas evidenciam isso: somadas, elas receberam 375.425 curtidas e 7.431 comentários até 20 de 
julho de 2021.
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O terceiro capítulo se constitui essencialmente da análise empírica, na pretensão 

de colocar fotografias em relação por meio de ordenações que permitam apontar 

discursividades visuais em torno da infância, a partir do percurso antes trilhado. Foram 

selecionadas e catalogadas 35 fotografias publicadas pela Agência Reuters em seu feed 

do Instagram, adotando o critério quantitativo, na seleção das cinco imagens mais curtidas 

de cada ano, entre 2013 (ano de inclusão do perfil da instituição nessa rede social) e 2019. 

Todas as imagens exibem corpos de crianças, ou melhor, corpos-criança5 e, seguindo o 

parâmetro utilizado para a determinação do corpus, são as que tiveram maior interesse 

por parte do público6.

Para a tarefa analítica, o primeiro passo dado é, respeitando o fator ano/curtidas, 

criar séries, uma por ano, em que cada fotografia está disposta da mais curtida para menos 

curtida. O trabalho a partir de séries de fotografias é defendido por Ana Maria Mauad 

(2005), que acredita que esse tipo de disponibilização pode ajudar na compreensão da 

produção fotográfica contemporânea, permitindo o desenvolvimento de uma postura 

crítica diante do 

caráter polifônico, resultante do circuito social de produção, circulação e 
consumo de imagens. [...] Sendo assim, o uso de fotografias como fonte 
histórica obriga tanto as instituições de guarda quanto os historiadores ao 
levantamento da cultura histórica, que institui os códigos de representação 
homologadores das imagens fotográficas no processo continuado de produção 
de sentido social (MAUAD 2005, p. 139).

Além disso, as séries possibilitariam o entendimento da fotografia como uma 

mensagem processada através do tempo e em diálogo com os elementos da cultura 

material que a produziu, o que, para a autora, permitiria avaliar a realidade empírica que 

pode ter fundamentado discursos imagéticos que resultaram nas fotografias. 

Espera-se, então, que o corpus desta pesquisa revele um pouco da construção 

social em torno da infância contemporânea que, fomentada pelo interesse do público, é 

dada a ver pela Reuters. Para tanto o capítulo 3 desenvolve-se por sete tópicos, indicados 

5 Talvez haja, aqui, pessoas retratadas que ultrapassam as demarcações etárias que as definiriam como crianças, mas 
que, na fronteira, foram incorporados por serem considerados corpos-crianças: um corpo adjetivado pela noção 
socialmente construída da infância, na condição de um sujeito a que se atribui significados diversos e simbólicos.
6 “Curtir” é um dos elementos mais significativos de avaliação do engajamento na plataforma do Instagram. Em 2019, 
quando da decisão sobre o estabelecimento do corpus, o Instagram não permitia o compartilhamento de imagens do 
feed e o engajamento desse tipo de publicação era medido simplesmente pelo número de curtidas e de comentários nas 
publicações. Também não é possível ter acesso a outras métricas avaliativas (como o número de pessoas que salvou 
determinada publicação) sem ferramentas específicas das quais não se dispunha. Por esses motivos, o quantitativo de 
curtidas se mostrou o mais eficiente para mensuração e seleção das imagens, sobretudo pelo fato de que o número de 
comentários nas publicações analisadas foi sempre inferior ao de curtidas e, quando somado, não influenciou no 
resultado.
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por cada série anual, cujas discussões foram desencadeadas partindo da observação geral 

das séries. Tal movimento possibilita que das fotografias emerjam percepções, apontando 

algumas relações referenciais, contextualizações histórico-sociais que as envolvem e/ou 

delimitações sobre as particularidades da construção social da infância, da relação da 

sociedade com a imagem em sua capacidade de simbolização, entre outras. Esses pontos 

culminam daquilo que é discutido nos capítulos anteriores. Adicionalmente, para 

evidenciar algumas questões, as fotografias são colocadas em relação, seja com outras 

imagens que compõem a mesma série, seja com imagens de outras séries. Com isso 

procede-se a montagens, inspiradas nos termos de Georges Didi-Huberman (2018), que 

concebe a atividade de se colocar em relação imagens de variados suportes, formas e 

tempos sociais de forma que consigam indicar informes, vestígios, rastros etc., deixando 

perceptíveis semelhanças que irrompem dos fluxos das coisas e que sobrevivam, 

sobretudo, na longa duração. É assim que, dos objetos visuais, ele acredita ser possível 

fazer emergir saber, a que chama de gaio saber visual (DIDI-HUBERMAN, 2018).   

De maneira abrangente o autor se preocupa com três importantes questões, como 

pondera Daniela Queiroz Campos (2017):  

 
A primeira: saber ver mais, olhar e olhar mais, ver e ver de novo; atravessar o 
esgotamento do olho cansado da mesma imagem. A segunda: compreender a 
imagem não como uma solução ou uma resposta, mas com uma verdadeira 
problemática, um verídico problema. A terceira: colocar as imagens em relação 
(CAMPOS, 2017, p. 270). 

 

Para tanto, pode-se dizer que o primeiro passo é observar cada fotografia com 

atenção, descrevê-la. O segundo passo é entendê-la em sua singularidade para que seja 

possível instigar-se e propor questionamentos. Só então, considerando de novo conjuntos 

imagéticos, observar de que modo ela se relaciona com outras, em uma articulação que 

pode servir para reconfigurar e abrir os sentidos à sua dimensão expressiva, já que a 

imagem “na medida em que nos olha, ela nos obriga a olhá-la verdadeiramente e nos 

obriga a escrever esse olhar, não para ‘transcrevê-lo’, mas para construí-lo” (DIDI-

HUBERMAN, 2010, p. 172). Nessa perspectiva, as imagens fotográficas podem 

favorecer uma ideia mais sensível da história e, por meio das montagens, possibilitar o 

exercício da imaginação para desvelar os “não-sentidos contidos na imagem” (DIDI-

HUBERMAN, 1990, p. 17).  

Por isso mesmo, para o pesquisador Maurício Lissovsky (2014) a preocupação 

deve ser menos tentar decifrar ou traduzir as imagens e os simbolismos que elas ocultam 
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para buscar “entender as imagens e, sobretudo, entender-se com elas” (LISSOVSKY, 

2014). Dessa forma, trata-se de se abrir às possibilidades oferecidas pelas próprias 

imagens e suas capacidades de estabelecer relações. Ou, dito de outro modo, no que aqui 

interessa, viabilizando o encontro de alguns vestígios sobre a construção, afirmação e 

ressignificação da infância na história contemporânea, como elemento estético e cultural 

desvelador do presente 

É preciso ponderar, contudo, que a noção de montagem de Didi-Huberman 

restringe-se à inspiração para essa etapa da análise. Isso porque, além da temporalidade 

envolvida não conseguir abarcar uma duração tão longa quanto àquela concebida pelo 

autor, o corpus do presente trabalho é constituído unicamente por imagens 

fotojornalísticas. Assim, as fotografias relacionadas foram produzidas seguindo certas 

convenções próprias ao circuito jornalístico, estando todas elas dispostas em um mesmo 

espaço de circulação e tendo sido disponibilizadas pelo ponto de vista de uma única 

instituição midiática, o que difere consideravelmente da montagem empreendida por Aby 

Warburg, em quem se espelha Didi-Huberman. E, ainda que se interprete a fotografia 

como resíduo de uma realidade, como faz Didi-Huberman (2018), e mesmo tomando o 

Instagram da Reuters como vitrine de algo maior, tais atributos não são suficientes para 

sustentar as configurações indicadas por ele.  

De todo modo, o procedimento de montagem se soma à serialização, para 

complexificá-la. Convergindo com Mauad (2005), que analisou edições de revistas 

impressas, a escolha da agência Reuters, aqui, também se deu “pela constância na 

periodicidade, volume de fotografias, condições de acesso e reprodução das imagens” 

(MAUAD, 2005, p. 156), somado ao entendimento do espaço do Instagram, que se 

mostrou um local de ascensão no interesse social. Por isso, diferentemente da autora, que 

não mediu o envolvimento do espectador, a proposta aqui está mais centrada em perceber, 

considerando o interesse do público através do critério quantitativo de curtidas, a relação 

dessas imagens com aspectos da construção social acerca da infância na 

contemporaneidade. Essa decisão tem a ver, portanto, com a compreensão do espaço em 

que essas fotografias circulam, posto que o Instagram é uma rede social voltada para 

publicação de conteúdo imagético, na qual os desdobramentos interativos são 

fundamentais e ocorrem guiados pelo conteúdo áudio-verbo-visual publicado.  
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1. O CORPO-CRIANÇA E A CONFIGURAÇÃO DA INFÂNCIA OCIDENTAL

No Brasil a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), considera criança a pessoa com até 12 anos de idade 

incompletos (BRASIL, 1990). A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a infância 

como o período da vida que vai do nascimento até os 10 anos e a adolescência dos 10 aos 

19 (WHO, 1986). Já a Convenção sobre os Direitos da Criança do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) admite como criança todo ser humano com idade 

inferior a 18, salvo quando, em conformidade com a lei aplicável, a maioridade seja 

alcançada antes (WHO, 1986). A exposição inicial de marcos etários diferenciados para 

a infância, como dispostos em resoluções e normalizações que regem o contexto legal 

nacional e internacional, reflete, já de começo, a dificuldade de se pensar uma noção 

uniforme ou universal para a infância.

Para além desses recortes etários imprecisos, os embaraços aumentam ainda mais 

quando se aciona o arcabouço teórico-conceitual elaborado em torno do tema. O conceito 

de infância é desenvolvido na interseção de uma variedade de campos de pesquisa e de 

disciplinas (tais como antropologia, biologia, direito, educação, etnologia, literatura, 

medicina, psicologia e sociologia), tendo a interdisciplinaridade como marca das 

formulações. Se existe um ponto de convergência entre pesquisadores de áreas tão 

distintas que se dedicam à infância é o fato de considerarem que essa noção não é fixa e 

faz parte de um delineamento construído histórica e socialmente que, de forma difusa e 

mutável, se modifica tanto ao longo do tempo, quanto de acordo com características 

estruturais (culturais, sociais, políticas e econômicas) em que a criança se encontra. 

Essa apreensão é edificada por Philipe Ariès (1981) em História Social da 

Criança e da Família, livro dedicado a demonstrar como se instituiu a ideia de infância. 

O autor toma como referência o continente europeu, mais precisamente a França, para 

observar por meio de estudos de interpretação iconográfica, transformações que considera 

cruciais na modificação do lugar e da importância da criança na sociedade, 

desenvolvendo, assim, uma compreensão acerca da noção que fora construída 

socialmente. Para Ariès (1981), é a partir de mudanças nas estruturas sociais que ocorrem 

na Europa de forma mais intensa e profunda durante o século XVII, que no século 

seguinte estaria firmada uma concepção de infância que está na base da que se tem hoje. 
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A partir desse período, pela elaboração de posicionamentos que colaboraram para 

construção de certa alteridade7, a infância passa a ser distinguida das demais etapas da 

vida, firmando para a criança a ideia de necessidade de cuidado e proteção, de forma que 

o ser criança alcança relevância, recebendo até mesmo status de sagrado. Até então,

segundo Ariès (1981, p. 3), “a duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, 

enquanto o filhote do homem ainda não conseguia bastar-se; a criança então, mal adquiria 

algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e partilhava de seus trabalhos 

e jogos”8. O autor compara o valor da criança nessa época ao que se atribui a um animal 

de estimação: sua perda até seria passível de sofrimento, mas sua existência não era tão 

significativa, tanto que havia uma alta taxa de mortalidade infantil e até o final do século 

XVII o infanticídio era tolerado. “A criança era uma coisa divertida, mas pouco 

importante” (ARIÈS, 1981, p. 15). Não havia, portanto, o entendimento social – ocidental 

– que se tem, sobretudo a partir da modernidade, de que existe um extenso período (ainda

que impreciso, de 10, 12 ou 18 anos, como preveem as definições antes abordadas), no 

qual o “filhote do homem”9, digno de existência, é dependente, precisando de ajuda para 

sobreviver. 

Essa dependência fundamentaria a referida ideia de necessidade de cuidado e 

proteção, servindo de mote para preparação da condição de infância por um movimento 

crescente de moralização, promovido, em especial, por reformadores ligados ao 

cristianismo, que vão atribuir uma importância até então inexistente à família. O 

enaltecimento à criança passa a ser evidenciado em materiais inundados de trechos do 

evangelho sobre a infância e de alusão que Jesus faz às crianças. Também se percebe a 

efusão de argumentos religiosos que exaltam as crianças e as colocam como seres 

próximos de Deus. É como se uma consciência comum passasse a se sensibilizar com os 

7 Essa noção pode ser entendida de acordo com a definição de Janet Paterson (apud ALMEIDA, 2007) para quem a 
alteridade tem a ver com a demonstração de diferenças, percebidas como tais. Trata-se de uma outridade cuja 
identificação é realizada por meio estratégias (textuais e visuais, por exemplo) que visam caracterizar e distinguir o 
outro, fazendo com que ele seja identificado como outro. A construção da alteridade é arbitrária e reflete ideologias e 
desejos de um grupo dominante.
8 O autor constata que, em uma sociedade que se desenvolvia no trânsito coletivo do sistema feudal, marcada por 
guerras e disputas de território, sem vida privada ou particular, inclusive sem um sistema representativo de governo 
demarcado, não havia espaço para estrutura familiar definida (ou da família enquanto instituição para usar terminologia 
sociológica e de estudos mais recentes). Por isso, de acordo com Ariès (1983), não se percebia maiores sentimentos de 
afeto familiar para com as crianças. Os pais biológicos se comprometiam em fazer com que os filhos extremamente 
dependentes sobrevivessem. As crianças eram, então, logo misturadas ao coletivo social. A socialização, a transmissão 
de conhecimento e de valores, bem como certo controle e responsabilidade sobre o indivíduo, não advinham de um 
ambiente familiar, mas da convivência social com os mais velhos. 
9 O uso do masculino, nesse caso, não indica apenas uma norma do português que abrangeria também o feminino. As 
mulheres e as meninas, sobretudo aquelas de origem mais pobre, eram excluídas do processo, sendo a particularização 
da infância, em especial até o século XVIII, restrita a meninos abastados.
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atributos ditos infantis ou acordasse para sua existência, só então creditando a criança 

como portadora de uma alma imortal (ARIÈS, 1981).  

Surge também a figura da escola que separa a criança do coletivo social, fazendo 

com que ela não mais aprenda por meio do cotidiano e da mistura com pessoas de todas 

idades e contextos, mas a partir da conformidade a um projeto pedagógico. Ariès (1981) 

analisa a experiência das escolas de Port-Royal, a partir de 1600, como sendo exemplo 

da introdução na Europa de uma educação reformadora com preceitos morais e 

pedagógicos. Nesse sentido, a propagação de práticas que cultivam a ideia de culpa como 

consequência da corrupção original, assim como a necessidade de preservar a infância 

desse perigo, ocasionaria uma modificação de hábitos e estabeleceria novos 

comportamentos com relação às crianças. Despontam, assim, entre outras, as 

recomendações de falar sobriamente com as crianças e não utilizar palavras de baixo 

calão, ofensivas ou rudes perto delas, para que aprendessem um vocabulário que fosse 

“casto”; de que elas evitassem se beijar, se tocar ou trocar olhares durante brincadeiras, 

de modo que mantivessem a sacralidade do corpo (ARIÈS, 1981). Essas condutas aos 

poucos vão se integrando ao coletivo e se tornando hábitos, o que colabora para a 

fundamentação da ideia de inocência infantil, que só depois do século XVII é consolidada. 

Tal entendimento é firmado, ainda, por um raciocínio que investe na fragilidade do corpo 

da criança com objetivo de associá-la à inocência (castidade e sacralidade), como reflexo 

da pureza divina.  

Em dissonância com essa elaboração, Jeanne Marie Gagnebin (1997) insere 

formulações de Santo Agostinho, ainda no final do século IV (que talvez sirvam de rastro 

para compreensão da não-importância da criança nessa sociedade durante tanto tempo) 

de que a infância é um mal necessário e uma condição próxima do estado animalesco e 

primitivo; descrevendo-a “como duplamente marcada pelo pecado: não só cada criança, 

cada infans [...] é signo, pelo seu nascimento, do comércio carnal e libidinoso de seus 

pais, isto é, profundamente marcado pelo pecado original; mas também cada criancinha 

manifesta desejos e ódios, cuja intensidade desproporcional será justamente censurada 

numa idade mais avançada e que só é tolerada nela, na criancinha sem fala nem razão, 

porque é fraca, portanto e felizmente, impotente” (GAGNEBIN, 1997, p. 171). 

De todo modo, a concepção da criança como reflexo de castidade, pureza, 

inocência e sacralidade, é de fato estabelecida e persiste na atualidade. De acordo com o 

Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (2006), a criança é símbolo 

de inocência, que aparece como “uma constante nos ensinamentos evangélicos e de toda 
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uma parte da mística cristã” como estado anterior ao pecado10 (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 2006, p. 302). 

Nada disso diz respeito a um estado natural, como observa David Buckingham 

(2006), ao argumentar que a “inocência infantil” é produzida a fim de justificar a 

separação social entre adultos e crianças. Ariès (1981) reconhece isso, indo além, para 

demarcar que “o sentido da inocência infantil resultou, portanto, numa dupla atitude 

moral com relação à infância: preservá-la da sujeira da vida [...] e fortalecê-la, 

desenvolvendo o caráter e a razão” (ARIÈS, 1981, p. 125). A educação se firma, então, 

como obrigação humana. 

A mudança de compreensão sobre a infância é percebida também nos registros 

artísticos, ponto principal da análise de Ariès (1981). A não ser por indicações de 

representações de infância próprias da arte grega, não se percebe registros desse tipo de 

iconografia pelo menos até o século XII na Europa. Até então, as crianças figuravam nas 

artes visuais como reproduções de corpos adultos em tamanho reduzido, provavelmente 

porque, como considera Ariès (1981), a criança era um ser quase invisível, cuja existência 

não tinha importância, de maneira que não havia percepção das especificidades do corpo 

infantil11.

A pintura bizantina Madonna e Menino do artista Berlinghiero Berlinghieri (figura 

1) demonstra essa colocação. Trata-se de uma representação religiosa da Virgem de

Hodegétria12, em que Maria carrega seu filho Jesus. Mas o ser que ela segura, identificado 

como menino, não remete à fisionomia de uma criança, estando mais próximo da 

miniatura de um adulto.

10 Esse dicionário inclui ainda, que, para o taoísmo e para tradição hindu, a criança representa a espontaneidade e a 
ausência de más intenções ou de pensamentos dissimulados. Dessa maneira, “o estado de infância é denominado balya: 
é, exatamente como na parábola do Reino dos Céus, o estado prévio à obtenção do conhecimento” (GUEV e GUEC 
apud CHEVALIER e GHEERBRANT, 2006, p. 302).
11 Charles Darwin (2000) em “A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais” traçou descrições detalhadas de 
expressões manifestadas perante situações comportamentais diversas, apontando que, com objetivo de fortalecer 
capacidades e aumentar as chances de sobrevivência, existem fatores da fisiologia humana característicos de bebês e 
crianças que desencadeariam relações de afeto, proteção e cuidado parental. As elaborações darwinianas deram impulso 
a estudos de Konrad Lorenz (1903-1989), cujas formulações mais conhecidas provavelmente são as noções de 
“instinto” e “imprinting”. É também desse autor a formulação batizada como kindchenschema ou “esquemas de 
aspectos infantis”, que indica características anatômicas típicas de bebês e crianças que estariam atribuídas na ativação 
de respostas de estímulo ao cuidado parental, assim como estariam envolvidas na estimulação da diminuição da 
agressividade e engajamento social por parte dos seres humanos. São elas: um corpo relativamente pequeno, a cabeça 
grande em relação ao corpo, testa alta e protuberante, face arredondada, bochechas salientes, queixo retraído, braços e 
pernas curtos e rechonchudos, boca e nariz pequenos e olhos grandes com implantação baixa. O etólogo Eibl-Eibesfeldt 
(1989) indicou que os traços marcantes de kindchenschema poderiam ser responsáveis por proteger o bebê contra 
agressões de outros cidadãos dentro de um grupo social, sendo relevantes para a conservação da espécie.
12 Nas representações da Hodegetria, também chamada de Virgem do Caminho, Jesus figura como guia, como uma 
referência ao ícone original de São Lucas, que o considera como o milagre da salvação. Nesses motivos a Virgem é 
retratada embalando o menino Jesus com o braço esquerdo e apontando para ele com a mão direita a fim de sinalizá-lo 
como caminho da redenção.
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Figura 1 Madonna e Menino, Berlinghiero Berlinghieri, ca. 1230. 

Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435658. Acesso em 15 jun. 2020. 

A túnica que Maria veste, cobrindo quase o corpo inteiro, deixa à mostra apenas o 

pescoço, rosto, mãos e pés descalços, que, embora mais delicados, não lembram as partes 

corporais de uma criança. O “menino Jesus” é apresentado em um corpo adulto, retilíneo, 

de rosto fino, sem as bochechas coradas e avantajadas, típicas das crianças a que, pela 

proporção desse corpo em relação ao da mãe, a figura remeteria. Jesus apresenta ainda 

nariz alongado e sobrancelhas grossas além de uma farta cabeleira penteada para trás, 

deixando à mostra entradas que parecem anunciar que a maturidade já chegou e que a 

jovialidade pode estar ficando para trás. Ele possui feição sóbria, sem expressar emoção, 

o que também não combina com os semblantes infantis, geralmente curiosas e

expressivas. Os dois rostos possuem muita semelhança, sendo um praticamente a cópia 

do outro. A diferença fica por conta do nariz de Jesus que possui os ossos nasais um pouco 

mais protuberantes, evidenciando as características de quem já é homem formado; além 

da expressão mais sisuda de Maria. Ainda assim, mesmo diante da semelhança, os dois 
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não parecem mãe e filho, pois não transparece diferença de idade entre eles, apenas de 

tamanho, além de não se perceber atitude afetuosa entre mãe e filho. Os achados de Ariès 

(1981) informam que representações artísticas de crianças, mais próximas da atualidade, 

são observadas mais comumente a partir do século XIII, com os anjos de aparência 

adolescente em assimilação aos meninos educados para colaborar durante as missas.

Figura 2. Mãe do Perpétuo Socorro, autoria desconhecida, ca. 1200 - 1300.

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Perpetual_Help. Acesso em 26 mai. 2020.

É o caso de Mãe do Perpétuo Socorro (figura 2), também considerada uma obra 

bizantina, apesar de não se saber exatamente a data da pintura, estimada entre os séculos 

XIII e XIV. Há semelhanças entre a composição anterior e essa: ambas retratam Maria e 

o menino Jesus, tomados em posição e enquadramentos similares. As diferenças

principais também se fazem notar: a presença de dois anjos de aparência jovial, um de 

cada lado da tela; o semblante mais leve da virgem, que ainda demonstra certa tensão, 

mas é mais sereno, por não estar franzindo a testa, nem cerrando os olhos ou a boca; o 
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contato mais íntimo entre Maria e seu filho, cujas mãos se entrelaçam em um gesto 

afetuoso, terno; e, principalmente, Jesus, que está mais próximo da figuração de uma 

criança ou, ao menos, de um adolescente, de rosto mais arredondado, nariz pequeno, 

bochechas rosadas e cabelos levemente bagunçados. Outra diferença significativa são os 

pés de Jesus, em que um parece coçar o outro. Existe ainda uma sandália pendurada, o 

que sugere que ela pode ter caído do pé do menino e que ele tenta segurar a fita que sobra 

do calçado, lembrando uma atitude espontânea infantil e até mesmo de brincadeira com 

o objeto, ação graciosa e ingênua13.

A evocação da infância, que se esboça nesse exemplo, ganha maior vigor a partir 

do século XIV justamente por meio da infância sagrada retratada em abundância:

Sua fortuna e sua fecundidade são um testemunho do progresso na consciência 
coletiva desse sentimento da infância, que apenas um observador atento 
poderia isolar no século XIII, e que não existia de todo no século XI. No grupo 
formado por Jesus e sua mãe, o artista sublinharia os aspectos graciosos, ternos 
e ingênuos da primeira infância [...] Esses traços de realismo sentimental 
tardaram a se estender além das fronteiras da iconografia religiosa, mas não 
nos devemos surpreender com isso: sabemos que o mesmo aconteceu com a 
paisagem e com a cena de gênero. A verdade é que o grupo da Virgem com o 
menino se transformou e se tornou cada vez mais profano: a imagem de uma 
cena da vida quotidiana. Timidamente no início, e a seguir com maior 
frequência, a infância religiosa deixou de se limitar à infância de Jesus 
(ARIÈS, 1981, p. 42).

Como defende Ariès (1981) a demarcação nas artes e registros iconográficos, a 

princípio (e sobretudo) religiosos, com ênfase em expressões emocionais e características 

corporais consideradas típicas, que acabam por remeter a ideias construídas socialmente 

como inocência, fragilidade, dependência, graça, ternura, ingenuidade e pureza, por 

exemplo, podem ter sido muito importantes na apreensão de sentimentos afetuosos

direcionados à criança. No século XVI, o surgimento dos retratos de crianças mortas 

referencia um momento marcante da história dos sentimentos em direção à criança. De 

algo insignificante, a criança passa a ser retratada compondo a família e tendo sua 

existência lembrada. E a partir do século XVII, retratos de meninos e meninas em vida já 

são bastante numerosos, demonstrando interesse da família em conservar a imagem dos 

13 Alguns dos significados encontrados para a sandália caindo dos pés do menino fazem parte de uma
analogia ao temor, em que a sandália simbolizaria a humildade e também a esperança dos pecadores, que 
ao vacilarem na fé, ficam presos a Jesus por um fio, necessitando de buscar socorro na mãe de Jesus e 
agarrando-se a ele, em busca de misericórdia. “O Menino levanta o pé para não deixar a sandália cair, 
visando assim salvar o pecador” (17 DETALHES..., 2017, on-line).
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filhos, hábito que permaneceu14. É a partir dessa época que também se passa a notar 

representações de crianças em ex-votos, elevando seu valor para as famílias e sinalizando 

a relevância crescente que começam a adquirir, progressivamente mais sendo 

consideradas como indivíduos.

Figura 3. Everhard Jabach (1916-1695) e sua Família, Charles Le Brun, ca. 1660.

Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/626692. Acesso em 27 mai. 2020.

Everhard Jabach (1616-1695) e sua Família de Charles Le Brun (figura 3) é um 

retrato de família do século XVII que representa uma cena cotidiana. A pintura, realista, 

apresenta pai, mãe, quatro crianças e dois cachorros – em um ambiente interno, que pode 

ser a residência da família. Entre os retratados apenas duas crianças olham para o pintor 

como se notassem a sua existência, demarcando, nesse sentido, a representação das 

infâncias de acordo com as idades retratadas: uma menina que aparenta ser a mais velha, 

14 A fotografia, que surge no início do século XIX, logo assume popularidade nessa função. De acordo com Ariès 
(1981), o interesse em retratar o cotidiano familiar é cada vez maior. Contudo, como o autor não dá foco nessa questão, 
que está fora do período cronológico que remonta, optou-se, aqui, em apenas citá-la, sem desenvolver mais a fundo. O 
fotográfico será tratado em capítulo a ele destinado. 
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cuja postura ereta, gestos e olhar, bem como o alinhamento de suas vestimentas, 

acessórios e cabelo, demonstram a ideia de alguém disciplinada, atenta e cuidadosa; e o 

mais novo, um bebê rechonchudo, com “dobrinhas” que revelam um corpo 

desengonçado, ainda sem muito controle de si, exibindo expressões curiosas de quem não 

possui disposição ou capacidade para responder a determinadas normas sociais, nem 

mesmo entendimento do que se trata tal momento, indicando menos preocupação em 

posar e mais interesse na atividade do mundo ao seu redor. O bebê é a única figura humana 

retratada desnuda, entretanto, suas partes íntimas não aparecem, escondidas pela posição 

das pernas e braços. 

As outras crianças da cena parecem figurar exatamente na lacuna da infância entre 

as duas citadas, informando que à medida que crescem vão se adaptando à cultura que os 

cerca. Uma é a garotinha que está com o corpo curvado, meio torto, de quem até tenta 

manter alguma postura, mas não é capaz de ficar por muito tempo quieta. Seu vestido está 

amassado e seus cabelos mais soltos, ela se volta para o bebê com olhar terno – de quem, 

como Cristo não possui maldade, é bom, humilde e ingênuo – e estica um braço em 

direção a ele e com os dedos acaricia-o na altura do joelho, enquanto a outra mão mexe 

no cabelo; A outra criança retratada, aparentando ser um menino um pouco mais jovem 

que a menina mais nova, está montado em um cavalinho de brinquedo do qual parece 

querer saltar. Ele ainda consegue, ao mesmo tempo que tenta galopar, segurar um filhote 

de cachorro nos braços, não demonstrando muito interesse em se comportar durante o 

registro. O garoto, assim como os demais, não está sorrindo, mas tem feição leve e 

espontânea. O modo como a cena é montada dá destaque, no âmbito familiar, à figura das 

crianças. Criam, delas, um retrato amoroso que reverberam o “realismo sentimental” de 

que fala Ariès (1981).

A mãe, sentada em meio às crianças, não olha para nenhuma delas, entretanto 

engaja a ideia de afeto, cuidado e proteção, pela forma como parece envolver os filhos 

sobre seus braços. Interessante notar, nesse ponto, que a cena reforça atitudes afetuosas e 

um certo comportamento disciplinar por parte das figuras femininas. Além da mãe, todas 

as meninas retratadas passam, de alguma forma, a impressão que devem cuidar do outro. 

A filha mais velha, por exemplo, se mostra bem comportada e ajuda a mãe a ancorar o 

bebê. Ao contrário, pai e filho (o menino no cavalo) estão quase alheios. O menino, 

posicionado bem no meio de seus pais, está envolvido com sua brincadeira e o homem, 

embora esteja com olhar voltado para a esposa, não encosta em ninguém, pois seus braços 

e mãos estão dirigidos para seu próprio corpo, enquanto suas pernas tocam pertences ao 
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chão. É como se as responsabilidades de pai e mãe estivessem delimitadas visualmente, 

dando a entender que o homem deve se comprometer com recursos e a mulher com 

criação e cuidados.  

A existência de pinturas dessa natureza que valorizam a composição familiar 

embasa o argumento de Ariès (1981). Segundo ele, não parece coincidência ser durante 

o século XVII que comecem a ser diferenciadas as “crianças pequenas” das “crianças

grandes” e que expressões para designar infância passem a ser utilizadas com maior 

frequência como “pequenas almas”, “pequenos anjos”, de modo que essa fase da vida 

estivesse deixando de ser genérica para se tornar específica e referenciada. Mas, talvez 

pelo fato de não existir nessa sociedade um entendimento mais consistente de infância 

como etapa da vida, os termos para identificá-la ainda se mostravam abrangentes e se 

confundiam. Apesar de a palavra “criança” ser utilizada desde antes do século XVII, ela 

tanto podia denominar uma criança como se entende hoje em dia, como designava jovens 

e/ou adultos. Geralmente o vocábulo aludia à relação de dependência, como na indicação 

de indivíduos submetidos a relações feudais, senhoriais, de classe ou hierarquia inferior, 

de forma que apenas quem deixasse de ser dependente deixaria a infância. Assinalar o 

sentido de dependência, sobretudo nas famílias nobres, era também o que marcava a 

nomeação de pessoas em seus primeiros anos de vida como sendo crianças, daí a razão 

de relacionar-se mais à incapacidade física. “[...] É chamado de enfant (criança), que quer 

dizer não falante, pois nessa idade a pessoa não pode falar bem nem formar perfeitamente 

suas palavras” (ARIÈS, 1981, p. 25-26). 

A percepção do sentido descrito de que a criança “não pode falar”, mais do que 

ser o significado literal da palavra “infante”, parece ir além da questão propriamente 

fisiológica, podendo colaborar para que o embasamento para a expressão de cuidado, 

traga consequência para o próprio reconhecimento do sujeito. A dependência ou 

incapacidade física compreendida como própria à infância diz respeito a não falar bem, 

subentendendo-se que precisa de responsáveis que cuidem dela, na acepção de que devem 

“responder” por ela, o que em muitos casos vai implicar, ainda, na apreensão de que a 

criança não precisa ser ouvida ou entendida como individualidade.  

Seguindo tal posicionamento, Buckingham (2006) assinala que é o entendimento 

dominante das crianças como indivíduos pré-sociais que as exclui da sociedade adulta por 

sua falta de habilidade “ou de interesse em demonstrar o que definimos como 

características ‘adultas’” (BUCKINGHAM, 2006, p. 10), o que impede de tomá-las como 

cidadãs. Desse modo, o mais provável é que a segregação das crianças ocorra devido às 
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diferenças percebidas como existentes entre adultos e crianças, dando “origem, então, ao 

comportamento que justifica a própria percepção das diferenças” (BUCKINGHAM, 

2006, p. 10). Segundo Anderson da Mata (2006), cujo trabalho se volta para a análise da 

produção literária sobre infância a fim de identificar a presença de um sentimento de 

infância expresso nas obras, é a partir do século XIX que se pode identificar, com maior 

força, um “mundo infantil” cada vez mais distanciado do “mundo do adulto”. É nesse 

momento que, segundo o autor, a criança passa a ser percebida como alma pura, que, 

violada pelo mundo, resulta em um adulto. Como uma escultura, é considerada pedra 

bruta a ser talhada, em vias de representar o adulto que ela será. Com isso, sua existência 

é assinalada pela negativa: o adulto que ela (ainda) não é. 

Tanto Buckingham (2006) quanto Da Matta (2006) tomam as proposições de 

Ariès (1981) como pontos de partida – afinal, como dito anteriormente, elas se 

configuram como referência essencial às discussões sobre esse tema. Apesar disso, os 

dois autores, assim como outros, têm ressalvas ou posicionamentos diferentes quanto ao 

que ele propõe. Joe Kincheloe e Shirley Steinberg (2001) também. Os pesquisadores 

estadunidenses adotam um marco mais tardio para compreensão da existência de infância, 

considerando-o entre 1850 e 1950. Ademais, eles percebem outro impulsionador para que 

a mudança ocorra. Sem alusão ao contexto religioso, apontam as modificações das 

relações trabalhistas, que levam à retirada das crianças do trabalho nas fábricas e à 

transferência para o ambiente escolar. É interessante constatar que o que conduz às 

diferenciações entre Ariès (1981) e Kincheloe e Steinberg (2001) é, em grande medida, a 

escolha do ponto de vista adotado: o primeiro, europeu e com maior atenção às classes 

mais altas; o segundo, estadunidense e agregando mais estratos sociais. A opção do 

historiador francês de metodologicamente centrar-se na iconografia também é alvo de 

críticas. Buckingham (2006), por exemplo, acredita que a consideração de outros 

materiais poderia ser capaz de fazê-lo identificar, antes do ponto de mudança percebido, 

a existência de afetividade direcionada às crianças, que já as colocaria em lugar de 

destaque. 

As ponderações desses e de outros autores tornam evidente como a ideia de 

infância é realmente uma construção social determinada pelos contextos de observação. 

Trata-se, sempre, de uma noção relacional. Como compreende Buckingham (2006), o 

desenvolvimento da ideia que se tem do que é infância e o que essa ideia aciona, 

vinculando de maneira afetiva pensamentos e emoções, é fruto de um processo contínuo 

de articulação e definição. Não se trata, por isso, de um conceito dado ou fixo. Assim, 
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ainda que haja elementos que são tomados como “certos” (na história aqui narrada, por 

exemplo, tem-se o investimento na fragilidade corporal, que coloca a criança na condição 

de dependente, além do reforço de expressões emocionais que visam engajamento de 

ideias afetivas e simbólicas – como graça, ternura, inocência, ingenuidade, pureza, 

incapaz, infante –, motivando a noção de criança como um ser que necessita de cuidado 

e proteção e deve ser separada do “mundo do adulto”), nenhum deles advém de um estado 

inerente (BUCKINGHAM, 2006). Como afirma o autor:

A premissa central aqui é a de que ‘a criança’ não é uma categoria natural ou 
universal, determinada simplesmente pela biologia. Nem é algo que tenha um 
sentido fixo, em cujo nome se possa tranquilamente fazer reivindicações. Ao 
contrário, a infância é variável – histórica, cultural e socialmente variável. As 
crianças são vistas – e veem a si mesmas – de formas muito diversas em 
diferentes períodos históricos, em diferentes culturas e em diferentes grupos 
sociais (BUCKINGHAM, 2006, p. 10).

De todo modo, são essas constituições que dão forma a noção, difusa e mutável, 

de infância. Por volta do século XIX a ciência passa a sistematizar a temática da infância. 

É a partir daí, segundo Da Mata (2006), que se percebe o avanço da filosofia da educação, 

iniciada por Jean Jacques Rousseau; da psicologia do desenvolvimento, com Lev 

Semenovich Vygotsky, e da psicanálise, com Sigmund Schlomo Freud. Apesar de serem 

áreas distintas entre si e também diferentes da perspectiva sociológica e historiográfica 

eleita para discussão sobre a infância neste trabalho, elas propuseram formulações 

fundamentais, complementares para o entendimento da infância que o tema solicita,

interdisciplinarmente. Ademais, todas as áreas se aproximam entre si ao particularizarem, 

em certa medida, a infância ao passo em que se desenvolveram atribuindo especificidades 

para essa etapa da vida e para o ser criança, além de se preocuparem com a maneira como 

o adulto lida com ela, enfatizando a necessidade da observação da criança enquanto

criança, naquilo que ela é em sua infância, na sua experiência.

Já no século XX, precisamente entre as décadas de 1950 e 1960, ocorre, segundo 

Kincheloe e Steinberg (2001), uma “crise contemporânea da infância”. Nesse período, 

observando a realidade dos Estados Unidos, os autores relatam mudanças no 

posicionamento da criança, para a sociedade e a família. A própria estrutura familiar se 

modifica, com o desmantelamento mais frequente do núcleo marido-mulher-filhos, “cuja 

principal consequência para a criança é a ausência dos pais, que estão ocupados com o 

trabalho ou efetivamente ausentes da existência desses abandonados”, como afirma Da 

Mata (2006). Com isso, as crianças passam a ficar mais tempo sozinhas ou em companhia 
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de pessoas que não são seus pais ou responsáveis diretos. Além disso, elas adquirem mais 

acesso à informação, sobretudo por meios de comunicação como televisão e rádio. 

Esses fatores fazem com que as crianças estejam, desde cedo (novamente), em 

contato com o “mundo adulto”, abalando ideias sobre a infância como tempo de inocência 

e pureza, que demanda cuidado e proteção. Por outro lado, a criança teria, pela primeira 

vez, a possibilidade de lançar um olhar reflexivo sobre si mesma, podendo reivindicar 

maior autonomia. Essa ideia é identificada por Buckingham (2006) como um processo de 

individuação, traduzido como sendo uma espécie de extensão dos direitos, segundo o qual 

as crianças, assim como outras minorias excluídas do exercício de poder social, passam 

a ser tratadas como um grupo com direitos reconhecidos e recebendo significação mais 

expressiva. 

Figura 4. Capa revista Time em dezembro de 2019.

Fonte: https://api.time.com/wp-content/uploads/2019/12/POY.main_.jpg. Acesso em 13 jun. 2021.
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Um exemplo atual é a sueca, hoje com 18 anos, Greta Thunberg, que desde os oito 

anos de idade realiza ações mobilizadoras relacionadas às mudanças climáticas no 

mundo. Não raramente a menina bate de frente com chefes de estado e líderes mundiais, 

fazendo com que governos, mídia e sociedade prestem atenção em sua interpretação do 

mundo. Não apenas isso, Greta passou a figurar em eventos importantes sobre o clima, 

tendo voz e influência. Em 2019 a menina foi eleita “pessoa do ano” pela revista Time.

A capa da revista que estampa Greta como personalidade do ano (figura 4) traz 

alguns elementos interessantes para pensar a mudança que esse processo de individuação 

traz também para a representação da infância. A menina, que não sorri e apresenta 

expressão séria, está de pé, com uma das pernas arqueada à frente do corpo. Os braços de 

Greta estão voltados para baixo e ela está de cabeça erguida, olhando para frente, com 

olhar levemente voltado para o alto, como quem encara o mundo. Tem-se, com isso, uma 

posição de ação e liderança, como a de um soldado ou herói que observa o porvir, A 

garota não é exibida totalmente de frente. O enquadramento foi feito com a câmera 

posicionada da esquerda para direita e de baixo para cima, deixando Greta aumentada no 

quadro e remetendo, mais ainda, à uma atitude de autoridade.

A menina está em cima de uma rocha próxima do mar, sendo a fotografia tirada 

no momento em que uma onda bate na rocha, visibilizando o spray de água em primeiro 

plano, à frente das pernas de Greta, e a explosão dessa onda na lateral da menina. É

possível que no momento da foto ventasse, pois os cabelos compridos de Greta 

apresentam algum movimento, como se um leve vento batesse em seu rosto. O céu em 

tons de azul e laranja, vistos nos planos atrás da garota, se misturam com o mar, 

insinuando o início de um pôr do sol. A construção visual lembra imagens de exploradores 

naturais, de novo indicando ação e liderança. Vestida com roupas confortáveis, talvez 

como as de uma esportista antes do treino, a menina passa a impressão de uma criança 

destemida e corajosa, que se prepara para desbravar o mundo, encarar os desafios da vida 

e do futuro. É como se a fotografia informasse que ela ainda não está pronta (suas roupas 

ainda nem lhe servem) e, como pedra bruta a ser talhada, é uma criança que, mesmo 

adolescente, reside na infância necessitando de preparo.

A percepção dessa imagem, a título de exemplificação, se liga ao argumento de 

Buckingham (2006), ao inferir que o processo de individuação não impede que a condição 

de infante (na acepção de in-fante, não-falante) seja constantemente reafirmada. 

Primeiramente, pela forma mesma que as crianças são definidas, a partir do que não são 

e do que não conseguem fazer. “As crianças não são adultos; portanto, não podem ter 
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acesso às coisas que os adultos definem como ‘suas’ e que os adultos acreditam ser os 

únicos capazes de compreender e controlar” (BUCKINGHAM, 2006, p. 15). Essa 

situação pode ser identificada pelo próprio exemplo de Greta, uma vez que a mesma 

revista que conferiu o título de pessoa do ano à menina reforça tal condição nas seguintes 

passagens: 

Thunberg tem 16 anos, mas parece ter 12. Ela geralmente usa o cabelo castanho 
claro preso em duas tranças, repartidas ao meio. Ela tem síndrome de Asperger, 
o que significa que ela não opera no mesmo registro emocional de muitas das
pessoas que conhece. [...] Thunberg não é líder de nenhum partido político ou 
grupo de defesa. Ela não é a primeira a soar o alarme sobre a crise climática 
nem a mais qualificada para consertá-la. Ela não é cientista ou política. [...] 
Não está alinhada com esses protestos díspares, mas sua presença insistente 
passou a representar a fúria da juventude em todo o mundo (ALTER; 
HAYNES; WORLAND, 2019, on-line, tradução nossa)15.

Buckingham (2006) indica que a infância estaria, então, mais próxima das ideias 

adultas com relação à infância do que efetivamente das realidades de vida das crianças. É 

o que Felix Rebolledo Palazuelos (2019) também defende. Esse autor considera que, pelo

fato de a criança ser qualificada por adultos e institucionalmente, muitas vezes 

desconsiderando a experiência que constitui a infância, as definições se mostram tênues 

e polêmicas.

A formulação cartesiana, por exemplo, afirma que todos sabemos o que é 
pensar, temos uma ideia do que é a infância, pois todos fomos crianças em 
algum momento, tivemos filhos e frequentemente observamos, interagimos e 
nos relacionamos com as crianças. Isso reflete a fenda entre as várias 
concepções teóricas da infância e a experiência da própria infância que desafia 
a normalização ou a codificação (PALAZUELOS, 2019, p. 454).

Palazuelos (2019) entende que as delimitações impostas nas normatizações que 

cercam a infância, apesar de serem justificadas pelo argumento de atender necessidades 

primárias das crianças, garantir-lhes direitos e na defesa de seus interesses, na verdade 

fornecem “um poderoso dispositivo retórico para construir versões da infância” 

(PALAZUELOS, 2019, p. 454)16. Dessa forma, as crianças seriam assimiladas 

15 No original: Thunberg is 16 but looks 12. She usually wears her light brown hair pulled into two braids, parted in the 
middle. She has Asperger’s syndrome, which means she doesn’t operate on the same emotional register as many of the 
people she meets. […] Thunberg is not a leader of any political party or advocacy group. She is neither the first to 
sound the alarm about the climate crisis nor the most qualified to fix it. She is not a scientist or a politician. […] 
Thunberg is not aligned with these disparate protests, but her insistent presence has come to represent the fury of youth 
worldwide.
16 Palazuelos (2019) faz essa colocação a partir de Martin Woodhead (1997), mas informa que esse autor teria sido 
“desacreditado por inculcar modelos prescritivos ocidentais e foi devidamente substituído por um discurso centrado 
nas crianças e nos direitos das crianças” (PALAZUELOS, 2019, p. 454).  
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socialmente caracterizando tipos que sustentam normas articuladas em classificações 

padronizantes, que atribuem à criança (ao longo da infância) traços considerados típicos 

de acordo com aparato social que as crianças participam, agrupando-as na intenção de 

delimitar e identificar etapas da infância, o que facilitaria, na visão do autor, a intervenção 

e a regulação17.

Avizinhando-se dessas concepções, Da Mata (2006) identifica que a busca por 

definições visa geralmente determinar responsáveis que falem/respondam pela criança, 

bem como a cobrança de redes de proteção destinadas a ela. Tal situação é demarcada 

pela própria noção de infância, modulada, segundo Palazuelos (2019), na instabilidade da 

existência de um ser impermanente que durante a infância está “crescendo, se tornando 

outra para uma identidade supostamente estável — um adulto” (PALAZUELOS, 2019, 

p.716). De acordo com o autor, tal indicação está circunscrita nos sistemas sociais que

tendem a subentender a existência humana como definida por uma suposta estabilidade 

garantida apenas ao sujeito adulto. A criança, residindo na passagem das supostas 

condições de instabilidade para estabilidade, se situaria em um limiar, limiar da infância, 

que embora passe a conceder direitos à criança, inclusive elevando seu status social, não 

permite a ela ter voz efetiva que lhe garanta poder de decisão. Ou seja, são direitos 

articulados por um outro, configurando a infância a partir de discursos que envolvem a 

criança em uma profusão de normalizações (médicas, psicológicas, pedagógicas), o que, 

na defesa veemente da preservação dessas vidas, reivindicam o direito e a forma da 

infância – destinando o ser criança à alienação do cosmo imaginário e de fantasia. 

É inclusive pela suposta condição de instabilidade versus estabilidade, que na 

intenção de “falar sobre” a criança, o adulto que quer protegê-la, não poucas vezes, 

negligencia a possibilidade de “falar a partir de”, isto é, levando em consideração a 

posição reflexiva e autônoma possível desses indivíduos, que independente do olhar e 

preocupações dos adultos, são sujeitos que participam ativamente das estruturas e 

processos sociais. De acordo com Da Mata (2006) tudo isso reforça um sistema de 

rebaixamento da criança frente ao adulto disfarçado de um objetivo socialmente aceito: 

formar cidadãos, “ou seja, vê-se a criança como matéria bruta a ser lapidada, como um 

17 O autor afirma que os aspectos da vida de uma criança são mensurados por parâmetros que consideram características 
de ordem “física, motora, cognitiva, linguagem, expressão de gênero, habilidades emocionais e sociais, como maneira 
de controlar e disciplinar sua natureza indeterminável” na padronização da infância em termos de normalidade 
estatística. Dessa maneira, define-se formas sociais do que seria normal, saudável e aceitável, com o corpo da criança 
sendo avaliado, medido, o que o faz “uma mercadoria para várias instituições: educacionais, sociais, políticas, 
farmacêuticas, médicas, judiciais, psicanalíticas, midiáticas, comerciais, desportivas, etc” (PALAZUELOS, 2019, p. 
456).
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gentio para quem a civilização ainda não chegou” (DA MATA, 2006, p. 17). Ou, ainda, 

com intenções de alimentar o otimismo do “vir a ser”, em que a criança é encarada pelo 

potencial de esperança e renovação que seria capaz de acenar (DA MATA, 2006).  

Assim, nuançado pela ideia de rede de proteção articulada em prol da infância, há 

um entendimento social de que as crianças “precisam” de adultos que representem seus 

interesses e argumentem em seu nome, mesmo quando se mostram capazes de se 

posicionar autonomamente, como no exemplo da menina Greta, que, embora não reverta 

posicionamentos dominantes, os desestabiliza. A infância passa, então, a contar com 

legislações próprias e documentos normativos, como os citados no início deste capítulo, 

que destinam às crianças diversas garantias, que, segundo os textos legais, deveriam ser, 

sem exceção, estendidos a todas elas 

E sob a justificativa da defesa de direitos como “educação, recreação, amor, 

compreensão, habitação, alimentação, assistência médica, proteção contra a negligência, 

a crueldade, a exploração e a discriminação racial ou religiosa, e, principalmente, 

condições dignas e livres de desenvolvimento” (DA MATA, 2006, p. 51), a própria 

Declaração Universal dos Direitos da Criança confere à criança a posição de dependente 

(como a ideia que o termo sugere desde os primórdios), tratando-a como incapaz, 

instituindo logo de início que “a criança, em decorrência de sua imaturidade física e 

mental, precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, 

antes e depois do nascimento” (WHO, 1986, on-line, tradução nossa)18. A despeito da 

tensão entre existência instável e estável, “falar sobre” e “falar a partir de” ou entre 

dependência e autodeterminação, ainda assim, é isso que lhes garante direitos. 

Entretanto, não é preciso ir muito longe para constatar quão distante grande parte 

das crianças no mundo está dessa infância idealizada de direitos a seu favor e quão 

questionada pode ser a proteção em que se encontram. São muitas as crianças vistas sob 

ameaça e em perigo, envolvidas em casos de negligência ou abuso parental, pedofilia, 

sequestros e assassinatos, por exemplo. Há ainda as “cenas das infâncias bem diferentes 

das crianças nos países em desenvolvimento: os meninos de rua da América Latina, os 

pequenos soldados da África e as vítimas de turismo sexual na Ásia” (BUCKINGHAM, 

2006, p. 9). Nos Estados Unidos, igualmente, essa diferença é visível. Para além do 

cuidado garantido a “suas” crianças, existe o descaso com aquelas vindas de outros países, 

com uma política de tolerância zero contra certos migrantes. Apenas entre abril e junho 

18 No original: the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including 
appropriate legal protection, before as well as after birth.
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de 2018, 2.033 crianças foram separadas dos pais ou responsáveis ao tentarem entrar nos 

EUA ilegalmente, segundo estatísticas da agência Associated Press, que estimava, à 

época, que os números podiam ser bem maiores (MARS; FAUS, on-line, 2018). 

Encarceradas em abrigos sob pretexto de preservação, já que não podem ir para a prisão, 

esses meninos e meninas são submetidos a condições que, a não ser pelo resguardo da 

divisão etária, em nada difere de sistemas prisionais.

De uma forma ou de outra, cercada de fronteiras, a noção de infância como aqui 

evidenciada traz a criança ainda como indivíduo assujeitado, passivo e passível de ser 

representado pela voz e experiência do outro, “ficcionaliza[ndo] uma experiência que, 

pessoal ou compartilhada, não pode ser reproduzida, a fim de recriar uma perspectiva 

social” (DA MATA, 2006, p. 10). A criança e a infância se encontram em um contínuo 

estado de tensão entre as diversas teorizações, concepções e normalizações que tentam 

determiná-la, evidenciando lacunas entre a criança do senso comum, do objeto de estudo 

e do texto legal e a criança enquanto ser que experiencia, que se conhece e articula o 

mundo a sua volta. 

O status da infância e as formulações a seu respeito, que sempre foram 

inconsistentes, instáveis e incertas, podem ser percebidas, ainda, pelas marcas corporais 

de um investimento social que se constrói historicamente por meio de inclusões, 

separações e exclusões que reiteram, atribuem ou lhes negam identidades. “Através de 

processos culturais, definimos o que é – ou não – natural; produzimos e transformamos a 

natureza e a biologia e, consequentemente, as tornamos históricas”, afirma Guacira Lopes 

Louro (2000, p. 6), em uma constatação que, no contexto da autora, está circunscrita aos 

debates de gênero, mas que pode ser transposta para o contexto da infância. Assim como 

as demarcações do masculino e do feminino, é também ao corpo infantil que se estendem 

essas identidades forjadas. “Os corpos ganham sentido socialmente” (LOURO, 2000, p. 

6).

1.2 A infância que toma corpo

É no corpo da criança que a infância apresenta o registro do que é, ou melhor, do 

que se concebe acerca do que ela é. O corpo humano, não apenas o infantil, é o referente 

primordial na indicação das identidades. Enquanto elemento biopolítico “nem 

exclusivamente biológico, nem unicamente normativo” (BIONDI, 2013, p. 186), o corpo 

expressa aquilo que é especificamente humano. Assim como a noção de infância, sua 
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ideia é constantemente ressignificada, seja em termos culturais, sociais ou políticos, o que 

se inscreve no corpo propriamente dito.  

Buscando compreender a história do corpo em termos cronológicos e temporais, 

Maria Raquel Barbosa, Paula Mena Matos e Maria Emília Costa (2011) defendem que “a 

história do corpo humano é a história da civilização” (BARBOSA; MATOS; COSTA, 

2011, p. 24). Nessa perspectiva sociedades e culturas agem sobre o corpo em vias de 

determiná-lo, construindo particularidades, valorizando certos atributos e desmerecendo 

outros, a fim de criar padrões próprios. Assim como Ariès (1981) observou a propagação 

da ideia de culpa, realizada por reformadores ligados ao cristianismo, como determinante 

para construção da ideia de infância e de inocência, as pesquisadoras indicam que esse 

mesmo movimento reformador, durante a Idade Média, teria colaborado para uma nova 

percepção do corpo. De fonte de beleza, numa visão helenística que o cultua idealizado, 

produzido e treinado como idealmente belo e apto ao combate, o corpo teria ido em 

direção a uma “civilização da culpa” em que passa a ser visto como fonte de pecado, 

devendo ser censurado. 

 Barbosa, Matos e Costa (2011) alegam, a partir dessa virada, que a história do 

cristianismo evidencia uma complicada relação com o corpo, inclusive como instrumento 

de consolidação de relações sociais, com o enrijecimento de valores morais que decorre 

do envolvimento da Igreja com o Estado. O corpo passa a se localizar entre a repressão e 

o constrangimento, nesse âmbito da culpa e da censura. Ao menos o corpo humano é 

assim avalizado, já que há a glorificação “através do corpo sofredor de Cristo” 

(BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p. 26), em alusão à vida de Jesus na Terra. O 

corpo do homem passa, então, a ser diferenciado do corpo puro e inocente de Cristo e a 

ser considerado abrigo de pecado e perversidade, digno de culpa, precisando ser domado, 

coibido, escondido. “O Ocidente, vexado de si mesmo, carregado de culpas por ser feito 

de carne e de sexo, assaltado por pudores, encobriu os seus membros e os seus músculos” 

(BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p. 26).   

Entretanto, essa noção de corpo como lugar de culpa, censurável, que deve ser 

coberto não é uma ideia aplicada completamente ao corpo da criança, que, de acordo com 

Ariès (1981), inúmeras vezes foi retratado nu ou em trajes que dessem a ver o corpo 

infantil, mesmo nesse período em que o entendimento de culpa e censura já estava 
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instaurado, o que o autor atribui à tentativa de evidenciar a ideia de pureza e confirmar a 

noção de inocência19.

Figura 5. Verão (um de um conjunto de quatro), Edme Bouchardon, 1735–1745.

Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/197730. Acesso em 12 jul. 2020.

Verão (um de um conjunto de quatro) (figura 5), de Edme Bouchardon, é uma das 

representações da Fonte das Quatro Estações em Paris, feitas já no século XVIII. Todas 

essas obras artísticas, constituídas de quatro painéis realistas, em mármore, que retratam 

as estações do ano, possuem quatro crianças nuas, reforçando suas características físicas 

corporais e aspectos expressivos que remetem a noções culturais de compreensão da 

criança como detentora (e transparecedora) de predicados adjetivos como graça, doçura, 

espontaneidade e inocência. Nesse sentido as noções de infância e do cultivo do trigo 

podem ser assemelhadas e perceptíveis na peça que se configura, com todos esses 

elementos, como uma representação bem típica do que se espera com relação à infância 

ocidental. 

Na que alude ao verão, elas têm seus corpos, cujas formas arredondadas de uma 

“criança pequena” – “próprias” de uma estrutura física infantil considerada típica de 

19 A maior parte da produção das obras de artes durante o período da Idade Média eram encomendadas pela Igreja e 
destinadas a tematizar a família sagrada e a vida de Jesus, com a infância de Cristo sendo tema recorrente. Com o passar 
do tempo, as classes mais elevadas passaram a representar as temáticas evidenciadas nas obras religiosas, encenando o 
próprio ambiente familiar.
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acordo com um suposto padrão europeu ocidental – demarcam as gordurinhas a mais. 

Também se percebe os cabelos esvoaçantes, levemente cacheados e despenteados, além 

de traços fisionômicos delicados, que instigam a percepção de aspectos tidos como 

angelicais. Em primeiro plano uma delas dorme em um amontoado de ramas portando 

uma foice na mão direita, como quem cochila depois de terminar uma tarefa. Ela é a única 

criança a qual é possível deduzir o sexo, devido à genitália à mostra. As outras três são 

representadas de lado, evidenciando principalmente as gorduras a mais de suas dobras 

bem marcadas, nádegas, bochechas, braços, costas, coxas, além das barrigas estufadas: 

corpos graciosos e saudáveis, imaturos e em desenvolvimento, que despertam a ideia de 

pureza e fragilidade, o que é ratificado pelos corpos nus que são expostos sem qualquer 

pudor. Duas das crianças, cada uma em uma extremidade, são retratadas cortando trigo e 

entre elas está a quarta, que a imagem sugere que também esteja cortando trigo, embora 

não seja possível ter certeza, já que só se vê parte de seu braço esticado. Uma delas parece 

se distrair com uma borboleta na cena, cujo enquadramento é construído utilizando 

elementos sugestivos para compor uma infância em harmonia com a natureza e com os 

proventos da terra. 

A imagem estimula a concepção do trabalho como dignificante e da criança como 

potencial de vir a ser. O trigo também possui implicações enquanto símbolo. Uma das 

noções mais difundidas em torno do grão, através do cristianismo, forte influenciador 

social da época e local de origem da obra, é a ideia de ciclo da vida. O fundamento solicita 

a semeadura e cuidado com o trigo a fim de propiciar seu crescimento e desenvolvimento, 

que culminará na morte, o que garante o pão que alimenta a vida e fecunda a terra, 

permitindo seu renascimento. A associação do cereal com a morte e renascimento não é 

exclusividade cristã. “No Egito, o trigo estava diretamente ligado ao deus Osíris, que 

julgava os mortos e permitia boas colheitas à população” (RICARDO, 2014, on-line). 

Palazuelos (2019) aborda a questão da tipicidade infantil acrescentando, ainda que 

sem referência à nudez, que a criança, ao exibir sua dependência desamparada, é quem 

melhor atende os interesses da Igreja, retratando humildade, fé e confiança, colorindo 

a maravilha natural que produz a receptividade imaculada e pura que a Igreja 
cobiça [...] Uma criança no mundo como um corpo de carne e sangue 
representa o potencial puro que pode assumir peso e que também pode 
incorporar a missão subjetiva da Palavra. (PALAZUELOS, 2019, p. 670).
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Para Barbosa, Matos e Costa (2011), a partir do Renascimento, é possível perceber 

um novo olhar sobre o corpo. As autoras observam que nessa época há maior ênfase no

método científico e certo distanciamento da visão teocêntrica de mundo, além de uma 

maior preocupação com as potencialidades do ser humano e sua liberdade, o que 

permitiria uma redescoberta do corpo. Isso é evidenciado também na arte, como nas obras 

de Leonardo Da Vinci (1.452-1.519) e Michelangelo (1.475-1.564), em que pode ser 

notada, na retratação do corpo, a valorização do trabalho artístico afinado ao pensamento 

científico.

Figura 6. Estudos do Feto no Útero, Leonardo Da Vinci, ca. 1511.

Fonte: https://www.rct.uk/collection/919102/recto-the-fetus-in-the-womb-verso-notes-on-reproduction-with-
sketches-of-a-fetus. Acesso em 30 mai. 2020.

Estudos do Feto no Útero é um esboço de Da Vinci (século XVI), fruto de suas 

pesquisas sobre embriologia (figura 6). O pintor iniciou estudos acerca da anatomia 

humana com objetivo de reproduzir o corpo com precisão em suas obras e se tornou um 
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estudioso da área, recebendo, inclusive, permissão para dissecar cadáveres e, com isso, 

realizando grandes avanços no entendimento da anatomia e fisiologia humana. 

O esboço, obra inovadora, retrata corretamente o feto em sua posição dentro do útero,

com riqueza de detalhes da fisiologia embrionária em uma época em que não existiam 

métodos de imagem que pudessem contribuir para a representação com tamanha 

precisão. Ainda que não se trate de um corpo infantil, mas de um estágio de 

desenvolvimento intrauterino, o desenho demonstra a preocupação de oferecer ao corpo 

uma visada cientificista, que posteriormente se notaria também ao corpo da criança. Mas 

isso ainda demora a ocorrer.  

Apesar da renovação dos modos de representar o corpo nesse período, pouco se 

avança em relação ao corpo infantil, talvez pelo que nota Ariès (1981), que identifica 

apenas no século XVII uma maior atenção da arte à infância, replicando a importância 

que então adquiria socialmente20. Em um momento que questões culturais e religiosas 

impediam o homem de explorar o corpo, representantes do Renascimento como Da Vinci, 

demonstram avanços significativos no desenvolvimento científico e no campo das artes, 

deixando um legado inigualável. 

Porém, durante o século XVIII, os ideais iluministas parecem retomar a 

depreciação do corpo ao dissociá-lo da alma e da mente. Por meio dessa dicotomia, o 

corpo volta a ser reduzido e é assimilado como fonte de interferência da razão, noção que 

também traz implicações à ideia que se tem de infância. Assim como a criança, na 

dicotomia com a idade adulta, é considerada um indivíduo sem razão, pré-racional, o 

corpo é destituído de racionalidade. Se o corpo precisa ser subordinado à mente e a mente 

da criança (ainda) não é capaz de subordinar seu próprio corpo, ao corpo infantil só pode 

ser destinado à subordinação de outro, que não ela própria. 

De acordo com David Le Breton (2007), que dedicou boa parte de sua pesquisa a 

compreender o corpo como objeto da sociologia, essa redução do corpo (e, pode-se 

pensar, por consequência, também do corpo infantil subordinado ao outro) é uma noção 

que alimentou o imaginário da modernidade. Segundo o autor, nesse período, há uma 

percepção de senso comum que vai contra um sistema de valores considerado repressivo 

e ultrapassado, mas que acaba impulsionando mudanças de favorecimento de noções que 

aprofundam uma consciência dualista21 opondo “o indivíduo ao corpo e, de maneira 

20 As obras desse período que trazem o corpo infantil se centram no corpo do menino Jesus, em representações da 
Sagrada Família.
21 O autor também pondera que certas particularidades, assim como Ariès (1981) apontou com relação à ideia de 
infância, parecem primeiramente estar reservadas às camadas sociais mais elevadas da sociedade a fim de conduzir 
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abstrata, supõe uma existência para o corpo que poderia ser analisada fora do homem 

concreto” (LE BRETON, 2007, p. 10).

Figura 7. Duas Mulheres com Filhos. Jean Claude Richard, Abbé de Saint-Non, 1766.

Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/394669. Acesso em 30 jun. 2021.

Talvez seja por isso que grande parte das obras caracterizando a infância a partir 

do século XVIII recorram a construções que reforçam a criança como alguém que 

necessita de responsáveis, seja na figura de adultos ou de instituições, para guiar o 

desenvolvimento e pedagogizar o corpo. O desenho de Jean Claude Richard (figura 7) 

pode demonstrar um pouco dessa noção. Na cena é possível observar quatro crianças, em 

estágios diferentes da infância, sendo instruídas por duas figuras femininas, registradas 

cada uma de um lado da imagem e segurando um livro.  Uma das mulheres está sentada 

comportamentos sociais, como no caso de regras de civilidade que visam a constituição de cidadãos que evitem não 
serem, ou parecerem, brutos: “pouco a pouco o corpo se apaga e a civilidade, em seguida a civilização dos costumes, 
passa a regular os movimentos mais íntimos e os mais ínfimos da corporeidade (as maneiras à mesa, a satisfação das 
necessidades naturais, a flatulência, a escarrada, as relações sexuais, o pudor, as manifestações de violência etc.)” (LE 
BRETON, 2007, p. 19).
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no chão, mas presta atenção na outra mulher que está sentada em um sofá, cujas 

vestimentas e expressão tranquila e paciente remontam a Virgem Maria. Diferente da 

mulher ao chão que segura o livro voltado para si, a outra apresenta o livro às crianças, 

deixando-o de frente para que elas possam ver e ler. Apenas uma menina e o menino mais 

velho parecem prestar atenção ao ensinamento, já que as outras duas crianças, que 

parecem ser meninos mais novos, estão distraídas. A visualidade indica a infância como 

etapa da vida que necessita de instrução e aprendizado para aquisição da razão e 

desenvolvimento da mente que, aos poucos, passa a controlar o corpo desregrado.

De acordo com Elizabeth Grosz (2000), uma parcela significativa das 

conceituações desenvolvidas no período moderno, em diferentes áreas, acaba por se 

ancorar nessa oposição dicotômica entre corpo e mente para situar esta como superior 

àquele. Assim como a criança geralmente é definida na oposição infância/idade adulta, 

sendo aquilo que o adulto não é, “o corpo é o que não é a mente, aquilo que é distinto do 

termo privilegiado e é outro” (GROSZ, 2000, p. 47). A partir dessa negação, associações 

laterais acabam por subordinar o corpo à mente, pois ele, assim como a ideia social em 

torno da criança durante a infância, “é implicitamente definido como desregrado, 

disruptivo, necessitando de direção e julgamento” (GROSZ, 2000, p. 48). 

A pintura surrealista de Max Ernst (figura 8) insere bem esse posicionamento. Os 

registros em torno da obra informam um caráter blasfemo e humorístico para a tela que 

retrataria um “rebelde menino Jesus” apanhando de sua mãe, uma Maria exposta como 

uma mulher terrena e nada piedosa, cuja cena tem como testemunhas três pessoas 

despreocupadas com a situação de violência que ali ocorre, incluindo o próprio pintor. A 

Virgem, representada como uma mulher forte, segura com firmeza a criança em seu colo. 

A auréola de Jesus está caída no chão e o menino, retratado nu, é colocado de barriga para 

baixo nas pernas da mãe que pressiona as costas da criança com um dos braços, 

imobilizando-a, enquanto a outra é vista acima da cabeça da mulher, em movimento, 

prestes a dar um tapa no bumbum do menino, que já está vermelho, possivelmente de 

bofetadas prévias. O corpo de Jesus, bem menor em relação ao de sua mãe, manifesta a 

ideia de um corpo indefeso, sem força suficiente para reagir à agressão. A pintura 

demonstra tanto a ideia do corpo disruptivo, terreno, inferior à mente e à alma, portanto, 

necessitando de correção e censura, quanto a da infância como tempo de subordinação, 

em que a sociedade acata, sem maiores ressalvas, a violência do adulto contra a criança, 

que, infante, não possui autoridade para argumentar em seu próprio nome, nem força para 

se defender – mesmo em se tratando de uma divindade. 
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Figura 8. A Virgem corrigindo o menino Jesus diante de três testemunhas: André Breton, Paul Eluard e o pintor, Max 
Ernest, 1926.

Fonte: https://museum-ludwig.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/05020089. Acesso em 17 jul. 2021.

Se a infância sagrada é amplamente difundida pelo retrato da relação de afeto, 

cuidado, proteção e carinho entre mãe e filho, a obra de Ernst (1926) revela pontos 

tortuosos na trajetória da construção da infância ocidental, em que a subordinação infantil 

é precedida de ações socialmente aceitas, que envolvem, entre outras coisas, punições, 

agressões e o silenciamento da criança, geralmente sob a justificativa de “formar 

cidadãos” e desenvolver caráter e razão. Sequer o menino Jesus teria sido capaz de 

escapar disso.

Seguindo a discussão proposta, não à toa, como observa Grosz (2000), o corpo 

continua sendo um “ponto cego conceitual”. Segundo a autora, essa constatação, feita por 

ela no contexto de estudos de gênero, não seria própria da teoria feminista, mas, de modo 

ampliado, ocorre em grande parte das teorizações que têm como base a filosofia, ciência 
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que primeiramente teria se estabelecido como forma de conhecimento que recusa o 

corpo22.

Para Le Breton (2007) é somente a partir de 1960 que se pode perceber abordagens 

mais sistemáticas com relação ao corpo, sobretudo das ciências sociais e humanas, que 

irão se preocupar em observar o corpo por outros ângulos, investindo na noção de 

corporeidade humana, entendida como uma espécie de linguagem corporal e que busca 

não fragmentar o corpo ou subordina-lo à mente. Também é assim que, segundo o autor, 

pode-se levar em conta o corpo em relação àquilo que o cerca, passando a ser entendido 

como constituidor das relações com o mundo, mediador das práticas sociais e culturais 

em que está inserido, e, além, por ser atravessado e sofrer interferência de todo ambiente 

que o cerca, como, também, modelado pelo contexto e ambiente em que está envolvido.   

A corporeidade, por esse entendimento, é, como ocorre com a ideia de infância, 

uma noção relacional e mutável, em que o corpo situa o espaço à medida que o qualifica. 

No entendimento de Le Breton (2007) o corpo é uma linguagem que pela corporeidade 

expressa relações individuais e sociais, destacando significados, valores e infinitas 

variáveis conforme as sociedades e tornando a “corporeidade compreensível como 

matéria modelada, até certo ponto, pelas relações sociais e as inflexões da história pessoal 

do sujeito” (LE BRETON, 2007, p. 18). Nesse sentido, Grosz (2000) sustenta a 

necessidade de evidenciar ainda mais o corpo como objeto social e discursivo, devendo 

ser levado em consideração mais pela concretude histórica do que apenas pela concretude 

biológica:

De fato, não há corpo enquanto tal: existem apenas corpos – masculinos, 
femininos, negros, pardos, brancos, grandes ou pequenos – e a gradação entre 
eles. Os corpos não podem ser representados ou compreendidos como 
entidades em si mesmos ou simplesmente num continuum linear com seus 
extremos polares ocupados por corpos masculinos ou femininos (com as várias 
gradações de indivíduos “intersexuados” no meio), mas como um campo, um 
continuum bi-dimensional no qual a raça (e possivelmente até a classe, a casta 
ou a religião) formam especificações corporais (GROSZ, 2000, p. 78).

Convergindo com essa apreensão, Le Breton (2007) vai adiante. Entendendo que 

todas as ações que ocorrem no mundo, desde as mais concretas às mais abstratas, possuem 

o corpo como mediador/modelado e por esse motivo abarca todo conjunto de sentidos

22 Por esse motivo, embora a preocupação de Grosz (2000) seja em torno dos estudos feministas, a autora discute muitas 
questões do corpo enquanto humano, o que permite ressignificá-las para além do feminino, no pensamento conceitual 
que envolve o corpo.
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que o social compreende, o autor insere a corporeidade como uma estrutura simbólica23

que imprime imaginários e representações. É o corpo que permite ver, sentir, ouvir e 

pensar. É pelo corpo que o homem significa e ressignifica a vida, “antes de qualquer coisa, 

a existência é corporal. Procurando entender esse lugar que constitui o âmago da relação 

do homem com o mundo” (LE BRETON, 2007, p. 7). 

Esse entendimento pode ser conectado pelo menos a duas noções relacionadas à 

infância. A primeira refere-se à ideia da criança infante e sem razão que experiencia o 

mundo pelo corpo sem subordiná-lo à mente. De acordo com uma pesquisa da 

Universidade de Yale, os primeiros contatos com o mundo exterior dos seres humanos 

são de natureza sensorial, sendo o cérebro aberto para os sentidos e com mais áreas de 

confluência cerebral.

Isso significa que um som pode estimular não apenas a audição como também 
o tato. Que uma luz não aciona só a visão, mas também o paladar. Pode parecer
mentira, mas seu bebê pode sentir o gosto de uma cor, cheirar um som ou 
perceber o toque de um sabor. É o que chamamos de sinestesia (SALEH, 2019, 
on-line).

A segunda retoma o pensamento da criança como subordinada a outros, aos 

adultos e institucionalmente, que a conformam em uma ou algumas noções de infância, o 

que significa participar fundamentalmente da modelagem dessa estrutura simbólica.

E é no trânsito instável do corpo que a infância se instaura. A infância está inscrita 

no corpo da criança, que, apesar de aparentemente ser inequívoco e evidente por si, só 

ganha sentido socialmente, por meio de significações que são continuamente alteradas. E 

à medida que se desenvolve, modifica a forma como a sociedade olha para esse corpo24.

O corpo infantil também é, portanto, uma espécie de escrita viva, ponto de inflexão a 

desdobrar sentidos nos quais estão imbricados representações, expectativas, ressonâncias, 

convergências, disputas, embates e resistências – ainda que, nesse caso, trate-se de uma 

23 Para esse autor “a tarefa da antropologia ou da sociologia é compreender a corporeidade enquanto estrutura 
simbólica” e essa compreensão que possibilitaria identificar representações, imaginários e limites presentes nas 
sociedades (LE BRETON, 2007, p. 29). 
24 Essa argumentação ultrapassa culturas ocidentais. O antropólogo Eduardo B. Viveiros de Castro (1979), por exemplo, 
ao discorrer sobre a sociedade indígena Yawalapíti propõe que a natureza humana é uma construção modelada pela 
cultura, sendo o corpo imaginado socialmente. Recorrendo à força das mudanças corporais na construção de identidades 
sociais, Castro (1979) conclui que as transformações do corpo e da posição social nessa cultura “são uma e a mesma 
coisa” (CASTRO, 1979, p. 40), indicando, inclusive, a existência de um idioma para corporalidade atrelado às 
mudanças corporais e que justificam as transições e posicionamentos sociais de um povo que coloca a imagem do corpo
como central, para o qual os chefes são aqueles considerados idealmente belos. 
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escrita constantemente elaborada por outros, resultando mais em interpretações e 

traduções feitas sobre esse corpo do que um reflexo dele mesmo.  

Trata-se, pois, de lugar de passagem e “atravessamento de forças de naturezas 

distintas” (BIONDI, 2013, p. 15-16). O pensamento que Angie Biondi (2013) desenvolve 

sobre o corpo humano como um todo, base para avaliar, teórica e analiticamente a 

experiência do sofrimento humano expressa no corpo a partir da figuração em fotografias 

jornalísticas, pode ser aqui tomada para o corpo da criança, em específico. Tal corpo 

torna-se campo de observação não apenas daquilo que se apresenta como forma humana 

particularizada pela infância, mas também de experiências da ordem do sensível nele 

impressas e expostas. E que, como agente em movimento, estabelece a ligação do 

indivíduo com a sociedade. É possível, então, apontar para uma concepção do corpo-

criança, isto é, de um corpo que dá a ver a criança do modo como tem sido concebida 

socialmente, que permite diferenciá-la. O substantivo “criança” torna-se, assim, adjetivo 

para o corpo de modo a assinalar demarcações que dele advém dessa hifenização.  

A partir do corpo-criança pode se identificar noções de infância construídas 

coletivamente com forte investimento na figuração de corpos que incitam ideias, 

sobretudo ocidentais, de uma suposta tipicidade infantil. Tal qual elaborado 

anteriormente, são corpos que sensibilizam afetos, mobilizam percepções, ao mesmo 

tempo em que assinalam condições, bem como demandam condutas como a necessidade 

de cuidado e proteção por um outro e que indicam, inclusive, alteridades. Essa estrutura 

simbólica do corpo infantil, como aqui identificado, geralmente advém da percepção de 

um outro, que se impõe como mediador.  

Pelo colocado talvez seja possível cogitar que algumas teorizações de Judith 

Butler (2011, 2015) possam ser acionadas também para falar do corpo-criança. Butler 

(2011) parte, com acento na questão de gênero, da compreensão da estrutura do discurso 

para assimilar a forma como a autoridade moral é introduzida e sustentada na sociedade. 

Para desenvolver seu posicionamento Butler (2011) considera a noção de rosto, como 

alteridade do filósofo lituano-francês Emmanuel Levinas, que apreende a maneira como 

o Outro realiza reivindicações morais, ou seja, como direciona demandas morais que, 

embora não tenham sido solicitadas, não se é livre para recusar. O rosto levinasiano, como 

explicado por Butler, é tudo aquilo que é responsável por exibir o que de mais frágil o 

Outro entrega, revelando que “exatamente porque um ser vivo pode morrer que é 

necessário cuidar dele para que possa viver. Apenas em condições nas quais a perda tem 

importância o valor da vida aparece efetivamente” (BUTLER, 2011, p. 32). A noção de 
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rosto, nesse sentido, demarca a necessidade de uma ética nas relações, sublinhando a 

alteridade daquele cuja precariedade é revelada. Assim, o rosto é capaz de conferir 

humanidade ao corpo e reconhecer nesse a condição para a sua humanização. Tem-se “o 

rosto como a extrema precariedade do outro. Paz como despertar sobre a precariedade do 

outro” (LEVINAS, 1996, p. 167, apud BUTLER, 2011, p. 18).

Na visão da autora é preciso identificar a relação entre formas de discurso e 

autoridade para reconhecer que a formulação da estrutura inclui autoridade “antes mesmo 

de formarmos nossa vontade” (BUTLER, 2011, p. 15). O que faz com que, na maioria 

das vezes, não se perceba a questão do ser implicado, uma vez que a demanda geralmente 

vem de “um lugar sem nome, pela qual nossas obrigações são articuladas e são impostas 

a nós” (BUTLER, 2011, p. 15). Assim, a forma como o sujeito é implicado no discurso, 

muitas vezes, não o faz compreender claramente a implicação. 

A proposição de Butler (2011) pode ser conectada ao entendimento que se tem 

acerca da criança por meio da construção social da infância ocidental, discutida até aqui. 

Isso porque a autora argumenta que a implicação realizada através dessa estrutura visa 

constituir o sujeito, submetendo-o a discursos específicos, o que ocorre com a criança que 

é um ser instituído por percepções (de adultos) que constituem a criança – e à infância –

implicando-a em discursos, normas e normatizações que excluem a criança do exercício 

de poder social. Ainda que não esteja pensando a infância, Butler (2011) lembra algo que 

se aplica aí: que primeiramente “somos dirigidos, reportados por um Outro, antes mesmo 

que assumamos a linguagem para nós” (BUTLER, 2011, p. 21). 

Essa compreensão pode ser associada à reflexão de Giorgio Agamben (2006) 

sobre os limites da linguagem. Na discussão, o autor introduz o conceito de infância como 

experiência daquilo que não é dizível, sendo infante por constituir-se entre o humano e o 

linguístico. Não é possível dizer nem que tal experiência seria da ordem do indizível 

porque, segundo Agamben (2006), o indizível é pressuposto pela linguagem para poder 

significar. “Ao contrário, o conceito de infância é acessível somente a um pensamento 

que tenha efetuado aquela ‘puríssima eliminação do indizível na linguagem’ [..] na qual 

os limites da linguagem não são buscados fora da linguagem, na direção de sua referência, 

mas em uma experiência da linguagem como tal, na sua pura auto-referencialidade” 

(AGAMBEN, 2006, p. 11-12). Ele considera, então, essa experiência da linguagem como 

a infância do homem, mas enfatiza que ela não precede de forma cronológica a linguagem 

ou induz que em determinado momento deixará de existir para constituir palavra. Assim, 

a experiência coexiste com a linguagem, a cada vez, construindo o homem enquanto 
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sujeito, mas “somente se nós pudéssemos atingir um momento em que o homem já 

estivesse ali, mas a linguagem não estivesse ainda, poderíamos afirmar ter entre as mãos 

a ‘experiência pura e muda’, uma infância humana e independente da linguagem” 

(AGAMBEN, 2006, p. 60). 

A partir de outra perspectiva, ao defender a relação entre infância e pensamento 

filosófico, Jeanne Marie Gagnebin (1997) propõe algo que pode ser aproximado. Para ela, 

a infância assinala que a humanidade do homem repousa essencialmente sobre suas faltas 

e fraquezas:

É porque a in-fância não é a humanidade completa e acabada, é porque a in-
fância é, como diz fortemente Lyotard, in-humana, que, talvez, ela nos indique 
o que há de mais verdadeiro no pensamento humano: a saber, sua
incompletude, isto é, também, a invenção do possível (GAGNEBIN, 1997, p. 
181).

Pelo ponto de vista de Butler (2011) o ser humano nasce e se desenvolve já 

instituído em discursos e, pensando especificamente o infante, esse é incapaz de perceber 

sua constante implicação. Entretanto, “é somente na condição de sermos remetidos a um 

discurso que podemos, então, fazer uso da linguagem”, sendo o Outro, de acordo com ela, 

a condição do discurso. “Se o Outro for anulado, também o será a linguagem, uma vez 

que esta não pode sobreviver fora da condição do discurso” (BUTLER, 2011, p. 21). Não 

haveria, nesse sentido, existência humana sem o Outro e o discurso, mas, segundo Butler 

(2011), o fato da linguagem chegar sem solicitação, capturando o sujeito de forma 

‘cativa’, demonstra que o ato de ser remetido a um discurso incorre violência. Desse modo 

a autora justifica que existe uma demanda ética feita pelo Outro envolvida com “aquela 

vocalização da agonia que ainda não é exatamente linguagem, ou não mais linguagem” 

(BUTLER, 2011, p. 22), que faz despertar para a precariedade da vida do Outro, ao 

mesmo tempo que estabelece a tensão permanente da ética da não-violência. Esse 

despertar para precariedade, como já assinalado, seria propiciado pelo rosto levinasiano, 

implicando uma questão ética referente ao direito de existir. De acordo com o próprio 

Levinas:

A abordagem do rosto é o mais básico modo de responsabilidade... O rosto está 
de frente pra mim (en face de moi), mas acima de mim. É o outro diante da 
morte, olhando através dela e a expondo. Segundo, o rosto é o outro que me 
pede para que não o deixe morrer só, como se o deixar seria se tornar cúmplice 
de sua morte. Portanto, o rosto diz a mim: não matarás. Na relação com o rosto 
eu sou exposto como um usurpador do lugar do outro. [...] relação ética de 
amor pelo outro está enraizada no fato de que o eu [self] não pode sobreviver 
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sozinho, não pode encontrar sentido apenas em sua própria existência no 
mundo... Expor a mim mesmo à vulnerabilidade do rosto é colocar meu direito 
ontológico de existir em questão. (LEVINAS, 1986, p.23-24, apud BUTLER 
2011, p. 4).

É importante ponderar que, para Butler (2011), precariedade e vulnerabilidade se 

distinguem. Ela entende a vulnerabilidade como uma condição ontológica de todo ser 

vivo. A precariedade, ao contrário, seria elaborada por operações de poder, nas 

contingências que envolvem o poder e nas relações que o atravessam. A precariedade 

seria, portanto, uma noção política que, para a autora, fornece uma maneira de pensar a 

respeito da relação entre representação e humanização. Para Butler (2011) o corpo, na 

condição de ser, está constantemente sendo articulado e respondendo a exigências de 

sociabilidades, o que inclui de sobremaneira a linguagem. Por esse motivo, também o 

corpo é permanentemente dado a outros, a normas e organizações que se desenvolveram 

ao longo da história, implicando a maximização da precariedade para alguns e a 

minimização da precariedade para outros. Dessa maneira, “a concepção mais ou menos 

existencial da ‘precariedade’ está, assim, ligada à noção mais especificamente política de 

‘condição precária’” (BUTLER, 2015, p. 16). E, no que tange a esfera da representação, 

a humanização e desumanização acontecem incessantemente (BUTLER, 2011). Nesse 

sentido, mesmo não sendo exclusivamente um rosto humano, na interpretação da autora, 

o rosto seria uma condição para a humanização que, no entanto, pode ser usado, sobretudo

midiaticamente, efetivando a desumanização a partir do que ela chama de esquemas 

normativos de inteligibilidade e que agem estabelecendo

aquilo que será e não será humano, o que será uma vida habitável, o que será 
uma morte passível de ser lamentada. Esses esquemas normativos operam não 
apenas produzindo ideais do humano que fazem diferença entre aqueles que 
são mais e os que são menos humanos (BUTLER, 2011, p. 28).

Tais esquemas seriam instituídos por meio de enquadramentos que atuam 

diferenciando as vidas a serem apreendidas, organizando a experiência visual e gerando 

“antologias específicas do sujeito” (BUTLER, 2015, p. 17). E, conforme acontece com o 

sofrimento, de acordo com a análise de Biondi (2013), não poucas vezes, se atribui ao 

corpo da criança “uma posição vulnerável atrelada a uma identidade de classe, gênero, 

sexualidade ou etnia que remete também a um elemento moral que o qualifica e o justifica 

em dada situação” (BIONDI, 2013, p. 62).  
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Assim entendido, arrisca-se dizer que as ideias inseridas, principalmente a partir 

de Butler (2011, 2015), podem ser conectadas à infância, como fundamentada 

anteriormente: a criança é um Outro, implicado em discursos, que se dá a ver em corpos, 

que ao serem culturalmente percebidos e representado como fracos e impotentes expõem 

– ampliando visualmente – a condição ontológica de sua vulnerabilidade. Assim, como a

estrutura simbólica atribuída ao corpo da criança demarca-o em uma condição de

indefeso, ela seria capaz de despertar naquele que entra em contato a pulsão de torná-lo 

rosto. Esse rosto, por sua vez, não poucas vezes é agenciado pela noção de precariedade 

(inclusive em narrativas que tendem a efetivar certa desumanização). O corpo-criança, 

dessa maneira, expressa uma existência percebida de alguma forma como evidência 

vocal25 da fragilidade da existência humana, que “opera produzindo uma identificação 

simbólica do rosto” (BUTLER, 2011, p. 29).

Deve-se frisar, sobre esse aspecto que, de acordo com Butler (2011), os que não 

conseguem representar a si mesmos, não apenas podem ser tratados e serem vistos como 

menos humanos, como podem nem ser vistos. O corpo-criança, normalmente 

representado por outros e usado genericamente como rosto na tentativa de causar 

identificação e ser condição para humanização, correria o risco de ser assim percebidos.

1.2 A precariedade agenciada

O corpo-criança dado a ver pode ser apreendido nas lacunas que tensionam a 

construção das noções de corpo e de infância e que remetem a elaborações que, com 

frequência, são organizadas e agenciadas, estabelecendo, inclusive parâmetros para 

compreensão do repertório que o envolve. De acordo com Biondi (2013), ao pensar 

genericamente o corpo (sem “adjetivá-lo”), tais elaborações delineiam o quadro de 

referências compartilhadas do mundo, constituindo relações e “práticas culturais que 

perpassam juízos, orientam opiniões, perspectivas e hoje, especificamente, na esfera da 

comunicação parecem ressignificadas” (BIONDI, 2013, p. 23). 

O entendimento da autora dialoga com o conceito de partilha do sensível, 

desenvolvido por Jacques Rancière (2005). O filósofo, com esse termo, faz referência à 

dimensão do sensível que é compartilhada, que tem existência no comum, em um 

movimento que define lugares e partes respectivas, possíveis de formar a comunidade 

25 De acordo com Butler (2011) o rosto, na operação de rosto precisa “vocalizar ou ser entendido como resultado de 
uma voz” (BUTLER, 2011, p. 24).
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tanto pelo que revela da partilha, quanto pelo que evidencia de separação. Com base nisso, 

o autor vai observar fundamentalmente as expressões da arte, que considera um “recorte 

sensível do comum da comunidade, das formas de sua visibilidade e de sua disposição, 

que se coloca a questão da relação estética/política” (RANCIÈRE, 2005, p. 26). A 

visibilidade, nessa perspectiva, pode ser tratada como regime que organiza formas de 

“fazer sentido” daquilo que é posto para ser observado.  

No que diz respeito especificamente ao corpo-criança, é na pesquisa realizada por 

Susan Moeller (2002) que alguns avanços podem ser percebidos. No trabalho, a autora 

investiga a cobertura midiática estadunidense de notícias internacionais entre junho e 

julho de 1999, e constata a utilização das crianças em certos enquadramentos como 

recurso para captarem a atenção do espectador e darem visibilidade a diversos fatos, 

mesmo que o noticiado não esteja diretamente ligado à infância. Moeller (2002) 

argumenta que, embora esse uso ocorra há muito tempo e de forma rotineira, mais 

recentemente as imagens de crianças vêm sendo utilizadas de maneira epidêmica como 

“emblemas públicos de bondade e pureza” (MOELLER, 2002, p. 38, tradução nossa)26. 

Para ela, 

 

[...] as crianças se tornaram um ponto de entrada para a mídia discutir qualquer 
evento ou questão considerada superexposta, meramente chata ou de interesse 
apenas tangencial para o público. Em um ambiente competitivo de notícias, as 
crianças são vistas como uma das poucas maneiras infalíveis de atrair olhares 
– on-line, impressa e na televisão (MOELLER, 2002, p. 37, tradução nossa)27. 

 

O mapeamento de Moeller (2002) inclui uma pesquisa do Centro de Jornalismo 

para Crianças e Famílias da Universidade de Maryland que observou uma intensificação 

dessa tendência em muitas instituições midiáticas a partir da década de 199028. O trabalho 

identificou um maior foco do jornalismo cívico para notícias de crianças em risco, uma 

vontade das redações em atrair o público feminino, que, como grupo, supostamente teria 

interesse por questões da infância, além da percepção de que histórias que envolvem 

crianças causariam identificação pessoal e que histórias de identificação pessoal gerariam 

mais interesse do público; bem como o fato de que muitos dos prêmios de jornalismo 

                                                           
26 No original: Since the feminist movement of the 1970s, women have been replaced by children as the public emblems 
of goodness and purity. 
27 No original: children have become an entry point for the media to discuss any event or issue considered to be 
overexposed, merely boring, or of only tangential interest to an audience. In today’s competitive news environment, 
children are perceived to be one of the few surefire ways to attract eyeballs—on-line, in print, and on television. 
28 Segundo ela, essa tendência de intensificação já se avista a partir de 1970, data que coincide com a maior ascensão 
do movimento feminista. Para a autora, as crianças substituíram as mulheres nesse papel emblemático. 



51 
 

foram conquistados por histórias com crianças, o que teria incentivado ainda mais a 

abordagem das questões infantis. 

 Tudo isso se dá, na perspectiva da pesquisadora, por meio da incorporação da 

ideia que se tem da infância construída socialmente. Como discutido no item anterior, 

tem-se a criança como uma existência dotada de atributos característicos que desperta 

para a noção de precariedade, solicitando a preservação dessa vida. Enquanto um ser 

simbólico, a criança invoca e evoca sentidos em torno sua existência considerada 

indefesa, pura e inocente que sensibiliza demanda de necessidade de cuidado e proteção. 

E essa apreensão social, segundo Moeller (2002), elimina nuances, inconsistências e 

complexidades. Assim, conforme a autora, o que é colocado em circulação evidenciando 

o corpo infantil atrai o interesse das pessoas com maior facilidade, porque propicia a 

assimilação dessa ideia incorporada, afastando o material publicado de vinculações que 

poderiam ser consideradas como agenciadas politicamente. Mesmo quando o que é 

divulgado se trata de um fato diverso, algo semelhante ocorre, porque esse corpo será 

“colírio para os olhos”, o que inevitavelmente, de acordo com Moeller (2002), também 

sobrepõe valor em relação a outras publicações. Mais do que isso, a demarcação, 

constantemente reforçada, desses corpos simbólicos foi efetivando a criança como o 

próprio referente moral das estruturas sociais, preenchendo um vazio de empatia 

destinado à comoção (MOELLER, 2002).  

A infância, nesse sentido, não apenas suscitou possibilidades de angulação para 

narrativas comunicacionais, como fez emergir uma nova condição discursiva que insere 

a criança como vetor das significações. É provável que, além das questões apontadas por 

Moeller (2002) e por outros autores antes tematizados, essa condição esteja intimamente 

associada ao “vir a ser” sinalizado por Da Mata (2006), bem como à “invenção do 

possível” destacada por Gagnebin (1997). Como observa Moeller (2002), fazendo uso de 

outra expressão, a infância passa a constituir uma espécie de indicadora da viabilidade da 

espécie humana, figurando como sinônimo de futuro e de bem-estar cultural, político e 

social, em que a invocação dessa condição, sobretudo imagética, é capaz de provocar “um 

curto-circuito no pensamento racional. As crianças dramatizam a justiça de uma causa, 

contrastando sua inocência com a malevolência (ou talvez hostilidade banal) dos adultos 

com autoridade” (MOELLER, 2002, p. 39, tradução nossa)29.   

                                                           
29 No original: short-circuits reasoned thought. Children dramatize the righteousness of a cause by having their 
innocence contrasted with the malevolence (or perhaps banal hostility) of adults in authority. 
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É uma noção que conforma o corpo-criança em percepções que atribuem uma 

singularidade expressiva a esse ser, que segundo Moeller (2002), é percebido, de maneira 

aproximada, nas mais diversas sociedades. E é por isso que ela acredita que os eventos 

do mundo, sobretudo os conflituosos30, se tornaram mais acessíveis e compreensíveis 

tendo as crianças como ponto de referência, de forma que “o público americano pode se 

importar pouco e saber menos sobre muitas regiões do mundo, mas se o rosto de uma 

criança é colocado em uma crise, há uma resposta instintiva, mesmo que abreviada” 

(MOELLER, 1999, apud MOELLER, 2002, p. 37, tradução nossa)31.  

A análise das notícias internacionais realizada Moeller (2002) identificou, ainda, 

que apesar de poucas matérias destinarem a centralidade dos acontecimentos à infância, 

a mídia utilizou ostensivamente as crianças como ponto indireto das situações com 

intenção de atrair o público. A pesquisadora conseguiu distinguir categorias para os 

modos como as crianças são mobilizadas em enquadramentos, tais como: a) figurarem 

como substitutas do futuro bem-estar e como capazes de iluminar caminhos; b) serem 

apresentadas em papéis de mártir em que, quando vítimas de tragédias, a calamidade 

recebe direcionamentos particularizados, mais ainda, quando um pai ou responsável 

participa do evento e pouco ou nada pode fazer para evitar o ocorrido. O drama narrado 

se eleva de sobremaneira caso a morte ou ferimentos na criança sejam brutais, motivados 

por atos cruéis, insensíveis ou por motivos aleatórios, em que os espectadores são 

motivados a se oporem àqueles creditados como responsáveis pelo ato; c) representarem 

vítimas a serem resgatadas, usadas para instigar respostas sejam elas humanitárias, 

políticas, militares ou econômicas; d) serem retratadas como espécies de anjos a fim de 

ressaltar a ideia de inocência, principalmente quando a criança retratada é um bebê , ainda 

que se “a criança ‘angelical’ era mais velha [...], reconhece[-se] que a criança carregará 

as cicatrizes daquele encontro por toda a vida e que a criança tem idade suficiente para 

entender que ele ou ela carregará esse fardo por toda a vida” (MOELLER, 2002, p. 42, 

tradução nossa)32. Nesse caso, costuma haver ainda algum vilão, representado de maneira 

                                                           
30 O acento no conflituoso tem a ver, também, com o momento em que a análise da autora se realiza, quando o Conflito 
de Kosovo ainda estava em andamento e dominando a cobertura internacional, objeto de sua pesquisa. A guerra do 
Kosovo ocorreu entre 1998 e 1999, com duas situações diferenciadas. O primeiro conflito com início em 1998 se deu 
entre forças de segurança sérvias, Iugoslávia e o Exército de Libertação do Kosovo (ELK); e, entre março e junho de 
1999, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que envolve dezenas de países, interveio junto à 
Iugoslávia na operação Allied Force. 
31 No original: The American public may care little and know less about many regions of the world, but put a child’s 
face on a crisis and there is an instinctive, even when abbreviated, response (Moeller 1999). 
32 No original: the “angelic” child was older, although still identified as a child. For readers and viewers, the impact of 
having an older child as a foil for evil is that the audience to the story recognizes that the child will carry the scars of 
that encounter for life and that the child is old enough to understand that he or she will carry that burden for life (whether 
that burden is the loss of a parent, the loss of limbs, or the loss of peace of mind). 
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mais sombria, suscitando questionamentos sobre que tipo de ameaça oferece um inocente 

e que tipo de humano é capaz de prejudicar seres tão indefesos.  

Essa delineação reforçada da infância como referência no jornalismo pode 

demonstrar certa eficácia do corpo-criança para direcionar interpretações e promover uma 

visualidade que, ao ser articulada, é capaz de ampliar de sobremaneira, um visível 

condicionado aos enquadramentos dados e configurar enunciados que conformam os 

recortes sensíveis do comum, para voltar ao proposto por Rancière (2005).  Isso porque a 

marcação constante do corpo-criança nesses enquadramentos detectados por Moeller 

(2002), além de aumentar a visibilidade da criança e dos acontecimentos a ela 

relacionados, atuam na fabricação de histórias que agem definindo modos de conexão 

com os fatos e com as formas de apreensão desse ser, o que reordena, também, as relações 

e as interpretações sociais. Elas criam “ficções” que são partilhadas no comum da 

comunidade, em “rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que 

se vê e o que se diz, entre o se faz e o que se pode fazer” (RANCIÈRE, 2005, p. 59).  

Dessa forma o corpo-criança, ao mobilizar a ideia de uma existência emblemática, 

que pode atuar como rosto (mesmo agenciado) e despertar para precariedade, dá forma a 

um modo de imaginá-lo e reafirmá-lo segundo uma determinada concepção. Isso 

demonstra, ao que parece, sua potencialidade em mobilizar e vincular emocionalmente 

percepções e interpretações devido a conformação de sua estrutura simbólica que é 

reconhecível e incorporada socialmente. 

 Esse regime de visibilidade que atua configurando entendimentos no comum é 

observado também por Butler (2015) ao analisar a circulação de material sobre o contexto 

da guerra do Iraque nos EUA. Embora a autora não discuta a infância, ela insere uma 

noção extremamente pertinente, até mesmo norteadora, para compreensão do corpo-

criança ao indicar a comoção como agenciadora de conexões e rearranjos apreendidos. 

Em sua elucidação, a autora argumenta que a comoção é mobilizada pela identificação, 

que atua como gatilho motivador para reconhecer afinidades e a “conformidade com 

certas noções culturalmente específicas sobre o que é culturalmente reconhecível como 

humano” (BUTLER, 2015, p. 68-69).  O gatilho de que fala Butler, pensando com base 

no que foi debatido até então, é passível de ser acionado ao se deparar com um corpo-

criança, provavelmente pelo fato, como já dito, de essa existência humana estar delineada 

na singularidade de uma estrutura simbólica que reflete significados construídos 

culturalmente, vinculando representações, ideias e engajando sentidos. Essa estrutura, 

deve-se dizer, é assimilada através do reconhecimento da apresentação física de corpos 
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que são percebidos de maneira semelhante em diversas sociedades ocidentais, o que 

instiga sua investigação também pela estrutura da comoção defendida por Butler (2015). 

A comoção é engendrada na percepção de mundo predisposta nos sujeitos e age 

direcionando afetos, a forma de observação dos ângulos, o acolhimento de certas 

dimensões e a resistência a outras (BUTLER, 2015).  Butler lembra que geralmente o que 

chega até o público são imagens de pessoas “que, em sua maioria, não têm rosto nem 

nome” (BUTLER, 2015, p. 141), mas que, mesmo assim, tais fotografias integram uma 

lacuna do visível que atuam como rastro visual da marca da humanidade, que pela 

comoção, são capazes de elaborar “uma experiência de vulnerabilidade, de 

impressionabilidade e de dependência” (BUTLER, 2011, p. 31). Para falar disso, ela

menciona uma fotografia que possui justamente corpos infantis. Trata-se da imagem feita 

por Nick Ut, em 1972, durante a Guerra do Vietnã, que mostra Kim Phuc correndo no 

meio de outras crianças e de alguns soldados, fugindo de uma bomba que estourava logo

atrás deles. Ela diz: 

Na guerra do Vietnã foram as fotos de crianças queimando e morrendo em 
razão do napalm que geraram no público americano um senso de choque, 
indignação, remorso e pesar. [...] Foi dessa apreensão da precariedade daquelas 
vidas que destruíamos que muitos vieram a desenvolver um importante e vital 
consenso contra a guerra (BUTLER, 2011, p. 31).

Tal impacto foi percebido também por Annateresa Fabris (2009) ao analisar a obra 

Reprodução de memória da menina de Tram Bang (figura 9), de 1990, em que Vik Muniz 

se apropria da fotografia de Nick Ut. Para a autora, a figura da menina é amplificada no 

trabalho do artista, que reenquadra a imagem original de modo que “a menina vietnamita 

não faz parte de uma massa indistinta. É, ao contrário, um corpo individual, identificável, 

que não deixa de impor sua identidade como um ser humano antes de tudo” (FABRIS, 

2009, p. 424).  Esse parece ser um exemplo do que afirma Butler (2015), de que existem 

interpretações dominantes que atuam sobre a comoção, que em determinadas situações, 

tomam a própria forma de comoção. O corpo-criança dessa menina se configura (na 

fotografia original e na apropriação de Muniz) enquanto comoção.
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Figura 9. Reprodução de memória da menina de Tram Bang, Vik Muniz, 1990.

Fonte:  https://www.moma.org/collection/works/214712. Acesso em 20 mai. 2021.

Acredita-se que isso se dá em outras imagens. Dessa forma, aproximar a 

formulação de Butler permite refletir a possibilidade do corpo-criança como capaz de 

atuar em operações engendradas na configuração da identificação que invoca a comoção 

e, dessa forma, mobiliza conexões e reorganiza relações. São corpos que, patentes nas 

imagens, através de tudo que sensibilizam enquanto estrutura simbólica, se afirmam como 

marcantes, fazendo com o que espectador possa se aproximar deles, se identificar com 

eles e se comover com eles. 
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2. IMAG(EM)AÇÃO, ENTRE SENTIDOS E RELAÇÕES

Ao inferir que imagens que exibem crianças carregam significados construídos 

socialmente – que, ainda que de maneira não plenamente consciente, são mobilizados 

através do reconhecimento dessas existências –, adota-se uma perspectiva que atribui à 

imagem capacidades que vão além de sua materialidade concreta. Entende-se, por esse 

viés, que as imagens fazem parte de uma operação articulada na imaginação, estando 

intrinsecamente ligadas à complexidade das dimensões sociais e históricas. 

Problematizada ao menos desde Platão, a imagem é sempre presente e suas noções 

constantemente atualizadas, podendo, inclusive, significar coisas distintas. Produto de 

construção social, histórica e cultural, é encarada como referente imediato, elemento 

constitutivo do mundo e como etapa fundamental do conhecimento, articulando relações 

entre percepção, imaginação e pensamento. 

Hans Belting (2005), adotando um viés antropológico, defende, por exemplo, que 

a imagem, como grande parte da sociedade percebe, possui significado dual e simbólico 

que acontece por um ato de fabricação e percepção de quem olha as imagens a partir dos 

meios que as tornaram visíveis. Para esclarecer, o autor utiliza exatamente o exemplo da 

máscara, que, em sua opinião, seria a invenção mais brilhante para criação de imagens 

por encenar uma narrativa sobre seu próprio significado quando “expõe uma face nova e 

permanente (porque não é perecível) ao esconder outra face, cuja ausência é necessária 

para criar essa nova presença” (BELTING, 2005, p. 70). Semelhante a isso, para a

antropóloga Sylvia Caiuby Novaes (2008), as imagens, embora não sejam o que 

representam, tornam presente, propiciando, por isso, uma realidade representada. 

Considerando a percepção imagética própria do humano, Novaes (2008) entende que as 

imagens seriam universais, ao passo que o modo de apropriá-las varia de acordo com a 

cultura e a dinâmica social envolvida. Por esse entendimento as imagens constituem 

artefatos que configuram e articulam “uma apropriação que a cultura faz da natureza” 

(NOVAES, 2008, on-line), possuindo o poder de engajar sentidos. 

Somando-se à perspectiva antropológica sobre a imagem, ainda que diferindo um 

pouco dela, o filósofo e historiador francês Georges Didi-Huberman (2013) confere 

grande importância ao tempo social para concebê-las e interpretá-las. A compreensão 

defendida pelo autor permite avistar, na trajetória das imagens ao longo da história, que 

sentidos vão lhes sendo constantemente atribuídos e transformados culturalmente, 



57 

fazendo com que elas alcancem dimensões simbólicas capazes de configurar os tempos 

da memória e do desejo. 

O pensamento de Didi-Huberman possui fortes influências conceituais dos 

pesquisadores Aby Warburg, Sigmund Freud e Walter Benjamin, cuja observação do 

campo estético se confunde com a análise do social e crítica da cultura e, para os quais, a 

imagem não apenas faz parte da construção do mundo, como é capaz de refletir sentidos 

constituídos, estando intimamente relacionada ao tempo e à cultura de um povo. 

Para Didi-Huberman (2013) toda imagem resulta de um movimento marcado por 

atravessamentos históricos, antropológicos e psicológicos. Como parte do que sobrevive 

de uma dinâmica e de uma sedimentação cultural, as imagens carregam consigo traços 

sociais e, como vestígios materiais do tempo, revelam e constroem os tempos históricos 

da humanidade. Tal perspectiva se alinha, majoritariamente, à de Aby Warburg, 

historiador alemão que edificou um trabalho antropológico-arqueológico visual, dando 

origem ao que Didi-Huberman (2013) chama de ciência da cultura. Essa, estaria calcada 

em um trabalho de arqueologia de imagens que busca interrogar a(s) cultura(s) em seus 

mal-estares observando recorrências de estilos figurativos, crenças e símbolos e 

identificando sobrevivências nos modos de expressão humana. Foi assim que Warburg 

(2015) passou a considerar a existência de uma cultura propriamente humana que se dá a 

partir de dois aspectos comuns: a expressão do ser no mundo, envolvida na capacidade 

de exprimir sentimentos, ideias, desejos etc.; bem como a necessidade humana de 

orientar-se no mundo que habita. Para esse pesquisador a criação de imagens só é possível 

devido à capacidade humana de simbolização, que estaria diretamente vinculada à 

complexidade das dimensões sociais e históricas, onde o “comportamento simbólico” 

fundamentaria uma cultura. Assim, as sociedades humanas teriam se desenvolvido 

construindo símbolos que ajudam a ler/representar o mundo em que vivem, bem como 

georeferenciá-lo. Símbolos que são refletidos nas obras e que representam formas 

culturais sociais. Conectado a isso Warburg (2015) considera uma forma de memória 

social e coletiva com habilidade para enraizar experiências e comoções intensas na 

subjetividade, que, permanecendo armazenadas, poderiam ser externalizadas e percebidas 

como expressões em objetos culturais e estéticos tais como pinturas, esculturas, desenhos 

etc. Segundo Warburg (2015), não se tratam de reminiscências da memória simplesmente 

evocadas, mas, ademais, incorporadas a partir de figurações existentes e que envolvem 

todo um conjunto de representações disponíveis principalmente daquilo que se apresenta 
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como humano. “São sobretudo formas de expressão relacionadas a gestos, posturas, 

movimentos, remetendo a experiências” (WARBURG, 2015, p. 122).

Aproximado a Warburg, Walter Benjamin, outro filósofo alemão, também 

defende a existência de uma memória coletiva envolvida com a capacidade simbólica. 

Contudo, Mauricio Lissovsky (2014), professor e pesquisador brasileiro no campo dos 

estudos visuais, interpretando a obra de Benjamin, indica que para o filósofo uma 

memória coletiva estaria mais envolvida com as possibilidades de manifestar um futuro 

do pretérito apontando o que poderia ter ocorrido: “essa memória abriga, sobretudo, como 

cada época sonhou o seu futuro irrealizado” (LISSOVSKY, 2014, p. 34).  De acordo com 

Lissovsky (2014), Benjamin teria proposto a existência de 49 níveis de significação 

humana, sendo um dos mais representativos o totêmico, que se expressa na forma de 

determinados animais em movimento. Mais especificamente, Lissovsky (2014) se voltou 

para dois deles que estariam essencialmente relacionados ao estatuto de temporalidade 

proposto por Benjamin: um tigre que salta e uma lontra que irrompe. “Assim dispostos, 

no início e no fim, [tigre e lontra] não estão longe um do outro, mas condensados em um 

– pois início e fim compõem-se entre as multiplicidades que se reúnem” (LISSOVSKY,

2014, p. 6).

O tigre, como explica o autor, estaria associado à identificação de uma 

descontinuidade temporal. Como acontecimento, “o tigre não tem apenas um ponto de 

vista, seus olhos são os do ‘anjo da história: onde nós vemos uma cadeia de 

acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre 

ruína e as dispersa a nossos pés’” (LISSOVSKY, 2014, p. 7). Já a lontra poderia ser 

relacionada à potência da imagem em expandir territórios e ultrapassar fronteiras, mas 

precisa de espera para que o passado se deixe fixar como imagem, podendo, por meio da 

percepção das semelhanças, ser reconhecido.

Aqui, onde o próprio Benjamin hesita entre o “tempo necessário” – a lontra –
e o “momento crítico” – o tigre –, o tempo adensa-se em contraposição àquele 
“homogêneo e vazio”, sucessivamente preenchido por um instante após o 
outro. É “um tempo saturado de ‘agoras’”. Neste lugar de tempo, a história –
como objeto – se constrói: “agora” tigre “encontro secreto, marcado entre as 
gerações precedentes e a nossa”; e “agora” lontra (LISSOVSKY, 2014, p. 23).

As abordagens de Warburg e Benjamin, no que refere à cultura e memória sociais, 

aqui utilizadas, apesar de estarem mais centradas em um posicionamento antropológico, 

aproximam os estudos dos autores da psicologia, em “uma época que as ciências humanas 
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precediam a uma crítica interna do positivismo, crítica da qual viriam a nascer a 

psicanálise e a antropologia histórica modernas” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 246). 

Essa aproximação, pelo que interessa para o desenvolvimento das ideias de Didi-

Huberman, se dá principalmente com algumas noções desenvolvidas por Sigmund Freud, 

mais especificamente de sua noção de sintoma. De acordo com Didi-Huberman (2013) o 

sintoma em Freud partiu da observação da crise histérica que teria oportunizado ao 

psicanalista a percepção de uma plasticidade visual tão intensa que seria capaz de conectar 

o observador com o estado, ao mesmo tempo que o deixa estarrecido diante do que vê,

apresentando uma intensidade atuante de difícil interpretação, mesmo sendo algo 

evidente. Seria a visualidade a responsável por oferecer certa capacidade de entendimento

da crise ao habilitar a conexão do observador com ela. Entretanto, não é possível traduzir 

ou traçar uma interpretação objetiva do momento, que solicita do humano a conexão 

sensível com a imagem para atingir determinadas compreensões que não são 

simplesmente da ordem da razão: “é por ser visualmente intensa que a ‘situação’ 

representada no ataque parece fadada a ‘incompreensibilidade’” (DIDI-HUBERMAN, 

2013, p. 262).

Warburg (2015), antes mesmo de Didi-Huberman, teria utilizado o conceito 

freudiano para abordar os problemas da história cultural, procurando encontrar, sobretudo 

nas imagens, traços característicos e passíveis de serem historicizados. Para ele, a história 

depende de uma psicologia e toda história de imagens necessita de uma psicologia da 

expressão. Essa expressão, tomada pelo ponto de vista do sintoma, tornaria visível não 

simplesmente uma qualidade do mundo exterior, mas um estado afetivo, que, segundo 

Didi-Huberman (2013), a estética teria empobrecido sob o conceito de imitação, mesmo 

que na verdade fosse “uma condição psíquica comum ao que costumamos chamar de 

corpo e alma, imagem e palavra, representação e movimento etc.” (DIDI-HUBERMAN, 

2013, p. 248). 

De acordo com Didi-Huberman (2013) o sintoma não é portador de sentido, 

resulta de um conflito33 e representa desejos cujas forças se encontram e são sustentadas 

por lados contraditórios. Como ambiguidade, cria situações incompreensíveis conferindo 

uma plasticidade que ultrapassa a capacidade de entendimento do observador, mas, 

33 Em alguma medida (guardadas as particularidades, sobretudo, de campo que cada pesquisador se dedica), esse 
pensamento pode ser aproximado da ideia de política desenvolvida por Jacques Ranciere. Para Rancière é na cena de 
dissenso que a política se enuncia e confere visibilidade. Nesse contexto, o dissenso dá a ver o conflito possibilitando 
novas relações e reflexões. “A política é o conflito sobre a existência de uma cena comum, sobre a existência e qualidade 
daqueles que nela estão presentes” (RANCIÈRE, 2005, p. 49).   
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embora demonstre uma explosão emocional que não é traduzível, permite traçar reflexões 

e estabelecer relações. Para esse autor o sintoma é um símbolo que se tornou 

incompreensível por ser investido dos poderes da “fantasia em ação” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 268), que só dá acesso à organização de sua própria 

inacessibilidade, o que estruturalmente não oferece chaves para o entendimento 

iconológico, mas indica portas a abrir através de uma organização que deve ser pensada 

em termos de deslocamentos, movimentos e migrações. “O sintoma é, em primeiro lugar, 

mutismo no sujeito supostamente falante” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 269), o que o 

faria funcionar para Freud como a imagem para Warburg, “como um conjunto sempre 

novo e surpreendente de restos vitais da memória” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 276). 

A memória, por sua vez, constituiria, então, uma espécie de reservatório das sobras da 

operação de sentidos que formam imagens, guardando sobejos da imaginação.  

Nesse sentido, Benjamin (1984), investigando como os regimes de visualidade 

podem influenciar na percepção do mundo, encara a imaginação como faculdade 

“criadora do novo” (BENJAMIN, 1984, p. 201), capaz de produzir e perceber 

semelhanças – “dom de fazer interpolações no infinitamente pequeno, de inventar para 

cada intensidade, enquanto algo de extensivo, uma nova e densa plenitude, em suma, de 

tomar cada imagem como se fosse a do leque fechado que só ao desdobrar-se respira” 

(BENJAMIN, 2013, p. 38).   

Com base em toda essa discussão empreendida por Warburg, Benjamin e Freud, 

Didi-Huberman (2013) toma a imaginação como faculdade advinda da capacidade de 

realizar, de forma que, para o autor, do mesmo modo que não existe forma sem formação, 

não existe imagem sem imaginação, tendo a imaginação a função de permitir perceber, 

contemplar, fazer analogias e traçar correspondências, oportunizando um conhecimento 

transversal. Trata-se, portanto, de uma linguagem universal que serviria para tudo. 

  
Imaginar não significa abandonar-se às miragens de uma só reflexão, como se 
acredita muitas vezes, mas construir e reunir formas plurais relacionando-as: 
por isso, longe de ser privilégio do artista ou de puro subjetivista da 
legitimação, a imaginação é parte integrante do conhecimento na sua forma 
mais fecunda, embora –por isso – seja mais arriscada (DIDI-HUBERMAN, 
2004, p. 179-180, tradução nossa)34. 

 

                                                           
34 No original: “La imaginación no significa abandonarse a los espejismos de un único reflejo, como se cree demasiado 
a menudo, sino la construcción y el montaje de formas plurales relacionándolas entre ellas: he aquí por qué, lejos de 
ser un privilegio del artista o una pura legitimación subjetivista, la imaginación forma parte integrante del conocimiento 
en su manobra más fecunda, aunque – por ese motivo – más arriesgada” (DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 179-180). 
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No entanto, a articulação imaginativa também possibilitaria o deslocamento de 

interesses que interferem na própria operação da memória, de seus processos de 

armazenagem e transmissão, que, por sua vez, interfeririam nas relações modificando a 

maneira de olhar ao longo do tempo e do espaço e alterando as relações dos sujeitos com 

as formas. Segundo Didi-Huberman (2018) a imaginação age como chave para configurar 

relações e cadeias de associações entre o dado sensível, estando localizada no ponto exato 

da encruzilhada entre o sensível e o inteligível.  Articulada com a razão, ela é crucial para 

a formação do conhecimento, ainda que, se “abandonada a ela mesma eis o prior: ela 

produz, então, monstros impossíveis e deixa proliferar as extravagâncias e erros de uma 

sociedade abandonada à ignorância ou ao interesse” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p.139). 

O autor indica que a imagem nunca se impôs com tanta força quanto na atualidade, 

advertindo para uma impossibilidade de se suprimir imagens, de modo que, tampouco, se 

revoga a imaginação. Contudo, Didi-Huberman (2018) solicita o investimento no terreno 

complexo em que situa a imaginação e a razão, para que, por meio de escolhas racionais, 

as imagens possam tocar o universal e contribuir para elaboração dos “circuitos de 

inteligibilidade e saberes de todos os gêneros” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 204). A 

imagem, por esse viés, funciona como “documento e como objeto de sonho, como obra e 

objeto de passagem, como monumento e objeto de montagem, como não saber e objeto 

de ciência” (DIDI-HUBERMAN, 2012b, p. 209), enquanto a imaginação deve ser 

“pensada como instrumento – aparelhado, tecnicamente elaborado, filosoficamente 

construído – de um verdadeiro conhecimento crítico do corpo e do espírito humanos” 

(DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 140). 

Mas, para que o “tempo que quis tocar” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 207) seja 

revelado na imagem, é preciso envolver-se em uma operação de leitura engajada na 

experiência da percepção, que possibilite – seguindo a perspectiva benjaminiana –, por 

via das semelhanças, alcançar uma inteligibilidade que dê conta de “ler o que nunca foi 

escrito” (BENJAMIN, 1985a, p. 67-8, apud LISSOVSKY, 2014, p. 22). Ao propor uma 

apropriação desse pensamento para tratar da figura do fotógrafo, que se irmana ao 

historiador, Lissovsky afirma: 

 
É nesse sentido que ambos [fotógrafo e historiador] devem “aprender a ler suas 
próprias imagens”. Como cartomantes, quiromantes e astrólogos, que “sabem 
nos remontar para uma daquelas pausas silenciosas do destino”, que, só 
tardiamente, percebemos que continham o germe de uma vida inteiramente 
distinta da que nos foi concedida (LISSOVSKY, 2014, p. 24). 
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É possível, ampliando a ideia, conceber que essa remontagem pode ser realizada 

por outros que estejam atentos às semelhanças. Segundo Lissovsky (2014) a semelhança 

para Benjamin não é da ordem da similaridade das coisas, mas o que permitiria tecer 

correspondências entre passado e futuro: “‘as semelhanças’, diz Benjamin, ‘irrompem do 

fluxo das coisas, transitoriamente, para desaparecem em seguida’. É pela via da 

semelhança que a lontra conduz, ainda uma vez, à imagem-de-si” (LISSOVSKY, 2014, 

p. 11). O autor explica que a semelhança sobre a qual discorre Benjamin é intrínseca ao

objeto fotográfico que, além de vincular origem e eternidade de um tempo histórico que 

ele considera infinito em qualquer direção e incompleto em todos os momentos. O 

arquivo e consequentemente a fotografia, como um tipo de arquivo, seria o lugar dessa 

incompletude, possuindo aptidão para preservar na memória coletiva imagens do que 

poderia ter sido. 

A partir dos vazios e dos esquecimentos, do caráter irremediavelmente 
fragmentário dos arquivos [...] evoca[-se] a memória de um pretérito 
inconcluso e ainda por se realizar. Enquanto os documentos históricos nos 
oferecem a ilusão do “passado perfeito”, as lacunas nos arquivos convidam a 
conjugar a História no “futuro do pretérito”. Esses vazios não falam do que foi, 
balbuciam o que poderia ter sido. (LISSOVSKY, 2014, p. 119).

E, como um astrólogo que recorre “às dimensões ‘profana e mágica’ da leitura” 

(LISSOVSKY, 2014, p. 23), incorporando o espírito no exercício de legibilidade do 

tempo, ao buscar interpretar futuro e destino na leitura do posicionamento dos astros no 

céu, seria a fotografia, segundo Benjamin (1985), um tipo de imagem de revelação, que 

condensa os tempos num instante e engaja uma operação de leitura capaz de provocar a 

imaginação como faculdade a fim de mover “no pensamento os paradoxos que engendra” 

(LISSOVSKY, 2014, p.13), permitindo tecer relações, elaborar analogias e 

oportunizando a significação – conforme indica Didi-Huberman (2018) e o que, segundo 

Lissovsky (2014), Benjamin chamou de iluminação profana.

2.1 A fotografia e o fotojornalismo na transformação da percepção de imagem

Para Benjamin (1985), a fotografia modificou profundamente a relação da 

sociedade com as imagens. Etimologicamente a palavra vem do grego phosgraphein, que 

significa desenhar a luz e, como método, foi a fotografia que possibilitou a captação de 

uma realidade visível por meio da exposição luminosa, fixando essa realidade como 
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imagem em superfície sensível. A primeira fotografia reconhecida teria sido registrada 

em 1826 depois de cerca de oito horas de exposição à luz solar. 

Benjamin (1985) acredita que o rastro visual do real no fotográfico, como grande 

marca diferencial, fez da fotografia objeto de sedução instigante, a ponto de ser 

considerada artefato de magia, de revelação e imaginação.

O observador sente a necessidade irresistível de procurar nessa imagem a 
pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade chamuscou 
a imagem, de procurar o lugar imperceptível em que o futuro se aninha ainda 
hoje em minutos únicos, há muitos extintos, e com tanta eloquência que 
podemos descobri-lo, olhando para trás. A natureza que fala a câmara não é a 
mesma que fala o olhar; é outra, especialmente pelo homem, um espaço que 
ele percorre inconscientemente (BENJAMIN, 1985, p. 94).

Segundo o autor, em uma época que o próprio rosto humano era ainda permeado 

de silêncio, esse tipo de imagem continha “um valor mágico que um quadro nunca mais 

terá para nós” (BENJAMIN, 1985, p. 93-94). O que se pode notar, a partir desse dito 

valor mágico, é que a produção da fotografia passa a incluir uma necessária conexão física 

entre o dispositivo fotográfico e o referente, criando uma relação de dependência entre a 

imagem fotográfica e o objeto concreto a que se refere. De acordo com a pesquisadora 

Greice Schneider (2015), isso acarretaria a exaltação de um fascínio exacerbado com as 

possibilidades do que sua inscrição poderia configurar. O resultado desse 

deslumbramento culminaria em uma impressão imagética concebida enquanto 

documento com ares de fidelidade objetiva e sinônimo de veracidade. A fotografia, então, 

era considerada portadora dos critérios necessários para observação científica, 

construindo uma tradição documental. “Era mecânica e, por isso, incansável. Não 

discriminava e, por isso, era objetiva. Era fruto da óptica e, por isso, confiável” 

(WILDER, 2009, p. 18, tradução nossa)35.

O advento da fotografia, como lembra Benjamin (1985), acontece durante um 

contexto de transição– que inclui a incorporação da noção de capitalismo –, marcado por 

intensas e rápidas transformações sociais e infraestruturais. Para o autor, isso influencia 

diretamente o percurso da fotografia. Nesse sentido, apenas 10 anos foram necessários 

para que um registro fotográfico, que a princípio dependia de longas horas de exposição, 

passasse a precisar de poucos segundos para se realizar, firmando na modernidade o 

instantâneo como possibilidade para a fotografia. De acordo com Lissovsky (2014) é 

35 No original: “It was mechanical, and so indefatigable. It was indiscriminate, and therefore objective. It was optical 
and consequently reliable”.
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possível que essa realidade explique o fato de Benjamin ter adotado um posicionamento 

paradoxal diante da imagem fotográfica, considerando-a “conquista fundamental de uma 

sociedade onde a experiência declina” (LISSOVSKY, 2014, p. 11), associada à percepção 

de que a sociedade, submetida às rápidas e constantes mudanças do ritmo industrial, se 

tornaria, como um clique, cada vez mais instantânea.  

Entretanto é a relação da fotografia com a modernidade que irá possibilitar uma 

elaboração substancial ao pensamento de Benjamin. Segundo Lissovsky (2014) é a 

modernidade, enquanto tempo social, e à fotografia, enquanto experiência, que 

permitiram a fundamentação da teoria do acontecimento histórico desenvolvida por 

Benjamin, que atribui à fotografia a noção de experiência fenomênica que serve de 

modelo para formulação da ideia de acontecimento36.

Pois é exatamente aqui, no coração instantâneo da técnica moderna, aqui onde 
ela parece ter alcançado sua máxima aceleração, que a fotografia vai se 
inventar como um dispositivo de retardamento, vai se inventar como “máquina 
de esperar”. Como toda máquina, a fotografia moderna está engajada num 
processo específico de transformação (de distância no espaço em distância no 
tempo, para ser exato) e na produção de uma entidade nova (o instantâneo 
fotográfico) a partir da matéria bruta da duração (LISSOVSKY, 2014, p. 39).

Ariella Azoulay (2010) parte da noção de acontecimento para trabalhar. Porém, 

essa autora toma a fotografia como o próprio acontecimento, resultante do encontro entre 

vários protagonistas, podendo assumir diversas formas, dependendo do ponto de vista 

adotado. Como acontecimento a fotografia, para essa autora, não estaria condicionada à 

efetiva produção da imagem, que se confirmaria como evento pela simples possibilidade 

de existência da foto, já que que “o evento da fotografia – não o evento fotografado –

pode ocorrer com o encontro com uma câmera, com uma fotografia ou com o mero 

conhecimento de que uma fotografia foi (ou poderia ter sido) produzida” (AZOULAY, 

2010, p. 13). 

Argumentando que o que é visível a partir de um olhar desaparece em outro, 

Azoulay (2010) defende que a fotografia é um meio civil e uma fonte inestimável que 

permite ver algo “que só foi descoberto quando olhamos novamente” (AZOULAY, 2010, 

36 A dimensão do acontecimento pode ser compreendida na interpretação de Lissovsky (2014) da análise benjaminiana 
do soneto de Baudelaire “A uma passante”: “Logo no terceiro verso, o soneto nos dá um choque: ‘uma mulher passou’. 
A rua antes dela era um ‘frenético alarido’ e desse modo permaneceu depois de sua passagem. Mesmo assim, essa 
mulher não ‘passa’. Desde logo, ela ‘já passou’. Tal como o relâmpago que só se deixa durar no trovão que o segue, a 
‘passante’ é ‘luz... e a noite após!’. Afinal, a mulher está de luto e é contra o colorido homogêneo da massa que ela se 
destaca. Mais precisamente, é dessa homogeneidade que ela se desprende. Essa mulher é um acontecimento, e tão logo 
irrompe, já passou” (LISSOVSKY, 2014, p. 27).



65 

p. 10). A compreensão da autora pode ser conectada ao entendimento de Angie Biondi

(2013), para quem a fotografia atua como “medium das relações que se produzem” 

(BIONDI, 2013, p. 25). No entanto, para Biondi (2013), a fotografia fornece a 

composição material de um conjunto de visualidades que suscitam experiências diversas 

de acordo com a interação entre sujeito, objeto e ambiente. Esse movimento interativo se 

compõe de inter-relações constantemente formuladas e reformuladas entre as três 

instâncias, que, a cada vez, vão sendo presentificadas e atualizadas. As fotografias podem, 

nessa acepção, ser compreendidas também pelas operações discursivas que 

disponibilizam sentidos “naquilo que se ‘colam’ à trama dos seus elementos visuais” 

(BIONDI, 2013, p. 104). Considerando a presença de significados preexistentes na 

imagem, Biondi (2013) aponta que a fotografia age na experiência como signo que, 

“antes, se efetiva na recepção entendida como encontro e interação” (BIONDI, 2013, p. 

199).

As operações discursivas em torno da imagem fotográfica interessam também a 

Benjamim Picado (2013), que acredita que a dimensão do registro fotográfico pode ser 

avaliada nas relações que propiciam o enaltecimento da imagem no que compõe 

determinada discursividade visual. O autor desenvolve a ideia benjaminiana de 

acontecimento a partir da relação da fotografia e modernidade, enxergando no período 

moderno uma modificação da relação da sociedade com a fotografia e, 

consequentemente, com os usos que se faz dela. A mudança teria sido tão significativa 

que, para Lissovsky (2014), houve na experiência moderna, um vigor que ainda atravessa 

a fotografia, influenciando os modos de ver e conformando o olhar de tal maneira que é 

difícil encarar a imagem por outra forma que não seja pelo olhar moderno, sendo

[...] somente a partir das décadas de 1920 e 1930, quando uma nova geração 
de fotógrafos viu o instantâneo como naturalmente intrínseco ao seu meio, que 
o ato fotográfico transformou-se em um modo peculiar de instalação no
ambiente técnico. Daí em diante, a espera, mais que a interrupção, tornou-se o 
cinzel dos fotógrafos modernos; e, desde então, a fotografia experimentou-se 
como uma cunha forçando a dilatação do presente instantâneo (LISSOVSKY, 
2014, p. 39).

Indicando uma transição de função para estilo, Picado insere que a reivindicação 

da fotografia como acontecimento pode refletir “o movimento, mais profundo, das 

transformações históricas nos modos de sentir e de perceber” (PICADO, 2013, p. 16). Tal 

movimento partiria de uma diferenciação funcional da fotografia entre aquilo que ela 

indica (documento) e aquilo que representa (contextualizando o momento acontecimental 
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fotografado), “ou seja, entre aquilo de que é ela é prova, em relação ao que ela exprime” 

(PICADO, 2016, p. 16). Não mais apenas com a função de documentar, a fotografia 

passaria a atuar como protagonista das relações entre discurso e acontecimento.

Essa nova organização da fotografia, intimamente ligada à discursividade visual, 

colaboraria para configurar a ideia de fotojornalismo que, de acordo com Picado (2013), 

surge na trajetória evidenciando a relação entre imagem e acontecimento. Segundo Biondi

(2014) é do encontro do objeto com a prática fotográfica, a partir da aptidão da fotografia 

em articular diversas dimensões, que desponta o fotojornalismo: 

Houve um lugar, um tempo, uma situação, um aparelho técnico e um gesto 
que, juntos, produziram uma foto. Enquanto prática, a fotografia é articulação 
social, cultural, informativa, histórica, tecnológica. De certa união entre o 
objeto e as práticas tem-se o fotojornalismo. (BIONDI, 2014, p.171). 

Vinculada ao percurso tecnológico e institucional da mídia, a história do 

fotojornalismo emerge, segundo a autora, de uma imprecisão que ressalta a natureza 

complexa da fotografia como informação e tendo a objetividade como suposta qualidade 

definidora. De tal modo, o gênero fotográfico teria se desenvolvido por entre rupturas e 

tensões, em um caminho que se mistura com a própria história da fotografia. As primeiras 

manifestações do que se entende como fotojornalismo é percebido com maior intensidade 

a partir do século XX – especialmente a partir de 1920 com as revistas ilustradas que 

passam a dar um papel distinto, de destaque, às fotografias. Embora, desde a década de 

1840, sejam percebidos registros de daguerreótipos com alguma temática em torno da 

noção e da ideia de informação factual, o diferencial, na virada do século, é justamente a 

marcação mais efetiva de uma intenção testemunhal, afinada com a ordem da expressão 

do acontecimento fotografado, como discutido por Picado (2013). A década de 1920 é, 

assim, considerada uma espécie de marco do fotojornalismo.

Para Biondi (2014), seguindo o que se desenvolve desde então, o fotojornalismo 

configura uma dimensão ficcional e construtora na busca de sistematizar a realidade e 

organizar representações do mundo, inclusive, modificando “a inscrição expressiva dos 

fatos que correspondem, simultaneamente, a novos pactos do olhar” (BIONDI, 2014, 

p.178). Esse tipo de imagem seria criado, reproduzido e percebido dentro de uma

complexidade de quadros institucionais e ideológicos diversos, o que também contribui

para a construção do mundo e para a forma de entendimento no social. 



67 

Essa compreensão da autora parece acionar a percepção de Picado (2013) quando 

reflete que o fotojornalismo se destaca na relações discursivas pelo caráter de testemunho 

visual em que impera a imediaticidade como “princípio constitutivo de sua discursividade 

acerca dos acontecimentos” (PICADO, 2013, p. 30). De acordo com o autor a linguagem 

documental proporcionada pela fotografia, “em seu aspecto de sugestão de uma espécie 

de imaginário acontecimental” (PICADO, 2013, p. 30), serviu ao fotojornalismo para 

relacionar os acontecimentos cotidianos com pretensão de historicizar eventos, 

associando os regimes discursivos da informação ou, como infere Biondi (2014), 

configurando dimensões ficcionais.

Biondi (2013), indo adiante para pensar mais especificamente aquilo que aqui 

interessa, ou seja, certos modos de dar a ver alguns corpos, esclarece que nem sempre o 

fotojornalismo precisa convocar repertórios visuais e indiciais para ilustrar um fato, “mas 

também é possível elaborar formas diferenciadas pelas quais figurações de corpos são 

apresentadas de modo a mobilizar experiências peculiares” (BIONDI, 2013, p. 107). A 

fotografia, na perspectiva do fotojornalismo, se traduziria como um atestado de 

autenticidade e assinatura visual do envolvimento com o outro, estabelecendo o fotógrafo 

como testemunha, pela proximidade física com o acontecimento. 

Sobre isso, Picado (2014) sugere que o caráter de testemunho visual no 

fotojornalismo teria menos relação com condicionantes factuais do momento registrado 

e mais atuação como eixo articulador de significação e compreensão nas configurações 

discursivas, em que a imagem, além de colaborar na construção de discursividades, age 

legitimando o próprio jornalismo. Por um viés warburguiano o autor identifica no 

fotojornalismo a sobrevivência de “uma linguagem pictórica do acontecimento” 

(PICADO, 2014, p. 29) operando como matriz de significação visual que inscreve na 

dimensão acontecimental um aspecto histórico e, dessa forma, atinge “sua pretensão 

histórica” (PICADO, 2014, p. 29).  

Com interesse mais voltado para perceber expressões visuais relacionadas à 

incitação de dor e sofrimento no fotojornalismo, Biondi (2013) e Picado (2014) propõem 

que corpo e gesto podem ser capazes de engendrar um conjunto de códigos da 

representação que, de acordo com ele, possuem dimensão histórica, em que a plasticidade 

da imagem, preservaria uma força apta a promover a significação de eventos, inclusive 

cristalizando estereótipos. Nesse sentido, o autor percebe chaves semânticas e plásticas 

sobrevivendo figurativamente como “aspectos de uma encarnação corporal do histórico” 

(PICADO, 2013, p. 11).
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Os gestos, posições e posturas que a imagem segmenta, na manifestação que o 
corpo da personagem oferece de um acontecimento, valorizam-se as chaves 
semânticas e plásticas desta expressividade de sua presença na imagem, na 
correlação com certas ordens tópicas associadas acontecimento (PICADO, 
2013, p. 10)

Essa discussão em torno de possíveis sobrevivências envolvidas na relação corpo e gesto 

talvez possa ser visualizada por meio da análise do pesquisador Jim Aulich (2015) sobre 

a fotografia do menino sírio Aylan Kurdi, de aproximadamente três anos de idade, 

retratado nos braços de um policial (figura 10), a qual o autor atribui à representação de 

um Pietá37. A criança foi encontrada sem vida em uma praia da Turquia, no ano de 2015, 

em razão do naufrágio do bote em que se encontrava, quando a família de Aylan tentava 

fugir da guerra na Síria atravessando o Mediterrâneo em direção à ilha grega de Kos. A 

ocorrência vitimou também a mãe e o irmão do garoto, sendo que apenas o pai sobreviveu. 

As fotografias do corpo de Aylan, registradas pela fotojornalista Nilüfer Demir, se 

tornaram algumas das imagens mais noticiadas da atualidade (figura 11).

Figura 10. Sem título, Nilüfer Demir, 2015

Fonte: https://www.gettyimages.pt/detail/fotografia-de-not%C3%ADcias/graphic-content-graphic-content-a-turkish-
fotografia-de-not%C3%ADcias/486226682.  Acesso em 10 de julho de 2021.

37 Pietà (piedade em italiano) é um tema de arte recorrente que retrata a Virgem Maria segurando o corpo morto de 
Jesus nos braços, após a crucificação. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/528852-
um-novo-olhar-sobre-a-pieta-de-michelangelo-simbolo-para-o-nosso-mundo. Acesso em 10 de jul. 2021.
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Figura 11. Captura de tela da galeria de Nilüfer Demir no Getty Imagens.

Fonte: https://www.gettyimages.pt/search/photographer?photographer=Nilufer%20Demir&assettype=image&family 
=editorial&sort=mostpopular#license.  Acesso em 10 de julho de 2021.

Aulich (2015) argumenta que a tragédia se tornou visível porque seu retrato se 

encaixa em um treinamento visual social que foi sendo construído histórica e 

simbolicamente ou, nos termos utilizados anteriormente, por utilizar uma linguagem 

pictórica visual sobrevivente. Para o autor a sociedade compreende o mundo com a ajuda 

de imagens impregnadas de interpretações e referências que auxiliam na atribuição de 

significados e que atuam conectando e materializando o repertório de imagens internas à 

produção física de imagens externas representadas na esfera social, “impulsionado pela

contingência e pela emoção, para construir o mundo que constitui parcialmente” 

(AULICH, 2015, p. 51, tradução nossa)38.

As imagens por esse entendimento transportariam uma enorme carga potencial 

interligada à herança de vida e cultura, o que as faz pertencer a uma tipologia (ou 

tipologias) daquilo que é estabelecido ou reconhecível culturalmente. Segundo Aulich 

(2015), a fotografia analisada, ao sugerir um Pietá, remete à iconografia desenvolvida no 

norte da Europa a partir do século XV com a representação da Paixão de Cristo, ecoando-

a e, junto a ela, concepções afins. 

Como tal, podemos marcá-lo com as palavras: Família; Sacrifício; Martírio; 
Deslocamento; Voar; Sobrevivência; Proteção; Ressurreição; Redenção; 
Salvação; Pena; Misericórdia; Tristeza; Piedade e, finalmente, vitória sobre a 
morte. Crucialmente, o corpo é mantido à frente por uma figura de autoridade 
(Mãe de Deus, pai, soldado, policial, bombeiro). O corpo é mantido em um 

38 No original: “driven by contingency and emotion, to construct the world it partly constitutes”.
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gesto de oferecimento, como se fosse testemunhar e implorar pela intercessão 
de uma autoridade ainda mais elevada. [...] À medida que a imagem Pietá viaja 
pelo espaço e pelo tempo, é continuamente escrita como um palimpsesto, 
sempre carregando um resíduo de suas existências anteriores. Memórias de 
onde as leituras eram determinadas em seus próprios tempos por quadros 
institucionais e as areias movediças da ideologia persistem. Toda ocorrência é 
vinculada intertextualmente e de forma síncrona, garantindo que a imagem 
nunca possa ter um significado definitivo ou ser valorizada com a bagagem 
transportada pelo destinatário (AULICH, 2015, p. 53, tradução nossa)39.

Por esse exemplo e seguindo o que diz Picado (2012), ao avaliar que o 

fotojornalismo assumiu um papel de vicário da experiência visual modelando discursos 

que pela imagem convocam o espectador a participar “sinestésica e patêmica” (PICADO, 

2012, p. 2) da ação retratada, é possível inferir que uma série de sentidos e relações advêm 

desse entendimento de Aylan como um Pietà. É essa vinculação que induz aquele que 

olha a imagem a se posicionar, desde que a fotografia “se apresente ao olhar de um 

testemunho, seja por manifestar-se no gerúndio, num retrospecto ou pela evocação de 

uma simpatia compassional” (PICADO, 2012, p. 4). Se, conforme diz Picado (2013), a  

ordem de constrições impostas pela forma visual é, inclusive, capaz de estimular um 

efeito proposto por ícones que faz parte de um sistema simbólico associado a um princípio 

do testemunho ocular, em que a imagem evoca (ou até mesmo instaura) acontecimentos, 

as fotografias feitas por Demir, em especial a que o menino aparece sendo carregado nos 

braços (figura 10), como um Jesus desfalecido, evoca/instaura imaginativamente, em uma 

imaginação posta em ação, mais que o dado da sua morte, mas também a sua percepção 

em termos de martírio e de redenção. 

2.2 O fotojornalismo na era digital e a relação da sociedade com a imagem

Também interessada em questões que cercam a percepção e possibilidades 

narrativas do fotojornalismo, Schneider (2010), indica que as transformações promovidas

39 No original: “As such we could tag it with the words: Family; Sacrifice; Martyrdom; Displacement;
Flight; Survival; Protection; Resurrection; Redemption; Salvation; Pity; Mercy; Sorrow; Piety and 
ultimately Victory over Death. Crucially, the body is held forward by an authority figure (Mother of God, 
father, soldier, policeman, fireman). The body is held in a gesture of offering up, as if to bear witness and 
to implore for the intercession of an even higher authority. […]As the pieta image travels through space 
and time so it is continually written over like some palimpsest, always carrying with it a residue of its 
previous existences. Memories of where readings were determined in their own times by institutional 
frames and the shifting sands of ideology persist. Every occurrence is linked intertextually and 
synchronically, ensuring that the image can never be definitive in meaning or prised from the baggage 
carried by the receiver”. 
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pelo digital, sobretudo no que diz respeito à forma de captação fotográfica, colapsou o 

modo dominante de conceber a fotografia enquanto documento. 

Desenvolvida no Vale do Silício, nos EUA, a fotografia digital nasceu na década 

de 1960 e se popularizou a partir de 1990, segundo o Instituto Português de Fotografia 

(on-line, 2017). Esse novo modo de criação fotográfica incentivaria, novamente, 

mudanças profundas nas formas de percepção dos indivíduos e na relação da sociedade 

com a fotografia, cujo método, em bases eletrônicas, facilitou o armazenamento, a 

visualização e compartilhamento em outras tecnologias, também digitais, como o 

computador e sem a necessidade de revelação impressa. Insere ainda a possibilidade de 

sua transmissão via rede e, com o desenvolvimento tecnológico, do observador se 

deslocar do dispositivo para visualizar a cena a ser capturada por uma tela, colaborando 

na construção de novas capacidades de fruição e novas formas de observar, sentir e 

vivenciar o mundo social.

Nesse sentido, Wagner Souza e Silva e Raul Ernesto Pereira (2018) atribuem a 

mesma importância que Benjamin conferiu à fotografia como experiência para a 

modernidade, à fotografia digital - associada às possibilidades da internet - como 

fenômeno experiencial, para a contemporaneidade. Para os autores, o movimento de 

popularização do digital que teria começado há pouco mais de duas décadas mudaria “não 

só a história da fotografia, como a história da humanidade” (SILVA, PEREIRA, 2018, p. 

42). Silva e Pereira (2018) alegam que as transformações envolvidas no digital foram tão 

substanciais nos últimos anos que é inimaginável qualquer possibilidade anterior de 

aproximação dos sujeitos com as imagens como atualmente, em que a quantidade delas 

rodeando e se impondo na vida social é grande e inquestionável.

Além disso, segundo Schneider (2010), considerando a diferença técnica (antes 

de bases físico-químicas; agora de natureza matemático-computacional), favoreceu a 

disseminação de discursos dominantes, inclusive no fotojornalismo, que levantaram a

hipótese da perda de uma suposta autenticidade fotográfica e fizeram com que alguns 

pesquisadores passassem a sugerir uma era do pós-fotográfico. Essa situação é 

oportunizada, de acordo com a autora, pela propagação da ideia de substituição do rastro 

luminoso, “como suporte ontológico para delimitar as fronteiras da fotografia” 

(SCHNEIDER, 2010, p. 50), por uma ideia de registro sem rastro no digital. 

Tal posicionamento leva em conta o processo fotográfico que mesmo já 

considerado instantâneo por Benjamin, ainda era tido como um acontecimento mais 

duracional e com a demanda de alguma espera, sobretudo em relação ao produto final que 
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muitas vezes surpreendia e no analógico somente se completaria com a revelação da 

imagem em superfície sensível ‘palpável’ (metal, vidro, celulose, papel) – procedimento 

rodeado de simbolismos. Em certo sendo, no digital, haveria alguma desvinculação, pois 

além da superfície ‘palpável’ ser substituída por um código binário, o instante a ser

capturado passa, em pouco tempo, a ser observado enquadrado na própria tela do 

equipamento antes mesmo de ser fixado em imagem. Para Schneider (2010) as discussões 

em torno da perda de autenticidade e do pós-fotográfico estariam envolvidas com certas 

‘obsessão tecnicista’ que insiste em dimensionar o desenvolvimento tecnológico como 

definidor da imagem fotográfica, o que, na compreensão da autora, pode esconder 

questões mais profundas ligadas a regimes de percepção e legibilidade, não se tratando 

“da autenticidade da fotografia enquanto documento, mas da percepção de autenticidade, 

do modo como aprendemos a lê-las” (SCHNEIDER, 2010, p. 52). 

Propondo a configuração do que considera um tipo de alfabetismo fotográfico, 

Schneider (2010) pondera que a própria visão é construída historicamente, de maneira 

que as formas de assimilação das imagens não seriam fornecidas simplesmente pela 

imagem em si, mas vão sendo constituídas culturalmente, levando em conta jogos de 

relações a serem estabelecidos e sistemas de convenções e restrições em que o observador 

está inscrito. Dessa forma, a percepção, sedimentada na cultura, opera ensinando a lidar 

com as imagens e com a forma de concebê-las ao longo do tempo. Para a autora a 

temporalidade na fotografia seria instituída pelos regimes de percepção e instaurada por 

um agenciamento narrativo instruído nas imagens e em seus contextos de publicação e 

circulação. Sendo assim, a novidade reside, para Schneider (2010), no aumento, cada vez 

mais crescente, de produção e circulação de imagens, o que fora oportunizado pelo digital 

e amplificado com o advento da internet e suas possibilidades, alfabetizando visualmente 

o público, “que passa a reconhecer e dominar as estratégias de construção do discurso”

(SCHNEIDER, 2010, p. 53).

Aproximado a isso, Wagner Souza e Silva (2015) indica a abundância como efeito 

colateral da realidade do digital, devendo ser encarada como fenômeno de expansão das 

fronteiras da fotografia documental. O autor sinaliza que a promoção do excesso no meio 

digital contribuiu para instabilidade da ideia do ponto de vista soberano e estável, pelo 

acolhimento da convivência múltipla, com e entre imagens, além de abalar certa 

perspectiva renascentista, apreendida como ponto de apoio primordial na organização do 

espaço pela imagem.
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Silva (2015) alega que a realidade contemporânea revelaria com maior clareza o 

caráter móvel e alterável da fotografia, bem como teria beneficiado a formação de um 

novo observador devidamente alfabetizado às interfaces disponibilizadas e habilitado 

para lidar com múltiplos pontos de vista que exigem um constante deslocamento do olhar. 

Nesse contexto, as imagens, segundo o autor, se tornariam elas mesmas “elementos 

estruturantes para a composição de novas formas de articular narrativas fotográficas que 

se servem do estatuto documental da fotografia” (SILVA, 2015, p. 9).

Em consonância com essa percepção, Silva e Pereira (2018) recorrem a Benjamin 

para pontuar a potência da fotografia como “instrumento a serviço de ‘todos os aspectos 

da atividade humana’” (SILVA, PEREIRA, 2018, p. 40), cuja própria cronologia seria 

capaz de demonstrar a habilidade desse tipo de imagem para ampliar e configurar os 

universos mobilizados ao seu redor, além de servir de arquivo armazenando conteúdos 

simbólicos que são distribuídos e colocados em circulação. Os autores acreditam que a 

fotografia não apenas estruturou outras formas de imagem, “como também germinou um 

sistema de produção de informação que, em muitos aspectos, também é uma derivação 

de sua estrutura” (SILVA, PEREIRA, 2018, p. 40). 

Ao discutir o que chama de “cliques” da fotografia, José Afonso da Silva Junior 

(2020) argumenta que a fotografia digital dividiria a história da prática fotográfica em 

dois grandes capítulos, um vinculado apenas ao primeiro clique, do obturador da câmera 

no analógico, e ao segundo clique, do mouse que compartilha a fotografia, no contexto 

do digital40. O pesquisador, para quem a fotografia é “uma modalidade de discurso visual 

que dialoga necessariamente com o real” (SILVA JUNIOR, 2020, p. 29), antes tanto 

agora no digital, reforça que a fotografia sempre foi um tipo de imagem maleável, fluida 

e alterável, podendo ser descontextualizada inclusive no que diz respeito aos seus lugares 

de referência culturais. Por isso, o autor considera que o digital ainda preserva 

morfologicamente uma fenomenologia do fotografar e dos resultados enquanto imagem, 

seja por elementos, composição e/ou comportamentos preexistentes na cultura social, 

40 Para Silva Junior é a partir das possibilidades do clique do obturador que se inaugura a ideia de uma construção 
visual do instante, dada a partir da percepção de uma ampla duração que, entre 1840 e 1880, permitiria a assimilação 
progressiva da experiência fotográfica, originando “o clique propriamente dito, o ato de obturar, extrair, e separar o 
momento, e por consequência, gerar o instantâneo como um dos valores da fotografia”. Nesse sentido, consolidando a 
fotografia como uma imagem da captura do instante e propiciando a circulação das visualidades de maneira mais 
acelerada, o que o autor atribui como primeiro clique da fotografia, que, ao elaborar o instante fotográfico, permitiu 
“experienciar o tempo como fenômeno estético”. Ao segundo clique, Silva Junior (2020, p. 33) incorpora a articulação 
da imagem com dinâmicas de produção e circulação, o que ocorreria mais de um século depois do primeiro clique, 
vinculando o ato de fotografar com a circulação das imagens, através do compartilhamento em rede. O autor inclui um 
terceiro clique da fotografia que atribui ao ato de printar imagens e que estaria totalmente vinculado ao ambiente digital.
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[...] que pressupõe tanto a permanência como o recondicionamento de práticas 
e valores em que pensar o instante dilataria o conjunto de postulações do ato 
fotográfico relacionando outros códigos da sintaxe e semântica fotográfica, tais 
como a angulação do ponto de tomada, a relação corpo-câmera do operador, o 
ajuste as condições de luz e foco e, obviamente, as intencionalidades e 
imprevistos atuantes nesse conjunto de práticas (SILVA JUNIOR, 2020, p. 
31). 

 

Silva Junior (2020) avalia ainda que a noção de instante foi sendo modelada ao 

longo do tempo, de forma que o que se entende como instante na atualidade sofreu 

também uma progressiva aceleração da experiência de tempo social e coletivo, sendo 

percebido bastante diferente de quando surgiu a fotografia. A fotografia, por esse 

posicionamento, se revela mutável também enquanto ideia de tempo que é atribuída ao 

instante, ao passo em que remete a certa invariância, na qual a dialogia entre o ato de 

fotografar e convergência cultural com os meios digitais conferem hiperatributos à 

fotografia que vão se acumulando em seus repertórios de operação. Isso dá a ver “a 

modificação sucessiva da nossa experiência do tempo instantâneo sacado do tempo da 

duração, o kairos (tempo da ação em grego) extraído do cronos (tempo de vida)” (SILVA 

JUNIOR, 2020, p. 34) que nos espaços de circulação, “notadamente em redes sociais, fica 

mais clara a mudança na economia da atenção presente na fotografia, onde o pertencer 

passa a ser valor de identificação do ver e do ser visto” (SILVA JUNIOR, 2020, p. 34). 

 As mudanças teriam alcançado um novo patamar de fruição das práticas que 

envolvem a fotografia, assim como dariam condições para novas construções e 

reconfigurações da experiência fotográfica, cuja conexão atual da sociedade com as 

imagens seria, de acordo com Silva e Pereira (2018), “resultado de um crescente 

aprimoramento de nossa relação com as telas” (SILVA, PEREIRA, 2018, p. 42). 

Assinalando a valorização das redes sociais na sociedade contemporânea, Silva e Pereira 

(2018) demarcam ainda que a popularização dos smartphones instauraria de vez a ideia 

de portabilidade colocando “as imagens ao alcance e sob o controle da ponta dos dedos 

[...] assumido um espaço cada vez mais definitivo para o destino da fotografia em sua 

versão eletrônica” (SILVA, PEREIRA, 2018, p. 42), desprendida do suporte físico e 

largamente reproduzida em suporte digital. Desse modo, ao possibilitarem o 

compartilhamento imediato da imagem, os smartphones teriam contribuído para fazer “do 

compartilhamento um importante elemento de constituição do processo fotográfico, 

praticamente o segundo clique da fotografia” (SILVA, PEREIRA, 2018, p. 42).  

 Por essa compreensão, a fotografia digital se tornaria instrumento de 

transformação e adaptação da sociedade, bem como de suas capacidades, promovendo 
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novas lógicas de comunicação e sociabilização. Assim, de acordo com André Lemos e 

Leonardo Pastor (2018), a fotografia no meio digital, através das redes sociais, é passível 

de produzir um sentido de co-presença e enraizamento pelo movimento e relações entre 

pessoas, imagens e artefatos, entrelaçando experiência, formas locativas e representação, 

atuando como vetor de comunicação e sociabilidade, “comprovada pela prevalência do 

contato com o outro – em detrimento da preocupação com a qualidade técnica da 

imagem” (LEMOS, PASTOR, 2018, p. 12). A prática da fotografia nessas plataformas 

inseriria a fotografia em um fluxo de troca permanente, que, para André Lemos e Catarina 

de Sena (2019), embora esteja mais ligado ao estabelecimento de relações com o próprio 

espaço das redes e com o outro, possibilitaria “a ampliação da comunicação pela 

disseminação de imagens com circulação planetária e imediata” (LEMOS, DE SENA, 

2019, p. 9).  

 Com entendimento que pode ser aproximado, Schneider (2010) aponta para uma 

inversão de vetor que age afastando a ideia do profissionalismo estetizado da percepção 

de autenticidade na imagem fotográfica. A pesquisadora identifica, nesse sentido, o 

aumento da sensação de saturação e desconfiança, que culminaria, inclusive, em uma 

crise dos usos da fotografia jornalística, muitas vezes dimensionada como objeto de culto 

e monumento.  

 
A valorização da qualidade da fotografia profissional, da nitidez da imagem é 
afetada por uma desconfiança diante das possibilidades de manipulação digital, 
que investem no artifício, na nitidez, no excesso de perfeição, hoje lido como 
distante, fabricado, pouco autêntico. A autenticidade provém justamente das 
marcas visíveis do testemunho, encontradas na crueza, pouca nitidez, 
intimidade e amadorismo das imagens (que podem, por sua vez, também ser 
simuladas posteriormente). [...] Enquanto isso o fotojornalista tradicional é 
tomado como intruso, um agente exterior, cujas imagens precisam penetrar no 
campo de ação de um público mais amplo das mídias sociais, ao invés de 
emergir a partir dele (SCHNEIDER, 2010, p. 52).  

 

Assim como Picado (2014) indica a possibilidade de uma cristalização de 

estereótipos do corporal no histórico, a autora propõe que a sobrecarga de circulação 

imagética suscita fadigas emocionais fomentadas pela produção de uma constante 

reencenação de ícones que acabam consolidando convenções do fotojornalismo. Diante 

do “temporal” incessante de imagens, a contemporaneidade pode ter inserido a fotografia 

outra vez no dilema da produtibilidade e da reprodutibilidade técnica, podendo a 

saturação pela abundância levar à invisibilidade da imagem. “O impacto, antes alcançado 

por revelar ao mundo tragédias através de imagens muitas vezes chocantes, é minimizado 



76 

pela monotonia da repetição dos mesmos bordões, anestesiando o público” 

(SCHNEIDER, 2010, p. 5).

Entretanto, de acordo com Fátima Lopes Cardoso (2018), a noção da fotografia 

como marca do real é ainda o que legitima a fotografia jornalística que, na construção do 

real a ser compartilhado, se valeria de composições estéticas aperfeiçoadas a fim de 

recorrer aos sentidos e exercer, não poucas vezes, uma função emotiva, inclusive “no 

registo de situações melindrosas da humanidade” (CARDOSO, 2018, p. 124). A autora 

lembra que, mesmo adaptado ao ambiente digital, o observador geralmente ancora suas 

referências em um mundo visual que lhe é mostrado pela imprensa. E, ainda que o 

fotojornalista se sirva do estatuto documental, da técnica com suas possibilidades e 

limitações para elaborar o ponto de vista que chega ao público, tais atributos são o que 

ajudariam a quebrar a indiferença desse público perante a imagem. Cardoso (2018) 

defende que o estatuto documental se conecta ao fotojornalismo também pela capacidade 

do fotógrafo em transpor um acontecimento para um enquadramento, que pela habilidade 

do fotojornalista se torna único e diferenciado dos demais. Para a autora, o fotojornalismo 

se impõe geralmente como força de comprovação do que as palavras não conseguem 

demonstrar, mesmo nos dias de hoje, quando já não se nega a existência da perspectiva 

pessoal e da seleção de fragmentos da realidade nas práticas editoriais.

Se a fotografia mostra, é porque é verdade. Esta crença incontestável na 
fotografia documentalista publicada em imprensa funciona como única ponte 
de acesso a realidades que não se conseguem testemunhar. As palavras 
oferecem-lhe o relato dos acontecimentos, descrevem os pormenores, mas, 
para o leitor, só as provas visuais são inteiramente alheias aos desvios da 
imaginação e, portanto, merecedoras de confiança (CARDOSO, 2018, p. 120).

Tomando o fotojornalismo como resultado de metamorfoses culturais, políticas e 

sociais, Cardoso (2018) enxerga no advento da internet e seus suportes digitais, o clímax 

das transformações que o gênero vêm sofrendo ao longo do tempo. E, diferentemente de 

outros autores aqui relacionados, essa pesquisadora argumenta que o ponto de vista nunca 

foi tão valorizado, justamente porque ele ancoraria o fotojornalismo na prerrogativa de 

princípios profissionais, como na suposta ideia de rigor objetivo e de comprovação da 

verdade. O ponto de vista construído pelo fotojornalismo comprometeria um público 

saturado do que a autora caracteriza como “informação descartável da era digital” 

(CARDOSO, 2018, p. 138), suprindo lacunas de um visível que agem legitimando o 

gênero, além de diferenciar a fotografia em termos de intencionalidades e objetivos 
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fotográficos. O reconhecimento se daria exatamente na evidência dos usos que a maioria 

dos sujeitos faz da fotografia, que, segundo Cardoso (2018), a preferem como 

materialização de momentos pessoais e efêmeros, destinando ao profissional o papel de 

emissário do acontecimento que reporta ao espaço público uma realidade. 

A autora reflete, ademais, para universalidade da linguagem fotográfica de 

despertar a percepção visual engajando sentidos e afetos sem a necessidade da 

compreensão de um idioma específico, colaborando, assim, para configurar uma função 

que busca instituir a fotografia enquanto constituidora do real. Para ela, as fotografias 

impactantes têm mais eficácia para serem fixadas na memória do que as palavras “porque 

o fotográfico não precisa de intérprete” (CARDOSO, 2018, p. 125). Dessa maneira a

fotografia documental, sobretudo no campo do fotojornalismo em seu caráter 

acontecimental, que em curto prazo valeria pelo valor de tornar público realidades que 

talvez o observador não tivesse acesso, assume também, conforme discutido 

anteriormente, um caráter testemunhal de pretensões históricas, sendo capaz de 

influenciar a própria história:

Conjugando as capacidades artísticas com as jornalísticas, misturando a 
objetividade da imagem com a subjetividade do ato fotográfico, atribui-se a 
algumas fotografias a influência sobre o rumo dos acontecimentos históricos. 
Respeitados por uns e considerados “predadores” por outros, se os 
fotojornalistas não estivessem presentes em momentos chave da História, 
muitos acontecimentos teriam caído no esquecimento ou não lhe teria sido 
conferido o impacto obtido no espaço público (CARDOSO, 2018, p. 131).

Como exemplo é possível retomar novamente as fotografias de Aylan Kurdi 

(figura 11), que segundo o relatório The iconic image on social media: a rapid research 

response to the death of Aylan Kurdi (2015), além de representarem a atrocidade da crise 

de refugiados na Síria, impulsionaram mudanças de opinião na mídia e na sociedade. 

Elaborado por pesquisadores do Laboratório de Mídias Sociais Visuais da Universidade 

de Sheffield, o relatório investigou o impacto e os desdobramentos das fotografias mais 

compartilhadas de Aylan Kurdi, concluindo que o grau de mobilização – considerado por 

eles sem precedentes – das pessoas que responderam à crise foi um efeito direto das 

imagens de Aylan. 

O trabalho identificou a inauguração de um novo regime de visualidade e de 

criação de significado por meio das imagens, que juntamente com o poder das mídias 

sociais e seu papel na publicação, propiciou o surgimento de uma narrativa visual 

acoplada à viralidade da era digital. Em 12 horas as imagens viajaram para as telas de 
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quase 20 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo possível verificar que a partir dessas 

fotografias a linguagem dos debates foi modificada, revelando mudanças na forma como 

as pessoas se referiam sobre a questão da migração (de hostil a “migrantes” para 

empáticos com “refugiados”)41, antes que os grandes veículos de comunicação 

começassem a divulgar a história.  

Os envolvidos no projeto acreditam que as imagens de Aylan Kurdi se tornaram 

icônicas também pelo fato de que à medida que foram se tornando virais, adquiriram a 

capacidade de serem vistas por um público que antes não sabia da guerra ou não tinha 

dimensão dos conflitos em torno da Síria, fazendo com que as pessoas passassem a se 

interessar pelo tema, pesquisar, discutir e reforçar a ideia de crise: crise dos refugiados.  

Ray Drainville (2015), um dos autores do relatório, pondera que as imagens de 

Aylan capturaram a imaginação europeia por ser uma imagem fotogênica e limpa da 

morte, atuando na mobilização de repertórios visuais que fizeram as pessoas enxergarem 

o menino mais como um anjo adormecido. Para o autor, a imagem da criança engaja um 

sentimento de ambiguidade em relação ao óbito retratado devido ao repertório referencial 

em torno da infância que foi elaborado ocidentalmente ao longo do tempo e, por isso, 

causa identificação por grande parte daqueles que se detém a olhá-la.  

Lisa Procter e Dylan Yamada-Rice (2015), de maneira complementar, indicam 

uma função simbólica para os sapatos de Aylan Kurdi que, segundo os autores, 

fomentaram narrativas socioemocionais, desestabilizando discursos negativos em relação 

aos que buscam asilo. Percepção que é atribuída à tensão provocada pela presença do 

calçado na fotografia, uma vez que a criança passa a impressão de estar dormindo, mas 

seus sapatos estão ali, denunciando algo fora do comum. Procter e Yamada-Rice (2015) 

                                                           
41 De acordo com o relatório, o grau de mobilização das pessoas que responderam à crise teria sido um efeito direto das 
imagens. Isso porque, com o crescimento da circulação da fotografia, surgiam mudanças nos diálogos nas redes, bem 
como respostas políticas em diversos países. Simon Rogers (2015), ao analisar os dados do motor de busca de pesquisa 
do Google para o trabalho, constatou que a modificação de vocabulário nas mídias sociais – de migrantes a refugiados 
– que acompanhou a divulgação da fotografia, mudou os termos e o debate “a medida que as trágicas notícias e a 
imagem se espalhavam, o que as pessoas queriam saber e como elas procuravam também mudou, refletindo e 
construindo formas de conhecimento e resposta nacionalmente específicas” (ROGERS, 2015, p. 6). Já Lin Prøitz (2015) 
acompanhou a mobilização da campanha #RWTN (refugeeswelcometonorway) em grupos do facebook da Noruega 
indicando que, principalmente devido ao grande engajamento de jovens em torno da campanha, as eleições daquele 
ano no país parecem ter sido afetadas pela situação. Entretanto, o trabalho percebeu, também, que embora muitas 
respostas a nível governamental tenham sido imediatas e contundentes, elas foram apenas momentâneas. Nesse sentido, 
a maioria dos autores do relatório chama a atenção para o fato de que apesar de as reações iniciais terem sido 
surpreendentes e fortes, com enorme repercussão a nível global, as respostas foram breves, sem maiores avanços 
legitimadores e/ou normativos em torno das questões migratórias e que pudessem influenciar realmente o contexto 
como no maior acolhimento de refugiados ou no desenvolvimento de políticas públicas adequadas à crise. 
Adicionalmente, estudos da pesquisadora Élisabeth Vallet (2017) apontam que governos, além de não se interessarem 
pela realização de acordos internacionais, utilizaram o tema de forma eleitoreira, disseminando discursos que tratam o 
migrante como uma ameaça à soberania. Assim, na justificativa de se evitar a circulação de migrantes, “nunca na 
história moderna tantos muros foram construídos nas fronteiras” (MELLO, 2017, on-line), demonstrando que a 
segregação pode estar, na verdade, aumentando. 
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entendem que o calçado tanto fornece a ideia de dependência invocada pela percepção de 

que uma criança nesse período da vida não é capaz de calçar seus próprios sapatos 

sozinha, indicando evidências de cuidados parentais, quanto invocam um sentimento de 

desamparo. Assim, os discursos teriam demonstrado como as pessoas foram capazes de 

se comover com aqueles que fugiam de circunstâncias difíceis em seus locais de origem 

fazendo dos sapatos, símbolo de noções idealizadas das relações adulto-criança. 

Ainda que não esteja se referindo ao caso das fotografias que referenciam a morte 

de Aylan, Cardoso (2018) infere ainda algo que pode ser aplicado a esse caso. Por uma 

proposição warburguiana, a autora afirma que enquanto ser, os sujeitos sentem a 

necessidade perene de apreender simbolicamente o mundo para dar-lhe significação e 

valorizar a própria existência. A representação desse menino como Pietà, como diz Aulich 

(2015), e “calçando” cuidados parentais que ainda assim resultam em desamparo, como 

indicam Procter e Yamada-Rice (2015), configuram significados que redundam em um 

testemunho visual compassional. Dessa forma, a potência dessas imagens pode ser 

exposta, justamente, no jogo de configurações existentes que acabam abrindo 

possibilidades e permitindo-as perturbar lugares ordenados e conduzir novas formas de 

sensibilidade e legibilidade do mundo. 

O feed do perfil do Instagram da agência Reuters, como um dos lugares de 

propagação desse tipo de imagem, também age nessa direção, realçando processos de 

produção de sentido na sociedade contemporânea e podendo dar a ver, ainda, o que Didi-

Huberman (2018) chama de categorias de inteligibilidade de uma certa organização 

simbólica e social. Assim, toda a discussão empreendida aqui para a fotografia e o 

fotojornalismo pode ser replicada para as agências de notícia, inclusive para o perfil da 

Reuters na rede social. Isso porque o que distingue as agências de outros meios de 

comunicação ou produtos jornalísticos é o direcionamento de informação para o mercado 

profissional de imprensa, que agiria replicando o conteúdo produzido pelas agências, 

multiplicando, assim, as possibilidades de historicização, na associação dos regimes 

discursivos da informação e na configuração de dimensões ficcionais sobre os 

acontecimentos do mundo42. Além disso, se conforme pondera Siliana Dalla Costa 

42 Siliana Dalla Costa (2018) diz que uma agência de notícias é fundamentalmente um modelo de negócios do campo 
jornalístico, desenvolvido primordialmente pelas três maiores agências mundiais (além da Reuters, AFP e AP), que se 
baseia na produção e distribuição de uma enorme quantidade de conteúdo para ser veiculado globalmente nos variados 
suportes midiáticos. De acordo com o World Communication Report da UNESCO, até o final do século XX, Reuters, 
AFP e AP eram responsáveis pelo processamento e distribuição de mais de 80% da informação internacional publicada 
diariamente. E, considerando o volume de material distribuído atualmente, nos mais diversos formatos, Costa (2018) 
afirma que ainda hoje, tais agencias determinam o padrão de informação jornalística internacional – e supõe-se, também 
o padrão fotojornalístico.
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(2018), as agências têm buscado uma aproximação direta cada vez maior com o público, 

colocando material à disposição em seus suportes midiáticos, como sites e plataformas de 

redes sociais, elas se legitimam, também para os espectadores, como produtoras de 

informação de qualidade e reafirmam seu protagonismo na circulação noticiosa e na 

capacidade de organização simbólica e social do mundo.
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3. A IMAGEM DA INFÂNCIA NO FEED DA REUTERS NO INSTAGRAM

A divulgação de imagens por uma agência de notícias internacional em um espaço 

de visibilidade como as redes sociais pode ser elaborada no âmbito do que Angie Biondi 

(2013) chama de dimensões performativas: ao mesmo tempo que representa a realidade 

do fato, também articula e completa a experiência. As fotografias expostas em uma ampla 

vitrine visual, como no caso do perfil da Reuters no Instagram, compõem modos de 

experiências através desse universo de imagens que não são relevantes apenas para atestar 

ocorrências, mas também para propor diálogos, deslocamentos e conflitos. Por isso, 

observar fotografias de corpos-crianças, como aí retratados, significa dar atenção às 

formas pelas quais tais imagens, a partir da figuração das crianças – associada ao conteúdo 

textual disponibilizado pelas legendas –, é capaz de propor experiências sobre ou a partir 

delas. Seguindo Georges Didi-Huberman (2018), trata-se de vislumbrar as possibilidades 

que o campo abre na utilização das imagens fotográficas, a partir de “séries diferenciais 

para além de todo quadro iconográfico de conjunto, [com] a montagem das singularidades 

para além de toda lista unificada” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 220). 

Nesse sentido, as séries aqui dispostas podem tornar perceptíveis fotografias 

jornalísticas, a partir do recorte de uma agência de notícias, atuando como protagonistas 

das relações entre discurso e acontecimento, bem como na proposição do corpo-criança 

enquanto condição discursiva e/ou operando como vetor das significações, inclusive, 

suscitando possibilidades de angulação para narrativas comunicacionais. São fotografias 

que podem, ademais, revelar ocorrências de operações envolvidas com as visões de 

mundo que resultaram na sua publicação e circulação, interferindo na legibilidade que 

então se estabelece, o que Ana Maria Mauad (2005) e Greice Schneider (2015) 

consideram também parte do processo de produção de sentido e das relações sociais. E, 

tal qual sinaliza Judith Butler (2015), deve-se ponderar de que maneira elas podem atuar 

diferenciando as vidas a serem apreendidas, organizando a experiência visual, inclusive 

gerando “antologias [...] do sujeito” (BUTLER, 2015, p. 17), no que aqui interessa, desse 

sujeito conformado em um corpo-criança. 

3.1. 2013, o ano da inserção da Reuters no Instagram 

Em 2013, ano de inserção da Reuters no Instagram, o aplicativo, embora já 

bastante popular, estava em crescimento, não possuindo a importância que foi alcançando 
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ao longo do tempo. Talvez por isso as cinco imagens mais curtidas (figura 12) estiveram 

concentradas no final do ano, entre final de novembro e dezembro. Em nenhuma das 

fotografias da série o enfoque do assunto noticiado é uma referência direta à criança 

retratada ou evoca uma tematização da infância43.

Figura 12. Série de 2013, com imagens ordenadas das mais para as menos curtidas.

Fonte:  Montagem da autora.

A primeira imagem informa que a criança brinca no balde brinca enquanto sua 

mãe busca água em uma bomba manual na cidade de Chennai, na Índia; a segunda 

fotografia trata de uma homenagem pela morte de Nelson Mandela, realizada em uma 

escola também em Chennai; a terceira é sobre o frio de 31 graus negativos em Ulan Bator, 

capital da Mongólia; a quarta foto relata os estragos de um furacão nas Filipinas; e a 

quinta imagem destaca a morte de Nelson Mandela. Essa tendência, de mostrar corpos-

crianças sem necessariamente tematizá-los de modo central, se repete em todo o corpus:

apenas em cinco das trinta e cinco imagens, as crianças são o assunto principal da notícia 

veiculada. Assim sendo, como condição discursiva, o corpo-criança ajuda a atribuir 

significados e organizar a experiência do observador a partir de uma percepção sobre a 

infância, ainda que, a princípio, não proponha diretamente diálogos, deslocamentos e 

conflitos acerca da infância.

43 Aqui, reconhece-se que o termo “tematização da infância” já traz consigo uma certa visão sobre a infância, posto que
a existência de corpos-crianças que habitam um tema já o tornaria um tema infantil. Deste modo, quando se diz que a 
infância não é tratada na imagem, a pesquisa está se referindo ao fato de que a figuração visual do corpo-criança na 
fotografia, em contraponto ao conteúdo textual fornecido pelas legendas, não reflete uma ideia de infância construída 
a partir de um viés ocidental, nos termos discutidos no primeiro capítulo.
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Figura 13. Sem título, Babu, 201345.

Fonte: https://www.instagram.com/p/ijombDqT8H/. Acesso em 27 jun. 2021.

A imagem mais curtida do ano (figura 13), registrada por uma tomada levemente 

lateral, praticamente de frente, e na altura da criança, enfatiza elementos que sugerem a 

criança em condições precárias. A criança, não aparentando ter mais que 3 anos de idade, 

é retratada dentro de um balde desgastado apoiado sob o chão de terra batida, que está 

disposto ao lado de outro monte de terra molhada e bem em frente a uma estrutura de 

metal ondulada de pintura gasta, provavelmente a “cabana improvisada” a que a legenda 

faz referência. A legenda diz ainda se tratar de um menino. Também oferece mais 

informações contextuais sobre a imagem: foi clicada na Índia enquanto a mãe buscava 

água de uma bomba manual. É uma discursividade (visual, confirmada pela verbalidade) 

que parece possuir interesse em remeter a desigualdades sociais, pois faz intuir que se 

trata de um local insalubre, inclusive sendo capaz de levar o observador a supor locais de 

origem da criança bem distantes do Norte Global.

45 A legenda diz: “Um garoto brinca sentado dentro de um balde enquanto espera que sua mãe buscar água de uma 
bomba manual próxima para lhe dar banho do lado de fora de uma cabana improvisada na cidade de Chennai, no sul 
da Índia, em 30 de dezembro de 2013. REUTERS / Babu #India # Diversão #bath #India #water”. No original: “Um 
garoto brinca sentado dentro de um balde enquanto espera que sua mãe buscar água de uma bomba manual próxima 
para lhe dar banho do lado de fora de uma cabana improvisada na cidade de Chennai, no sul da Índia, em 30 de dezembro 
de 2013. REUTERS / Babu #India # Diversão #bath #India #water”. Publicado em 30 de dezembro de 2013; 1.590 
curtidas.
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Desde a primeira imagem tomada para análise, é possível perceber que as 

fotografias da Reuters já tornam perceptíveis certo direcionamento com relação ao 

possível aparato social que as crianças participam, inclusive, destinado a elas “uma 

posição vulnerável atrelada a uma identidade de classe, gênero, sexualidade ou etnia que 

remete também a um elemento moral que o qualifica e o justifica em dada situação” 

(BIONDI, 2013, p. 62). Essa situação geralmente ocorre na indicação do chamado Sul 

Global, por exemplo, pela opção de utilizar ângulos mais abertos expondo um local 

(ocidentalmente) considerado insalubre e de demarcar deteriorações, além de se estender 

em termos verbais, como na nomeação de “cabana” para certas moradias.

Cabe explanar brevemente sobre a noção de Sul e Norte Globais, que a partir de um viés 

decolonial considera também (mas não somente) o posicionamento geográfico na busca 

de compreender e contextualizar o mundo social. Pela perspectiva de Gayatri Arif Dirlik 

(2007) o termo “Sul” é uma espécie de herdeiro do “terceiro mundo” e teria começado a 

ser utilizado na década de 1980. No entanto, a associação com o adjetivo “Global” se 

daria mais próximo da Guerra Fria, quando se percebe que o discurso e as dinâmicas em 

torno da globalização se tornam mais intensos, em referência a países considerados pobres 

e/ou em desenvolvimento. Os termos teriam sido capazes de projetar uma identidade 

geopolítica subalterna, de acordo com Gayatri Chakravorty Spivak (2010). A autora 

explica que a subalternidade reflete uma impossibilidade de fala e também de escuta de 

determinados sujeitos, majoritariamente percebidos pela voz e fala de um outro, 

ocidentalizado, que não ele próprio, o que a autora considera como um procedimento 

social e ético que age excluindo sujeitos “da possibilidade de se tornarem membros plenos 

no estrato social dominante” (SPIVAK, 2007, p. 12).

Figura 14.  Distinção entre infâncias do Sul e Norte Globais. 

Fonte: Montagem da autora.

A foto da criança fantasiada é de 2015 (figura 37). Feita na Inglaterra, remonta 

muito mais à noção de infância lúdica, enquanto a do menino leva o espectador à ideia do 
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insalubre, indicando, conforme Biondi (2013), que as próprias figurações dos corpos são 

apresentadas a fim de mobilizar experiências peculiares. As duas imagens carregam 

algumas semelhanças, inclusive de enquadramento, as crianças possuem idades próximas 

e estão situadas no centro da fotografia. Entretanto a visualidade imagética exibe 

realidades contrastantes: se de um lado, o enquadramento de uma revela um cenário de 

insalubridade; a outra mostra um espaço que parece destinado à brincadeira do dia das 

bruxas, referenciando noções de infâncias conformada por parâmetros diferentes e 

engajando afetos distintos, demonstrando uma distância que é primeiramente geográfica, 

mas não só, pois evoca imaginários opostos sobre a infância, um simbolicamente 

remetendo ao “terceiro mundo”; o outro, ao “primeiro mundo”.

Figura 15. Limiares. 

Fonte:  Montagem da autora.

Outras duas fotografias da série de 2013 insere dois meninos que olham por 

janelas de vidro e, por isso, podem ser aproximadas (figura 15). A primeira foto (figura 

16) é um quadro mais fechado que deixa visível apenas os olhos e parte da cabeça do

menino, que se percebe bem agasalhado. Emoldurado pela neve que cobre a janela do 

lado de fora, ele encara a câmera de frente. Já a segunda retrata outro menino, Anda, única 

criança negra da série de 2013 e a única que possui identificação (figura 17). Ele também 

olha por uma janela de vidro, mas diferente da anterior, a moldura da janela de sua 

“cabana” é de madeira deteriorada, enquadrando praticamente toda foto. A tomada 

escolhida, lateral e de baixo para cima, parece destacar o olhar desse menino, que logo é

percebido com semblante mais desanimado, olhando para o lado. 

Especificamente sobre fotografias que retratam janelas, Luís Mauro Sá Martino e 

Ângela Cristina Salgueiro Marques (2020) as encaram como “limiares entre o que está

dentro e fora, e também a divisão entre ‘passado’ e ‘história’” (MARTINO; MARQUES, 
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2020, p. 83). Para os autores, que analisaram fotos feitas no contexto do Farm Security 

Administration na década de 1930 e que mostram pessoas em situação de pobreza em 

janelas, esse tipo de fotografia promove fabulações e intervalos em que os sujeitos 

figuram na interseção de tempos e espaços. Tal compreensão adota um viés 

didihubersiano, assimilando que esse tipo de imagem faz juntar no exercício do olhar a 

ideia de luto e desejo, como uma fantasmática do tempo: “um tempo para olhar as coisas 

que se afastam até perder de vista” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 254 apud MARTINO; 

MARQUES, 2020, p. 86), sendo capazes de “revelar sintomas, intervalos temporais e 

brechas para a contemplação e a fabulação” (MARTINO; MARQUES, 2020, p. 87).

Figura 16. Sem título, B. Rentsendor, 201348.

Fonte: https://www.instagram.com/p/iepVG5KT19/. Acesso em 27 jun. 2021.

É bem esse sentido a que as fotografias parecem remeter. Na da Mongólia (figura

16), o menino mira a câmera e encontra o espectador, quase como um encontro entre 

48 A legenda diz: “Uma criança olha pela janela de um ônibus, que está coberta de geada, em Ulan Bator (capital da 
Mongólia), 27 de dezembro de 2013. As temperaturas em Ulan Bator na sexta-feira chegaram a menos 31 graus Celsius 
(menos 23,8 graus Fahrenheit). REUTERS / B. Rentsendorj #snow #ice #weather #Mongolia #freeze #picoftheday”. 
No original: “A child looks out through a bus window, which is covered by frost, in Ulan Bator, December 27, 2013. 
Temperatures in Ulan Bator on Friday reached as low as minus 31 degrees Celsius (minus 23.8 degrees Fahrenheit). 
REUTERS/B. Rentsendorj #snow #ice #weather #Mongolia #freeze #picoftheday”. Publicado em 8 de dezembro de 
2013; 1.194 curtidas.
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passado e futuro. Na outra (figura 17), utilizada para referenciar a morte do líder sul-

africano Nelson Mandela, falecido em 05 de dezembro de 2013, Anda não direciona o 

olhar para esse encontro. No vidro da janela estão refletidas nuvens em um céu azul que 

se misturam com a imagem do rosto do menino que, não fosse pela moldura e algumas 

partes da casa que ficam à mostra, seria possível imaginar que a criança está no céu por 

entre as nuvens. Ele olha para fora como quem olha para o além ou talvez como um anjo 

que olha do além. A legenda diz que ele observa o cemitério onde ocorrerá o funeral. 

Configura-se, na associação entre visualidade e verbalidade, certa fantasmática do tempo, 

que abre o espectador à contemplação e à fabulação.  

Figura 17. Sem título, Yannis Behrakis, 201349.

Fonte: https://www.instagram.com/p/h73TKNqTy4/. Acesso em 27 jun. 2021.

A morte do líder da África do Sul marcou o mundo de tal forma que, 

provavelmente não por acaso, duas das cinco imagens mais curtidas desse conjunto fazem 

49 A foto, na postagem, é acompanhada da seguinte legenda: “Um garoto local, Anda, olha pela janela de sua cabana 
para o cemitério do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela antes de seu funeral em Qunu, em 15 de dezembro de 
2013. REUTERS / Yannis Behrakis #mandela #nofilter #reflection #sky #clouds #picoftheday”. No original: “A local 
boy, Anda, looks out from his hut's window at the burial ground of late former South African President Nelson Mandela 
ahead of his funeral in Qunu, December 15, 2013. REUTERS/Yannis Behrakis #mandela #nofilter #reflection #sky 
#clouds #picoftheday”. Publicado em 15 de dezembro de 2013; 1.051 curtidas.
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referência a seu falecimento, exprimindo sentidos construídos socialmente imbricados 

como a capacidade humana de simbolização (figura 18). 

Figura 18. A morte de Mandela e a capacidade humana de simbolização. 

Fonte: montagem da autora.

Figura 19. Sem título, Babu, 201351.

Fonte: https://www.instagram.com/p/hl1RO2KTzU/. Acesso em 27 jun. 2020

51 A foto, na postagem, é acompanhada da seguinte legenda: “Alunas seguram velas em frente a um pôster do ex-
presidente sul-africano Nelson Mandela durante uma cerimônia de oração em uma escola na cidade de Chennai, no sul 
da Índia, em 6 de dezembro de 2013. O herói sul-africano anti-apartheid Mandela morreu pacificamente em casa com 
a idade de 95 na quinta-feira, depois de meses lutando contra uma infecção pulmonar, deixando sua nação e o mundo 
em luto por um homem reverenciado como um gigante moral. REUTERS / Babu #Mandela #memorial #picoftheday 
#India #candlelight #photojournalism”. No original: “Schoolgirls hold candles in front of a poster of former South 
African President Nelson Mandela during a prayer ceremony at a school in the southern Indian city of Chennai 
December 6, 2013. South African anti-apartheid hero Mandela died peacefully at home at the age of 95 on Thursday 
after months fighting a lung infection, leaving his nation and the world in mourning for a man revered as a moral giant. 
REUTERS/Babu #Mandela #memorial #picoftheday #India #candlelight #photojournalism”. Publicado em 06 de 
dezembro de 2013; 1.311 curtidas.
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A outra imagem que remonta o assunto é a segunda fotografia mais curtida do ano 

(figura 19). A composição traz cinco meninas enquadradas no primeiro plano. Elas estão 

uniformizadas, o que pode indicar estarem em idade escolar. Portam velas acesas nas 

mãos e, mesmo estando em fila, umas estão posicionadas de frente para as outras.

A parte da imagem mais destacada, para as quais todas as meninas se voltam, é 

um painel enorme impresso, que se vê atrás das crianças. Nele, há uma fotografia do rosto 

de Mandela, em que ele não apenas olha, mas também acena para o observador. Duas 

velas estão marcadamente em frente ao rosto do político e a fotografia possui um tom 

avermelhado, podendo ter sido saturada ou tendo o nível de temperatura elevado, 

construindo a impressão de que toda cor do ambiente advém das velas acesas, atitude que 

em diversas tradições está conectado a rituais simbólicos, bem como com a religiosidade. 

Ao buscar essa imagem no Google Imagens as palavras-chaves ligadas a ela são 

justamente “worship” (“adoração” em inglês) e “vigil” (“vigília”). A legenda informa que 

as meninas estão em uma escola na Índia prestando homenagem ao ex-presidente. Nesse 

texto, ele é chamado de “herói sul-africano anti-apartheid” e diz que sua morte deixou “o 

mundo em luto por um homem reverenciado como um gigante moral”. As meninas, em 

condolências, honram a memória do herói. Assim interpretada e retomando Susan 

Moeller (2002), a imagem parece fazer as crianças evocarem um futuro, como capazes de 

iluminar caminhos. 

Apenas duas imagens da série de 2013 retratam mais de uma criança (figura 20). 

Enquanto as meninas fazem vigília para o “gigante” Mandela, esses meninos parecem 

“rir na cara do perigo”.

Figura 20. A infância como possibilidade de futuro. 

Fonte: montagem da autora
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Figura 21. Sem título, Athit Perawongmetha, 201353.

Fonte: https://www.instagram.com/p/hDeUYzqT96/. Acesso em 27 jun. 2021.

A última fotografia da série retrata dois meninos em primeiro plano (figura 21). 

Ambos estão quase desnudos, um trajando cueca e o outro, bermuda. É uma composição 

que chama atenção para as crianças, quase deixando escapar o contraste que revela a 

fotografia. A câmera está posicionada na altura das crianças, destacando seus corpos e 

ações. Os meninos estão encharcados, se divertindo com a água que cai sobre eles em 

meio a um cenário caótico que, pela legenda, entende-se ser destroços, consequência de 

um tufão que devastou o lugar. A cena foi registrada na cidade de Tacloban, nas Filipinas, 

15 dias depois do tufão Haiyan ter destruído boa parte do país e vitimado mais de 4.000 

pessoas até a data da publicação. As crianças estão cada uma em um lado da imagem e, 

talvez por isso, seja possível ter uma ideia da cena ao redor e atrás delas. Mesmo que os 

planos posteriores apareçam desfocados devido à baixa profundidade de campo, é 

razoável inferir, ainda que não esteja visível, que se trata de um local aberto e amplo.

53 A foto, na postagem, é acompanhada da seguinte legenda: “Crianças tomam conta dos escombros de uma área 
destruída pelo tufão Haiyan na cidade de Tacloban em 23 de novembro de 2013. O tufão Haiyan atingiu o país em 8 
de novembro, devastando quase tudo em seu caminho e matando mais de 4.000 pessoas. REUTERS / Athit 
Perawongmetha #nofilter #photojournalism #philippines #haiyan #picoftheday #picoftheday”. No original: “Children 
shower near the debris of an area destroyed by Typhoon Haiyan in Tacloban City November 23, 2013. Typhoon Haiyan 
smashed through the country on November 8, laying waste to just about everything in its path, and killing more than 
4,000 people. REUTERS/Athit Perawongmetha #nofilter #photojournalism #philippines #haiyan #picoftheday 
#picoftheday”. Publicado em 23 de novembro de 2013; 1.062 curtidas. 
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É uma imagem que aciona a ideia de precariedade pelo cenário apresentado, 

perceptível e imaginável como desvalido, principalmente quando somado à legenda, que 

dá a dimensão da catástrofe ocorrida. Entretanto, a força dessa fotografia reside 

justamente na contradição que também ressalta a capacidade expressiva dos corpos 

infantis, dando a ver “formas de expressão relacionadas a gestos, posturas, movimentos, 

remetendo a experiências” (WARBURG, 2015, p. 122). Faz com que a corporeidade 

expressa mobilize afetos e torne visível, como indica Didi-Huberman (2013), não apenas 

uma qualidade do mundo exterior, mas estados afetivos devido a uma plasticidade que 

ultrapassa a capacidade de entendimento do observador, como um símbolo que se tornou 

incompreensível por estar investido dos poderes da fantasia em ação, por “uma condição 

psíquica comum ao que costumamos chamar de corpo e alma, imagem e palavra, 

representação e movimento etc.” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 248). Tem-se ainda o 

fotojornalismo se destacando na relação discursiva pelo caráter de testemunho visual e 

configurando uma dimensão ficcional e construtora, na busca de sistematizar a realidade 

e organizar representações do mundo.

3.2. 2014, o corpo-criança na atração do olhar

Figura 22. Série de 2014. Com imagens ordenadas das mais para as menos curtidas.

Fonte: montagem da autora

Em 2014 novamente os corpos-crianças são utilizados, em sua maioria, como 

ponto indireto para outros assuntos (figura 22). A fotografia mais curtida foi fotografada 

dentro de um hotel em Tóquio, no Japão, e fala de um evento de final/início do ano com 

base no zodíaco chinês; a segunda, tirada na Alemanha, contextualiza a ocasião do 25º 
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aniversário da queda do muro de Berlim; a terceira imagem informa sobre um terremoto 

na China que vitimou centenas de pessoas; a quarta registra o momento que um menino 

passa e olha para certo muro em Medford; e a quinta narra um episódio cotidiano da mãe 

que leva o filho para escola em Nova Iorque. Uma peculiaridade da série é o fato de a 

segunda imagem mais curtida (com a menina diante do muro de Berlim) ter sido 

publicada duas vezes em 2014, alcançando a posição de segunda e terceira foto mais 

curtida do ano. 

Outra singularidade é o fato de a única imagem da série que contextualiza situação 

de conflito (sendo ela própria também a única a remeter ao Sul Global) ser também a 

única a exibir o rosto da criança retratada, sendo que os rostos das outras crianças, nas 

demais fotografias, não são visíveis. Nenhuma das crianças é nomeada, ponto a mais no 

processo de sua desidentificação. Majoritariamente essa série configura a ideia de uma 

infância ocidental idealizada (figuras 24, 25, 26 e 29), em contraponto com uma única 

‘indesejada’ (figura 30). É como se o interesse das pessoas em 2014 estivesse mais 

voltado para a imagem da criança como fato diverso e/ou colírio para os olhos, nos termos 

de Moeller (2002). 

Percebe-se ainda a possibilidade apontada por Martino e Marques (2020) de 

limiares, intervalares e fabulações em três das cinco imagens (figura 23), ainda que em 

duas das fotografias as crianças estejam do lado de fora, sem a presença de janelas. Nesses 

casos os muros, os quais as crianças estão detidas, parecem substituir as janelas na 

configuração de um limiar. Pelo exercício do olhar, tais fotografias permitem a 

imaginação envolvida com a interseção de tempos e espaços que os corpos-crianças 

parecem figurar.

Figura 23. Muros que não são barreiras para o Norte.

Fonte: montagem da autora.
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Figura 24. Sem título, Issei Kato, 201455. 

Fonte: https://www.instagram.com/p/wyEtD7KTzo/. Acesso em 7 set. 2021. 

A fotografia mais curtida do ano (figura 24), foi clicada de dentro de um hotel em 

Tóquio que, devido à translucidez de uma grande janela envidraçada, exibe o ambiente 

externo. A legenda refere-se a um evento no hotel sobre a transição do ano da ovelha para 

o ano do cavalo, em dezembro de 2014. Do lado de dentro tem-se a criança, pequena,

aparentando ter menos de dois anos de idade, cuja fragilidade e baixa estatura é reforçada 

pelo ângulo da imagem. Ela está entre duas colunas e é vista de costas, apoiada com as 

mãos no vidro, com a cabeça levemente voltada para cima, olhando para fora e para o que 

está acima dos seus olhos. Em segundo plano, dois homens vestidos com fantasias – um 

de ovelha e o outro de cavalo – e suspensos por equipamentos de escalada, estão do lado 

de fora do edifício, limpando a janela envidraçada de forma que são retratados de frente. 

A criança está diante do limpador vestido de ovelha e voltada para a atividade 

dele, talvez por estar fantasiado, mas é possível supor, também, que ela estivesse curiosa 

em relação ao trabalho executado e ao que está para além da janela, nos elementos da 

55 A legenda diz: “Limpadores de janelas, vestidos com fantasias de animais do calendário zodíaco chinês, trabalham 
durante evento de ano novo promovido em um hotel, num distrito de negócios em #Tóquio, em 19 de dezembro de 
2014. 2014 é o ano do cavalo e 2015 é o ano da ovelha de acordo com o calendário zodíaco chinês #JAPÃO #fotododia”. 
No original: “Window cleaners, dressed in horse (L) and sheep costumes featuring animal signs from the Chinese 
zodiac calendar, work during an event promoting the year-end and new year at a hotel in the business district of #Tokyo 
December 19, 2014. The year of 2014 is the year of the horse and 2015 is the year of the sheep according to the Chinese 
zodiac calendar #JAPAN #picoftheday”. Publicado em 19 de dezembro de 2014; 3.870 curtidas. 
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cidade que a vidraça permite que ela enxergue. Ela quase consegue encostar na pessoa e 

nos objetos de limpeza, mas é impedida pela barreira que os separa. Ainda assim, do lado 

de dentro, “protegida”, parece se encantar com o que está do lado de fora, interessada 

naquilo que está além do mundo que habita e que de alguma maneira a limita, 

apresentando, como discutido no capítulo 1, emoções por meio de uma corporeidade 

expressiva que remete a sentidos em torno de vulnerabilidade, dependência, incapacidade 

física, ingenuidade. Ademais, a criança percebe e interage com o limpador, fazendo com 

que ele a note. Alguma comoção se promove aí, notável no sorriso que arranca do 

limpador, o que faz com que, ao menos por um instante, eles se percebam.

Figura 25. Sem título, Fabrizio Bensch, 201456.

Fonte: https://www.instagram.com/p/weIHYoqT8M/. Acesso em 27 jun. 2021.

A segunda fotografia retrata uma menina durante cerimônia de comemoração do 25º 

aniversário da queda do muro de Berlim, no Memorial do Muro em Bernauer Strasse, em 

novembro de 2014 (figura 25). A menina está de frente para o muro de concreto, com 

56 A legenda diz: “Uma garotinha coloca uma rosa no memorial do Muro de Berlim em Bernauer Strasse, durante uma 
cerimônia que marca o 25º aniversário da queda do Muro de Berlim, em Berlim, 9 de novembro de 2014. REUTERS / 
Fabrizio Bensch #Alemanha #picoftheday #pictureoftheyear #photooftheday”. No original: “A young girl places a rose 
at the Berlin Wall memorial in Bernauer Strasse, during a ceremony marking the 25th anniversary of the fall of the 
Berlin Wall, in Berlin November 9, 2014. REUTERS/Fabrizio Bensch #Germany #picoftheday #pictureoftheyear 
#photooftheday”. Publicado em 11 de dezembro de 2014; 2.797 curtidas.
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uma rosa branca nas mãos, atitude enfatizada na legenda. O corpo-criança está 

posicionado nos últimos planos da imagem oferecendo uma profundidade que insere a 

sensação de distância, mas, vestida de vermelho, a menina se destaca em meio a paisagem 

cinza. A foto dá destaque também a uma espécie de varal de rosas que ajuda a colorir a 

paisagem e que, iniciando em um primeiríssimo plano desfocado, segue alinhado em 

direção à menina, como se a seguisse. É um costume alemão depositar rosas por entre as 

frestas do muro, principalmente na ocasião do aniversário de sua queda, em alusão à 

“Operação rosa”57 que na madrugada de 13 de agosto de 1961 dividiu Berlim por 28 anos. 

A rosa é, ainda, a flor mais simbolicamente empregada no ocidente segundo o 

dicionário de símbolos, que designa perfeição, alma, pureza e amor, não somente amor, 

mas “dom do amor, do amor puro” (CHEVRAN, 2006, p. 789). No cristianismo, a rosa é 

também signo das chagas de Cristo e simboliza poder, espiritualidade, ressurreição e 

imortalidade. A construção dessa imagem, a partir daquilo que nela se notabiliza, foi 

elaborada demarcando símbolos apreendidos socialmente, por um enquadramento que 

valoriza a disposição cuidadosa de elementos que motivam tal apreensão e cuja criança 

figura refletindo e reforçando ideias que também são atribuídas a esse corpo, tais como 

pureza, inocência e renovação, conseguindo conjugar esses significados, evocando-os 

pela representação do corpo-criança.  

A última foto do conjunto (figura 26) exibe um menino caminhando que se depara 

com um muro de cor azul-céu contendo a imagem, como se fosse uma sombra, de uma 

figura feminina soprando um dente de leão, cujas pétalas vão se transformando em 

pombas à medida que voam; além da inscrição “um desejo de paz”. O corpo-criança é 

percebido lateralmente, mas com o rosto voltado para o muro, olhando para a imagem 

acima de seus olhos. É fotografado no momento de uma passada, com o tronco girado, 

como quem virou naquele momento em direção ao muro, atraído pelo desenho. Ele está 

posicionado no centro da foto, alinhado com a figura da flor em diagonal, de forma que 

os movimentos do sopro, passada e olhar dão a impressão de se intercalarem e se 

complementarem, como se uma onda de pétalas e pombas se formasse acima da cabeça 

da criança.  

57 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, EUA, França, Reino Unido e União Soviética dividiram a Alemanha em 
quatro zonas de ocupação, Berlim, mesmo tendo localização soviética, também foi dividida em quatro áreas, sob a 
influência e governabilidade dos quatro países, constituindo uma espécie de "ilha" dentro da Alemanha Oriental, 
gerando atritos entre os países. Sentido que Berlim servia de base de espionagem para o lado ocidental, na noite de 13 
de agosto de 1961, forças militares da Alemanha Oriental se enfrentaram com as polícias do lado Ocidental e com as 
tropas americanas, britânicas e francesas. Nesse dia barreiras improvisadas foram levantadas na fronteira, para em 
seguida e sem reação ocidental, uma estrutura mais permanente, que resultou no Muro de Berlim, fosse construída no 
local (MAJOR, 2019, on-line). 
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Figura 26. Sem título, Brian Snyder, 201458.

Fonte: https://www.instagram.com/p/s-2xT2qT2G/. Acesso em 27 jun. 2021.

Em alguma medida remete a ideia de mundo apartado, da criança que é distraída 

e envolvida, que se permite pausas para interagir corporalmente e de modo lúdico com o 

mundo ao seu redor. Assim como as fotografias anteriores, mas principalmente como a 

última analisada (figura 25), o enquadramento aqui é elaborado reforçando construções 

culturais apreendidas socialmente, em que elementos marcantes são usados com recurso 

na cena, fazendo com que o corpo-criança opere como uma espécie de reflexo simbólico. 

Na cultura judaico-cristã a pomba representa o espírito santo, símbolo de pureza, paz, 

simplicidade e renovação. Além desse significado, o Dicionário de Símbolos, de Jean 

Chevalier e Alain Gheerbrant (2006), aponta que em culturas pagãs a pomba é também 

representação da pureza e do princípio vital, isto é, da alma. O dente de leão é considerado 

uma flor resistente e frágil ao mesmo tempo, com “alto potencial biótico devido à 

facilidade com que suas sementes se disseminam: com a forma de pequenos pára-quedas, 

são facilmente levadas pelo vento” (WIKIPEDIA, 2019, on-line). Esse corpo-criança, 

então, acaba promovendo ideias em torno de liberdade, paz, esperança e renovação, por 

58 A foto, na postagem, é acompanhada da seguinte legenda: “Um garoto olha para um mural que lê "Um Desejo de 
Paz" em Medford, Massachusetts, em 15 de setembro de 2014. REUTERS / Brian Snyder #USA #peace #mural #graffiti
# graffiti # picoftheday #photooftheday”. No original: “A boy looks up at a mural reading "A Wish for Peace" in 
Medford, Massachusetts September 15, 2014. REUTERS/Brian Snyder #USA #peace #mural #graffiti #picoftheday 
#photooftheday”. Publicado em 15 de setembro de 2014; 2.326 curtidas.
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exemplo; agindo na foto como representação dessas ideias, com ajuda da incorporação de 

símbolos. 

Figura 27. Sem título, Lucas Jackson, 201459.

Fonte: https://www.instagram.com/p/u0qQcmqT5W/. Acesso em 27 jun. 2021.

As fotografias da série de 2014, já analisadas, convergem com a imagem menos 

curtida da série (figura 27). A foto retrata mãe e filho de mãos dadas na rua, que, segundo 

a legenda, estão a caminho da escola em Nova Iorque. Ambos, retratados de frente, andam 

em direção ao fotógrafo. A mulher, que certamente a nota, olha diretamente para a 

câmera. O menino, que também deve estar consciente do clique feito, tem seu rosto 

ocultado por uma caixa de papelão no qual está impresso um personagem de Minecraft, 

uma série de videogame. Também carrega, em uma das mãos, uma espada de papel, 

referente ao mesmo jogo.

Ao se considerar o que ponderam David Buckingham (2006) e Anderson Da Mata 

(2006), pode-se dizer que essa imagem demonstra uma separação social entre adultos e 

crianças, indicando fronteiras que delimitam e/ou identificam a infância, apontando para 

59 A legenda diz: “Uma mulher leva seu filho para a escola, enquanto ele está vestido como um personagem do 
Minecraft em Nova Iorque em 31 de outubro de 2014. REUTERS / Lucas Jackson #Newyork #newyorkcity #NYC 
#halloween #fun #minecraft #picoftheday #photooftheday #funny #pixelate #pixel”. No original: “A woman walks her 
child to school as he is dressed as a character from Minecraft in New York October 31, 2014. REUTERS/Lucas Jackson 
#Newyork #newyorkcity #NYC #halloween #fun #minecraft #picoftheday #photooftheday #funny #pixelate #pixel”. 
Publicado em 31 de outubro de 2014; 2.316 curtidas.
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o entendimento das crianças como indivíduos pré-sociais, que não possuem habilidade

ou “interesse em demonstrar o que definimos como características ‘adultas’” 

(BUCKINGHAM, 2006, p. 10). Isso se dá pela visualidade que demonstra a imersão 

ficcional do menino, enquanto a mãe permanece no “mundo real”. 

A mãe ainda carrega a mochila da criança, nem tão pequena, num gesto que pode 

remeter à noção da mulher que é mãe e, assim como a Virgem Maria, carrega o peso e as 

dores da maternidade com cuidado e afeto, que ela estará sempre com seu filho no 

caminho da vida apoiando-o para que ele possa incorporar o personagem que desejar e, 

nesse caso, vivenciar o mundo infantil sem maiores ressalvas. 

Essas imagens da série de 2014 sugerem ainda a ideia da criança como potencial de 

transpor aquilo que as limitam (janelas e muros ou, ainda, a própria realidade), 

principalmente se tiverem a segurança do adulto e da escola, no Norte Global, para guiar-

las, dar-lhes suporte e garantir-lhes a suposta infância feliz, destoando de sobremaneira, 

de outras fotografias do corpus que, assim como algumas da série de 2014 (figura 23), 

também trazem ‘muros’ em suas composições, mas, ao contrário, remetem 

invariavelmente à noção de barreira (figura 28). A notação de que as três fotografias em 

que os muros se transformam em barreiras são feitas no Sul Global faz lembrar, ainda, 

que não é qualquer criança que está autorizada a desenvolver-se resguardada, como 

acontece com tantas das meninas e meninos sulistas retratados.

Figura 28. Barreiras para o Sul. 

Fonte: montagem da autora

A terceira fotografia mais curtida de 2014 (figura 29) enfatiza essa fronteira, pois, 

ainda que não possua muro visivelmente associado à criança, tampouco têm acesso à 

infância idealizada da imaginação ocidental. A foto foi tirada depois de um terremoto no 

condado de Ludian, Zhaotong, província de Yunnan, em agosto de 2014, na China. A 

legenda informa a morte de 415 pessoas, mas as atualizações contaram um número de 

vítimas que chegou a mais de 600 pessoas e 30.000 feridos. 
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Figura 29. Sem título, Lucas Jackson, 201461.

Fonte: https://www.instagram.com/p/u0qQcmqT5W/. Acesso em 27 jun. 2021.

O conteúdo verbo-visual engaja inúmeros afetos pela presença de um corpo-

criança, embora o foco da legenda seja o evento e sequer nomeie a criança ou ofereça 

maiores informações sobre ela. A imagem exibe um menino de cabeça raspada e 

expressão tranquila, deitado de lado sobre um cobertor aparentemente limpo, vestido com 

agasalho que se nota sujo e aconchegado com um filhote de gato, como se o protegesse. 

É o gato que parece abalado e não o menino, que não aparenta se incomodar nem mesmo 

com um mosquito pousado em sua testa. Não se vê adultos na cena e não é informado se 

a criança está acompanhada. O enquadramento fechado destaca o corpo-criança em 

primeiro plano, com demais planos desfocados pela baixa profundidade de campo. Não é 

possível ter certeza, mas a fotografia passa a impressão de ser noite e de que o menino 

esteja deitado ao chão, em meio aos escombros do terremoto. A fotografia possibilita, 

então, a imaginação da criança vulnerável, sozinha e entregue aos efeitos da calamidade 

61 A legenda diz: “Uma criança, abraçando um gato, descansa sob um abrigo na zona de # terremoto no condado de 
Ludian, Zhaotong, província de Yunnan, 5 de agosto de 2014. Um terremoto na China no fim de semana provocou 
deslizamentos de terra que bloquearam rios e criaram um crescimento rápido de corpos d'água, o que poderia causar 
mais destruição aos sobreviventes do desastre que matou 410 pessoas, como informou a mídia estatal na terça-feira. 
REUTERS / Stringer #CHINA #picoftheday #cat”. No original: “A child, cuddling a cat, rests under a shelter at the 
#earthquake zone in Ludian county, Zhaotong, #Yunnan province, August 5, 2014. An earthquake in China on the 
weekend triggered landslides that have blocked rivers and created rapidly growing bodies of water that could unleash 
more destruction on survivors of the disaster that killed 410 people, state media reported on Tuesday. 
REUTERS/Stringer #CHINA #picoftheday #cat”. Publicado em 06 de agosto de 2014; 2.580 curtidas.



100 

e aos perigos da noite, sem adultos que lhe deem suporte, sugerindo que seu 

acompanhante seja o animal, também indefeso, amparado pela criança que mesmo 

desamparada é capaz de protegê-lo. A imagem quase invoca a passagem da bíblia em que 

Jesus diz: 

Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como 
meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se tornar 
humilde como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Aquele que 
receber um menino, tal como este, em meu nome, a mim é que recebe (Mateus 
18:1-6).

Acionando Aby Warburg (2015), é passível concebê-lo como um corpo-criança que dá a 

ver formas de expressão relacionadas a gestos, posturas e movimentos que remetem a 

experiências, nesse caso a experiência de uma criança em uma situação de adversidade, 

mas que torna visível um estado afetivo conectado a noção de compaixão. Nesse sentido, 

somado à construção social da infância que faz da criança um símbolo cultural de quem 

precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, a fotografia 

pode ser capaz de promover a identificação da humanidade dessa criança, operando na 

comoção e solicitando a preservação dessa vida, motivando o observador a se engajar 

com ela. É como se a imagem instigasse o espectador a sentir a necessidade de oferecer 

o mesmo abraço de proteção ao menino, replicando aquele que ele oferece ao gato.

3.3. 2015, insinuando valores de uma cultura propriamente ocidental

Figura 30. Série de 2015. Com imagens ordenadas das mais para as menos curtidas.

Fonte: Montagem da autora

Todas as fotografias de 2015 exibem planos menos fechados, dando a ver parte 

do cenário diurno (figura 30). Em três imagens as crianças são apresentadas sozinhas e 
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nas outras duas existe a companhia de um adulto, indicados como pai/mãe da criança. A 

primeira imagem, a mais curtida, exibe dois meninos abraçados, no Quênia, para falar da 

visita  do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao país de origem da sua 

família paterna; a segunda retrata pai e filha durante o pôr do sol na Crimeia; a terceira 

mostra Krizia Magdua brincando com abóboras em um evento do dia das bruxas na 

Inglaterra; a quarta relata a visita de devotos ao lago Namtso no Tibet, considerado 

sagrado; e na quinta a legenda descreve brevemente a imagem falando referenciando o 

menino em um parque.

Diferente da série de 2014, nesse ano apenas uma fotografia retrata o Norte 

Global, o que indica certa tendência dos próximos anos com relação ao interesse do 

público da Reuters no Instagram por imagens que exibem crianças na contextualização 

do Sul Global. Se, como já dito, na maioria das fotografias do corpus é possível perceber 

o corpo-criança operando na imagem como condição discursiva e vetor de significações,

tornando, dessa forma, os eventos do mundo mais compreensíveis, isso também ocorre 

em 2015. As imagens reverberam ainda uma infância representativa das apreensões 

simbólicas e valores morais de uma cultura mais propriamente ocidental, em que o corpo-

criança parece figurar refletindo-os. Há, por exemplo, fotografias indicando um mundo 

infantil distanciado do mundo do adulto, que referenciam comportamentos direcionados 

às crianças ou considerados próprios delas, e instigando a percepção da criança como 

potencial de esperança e renovação ou futuro bem-estar. Nessas situações, ainda que 

discretamente, segue a sugestão da necessidade de responsáveis pela criança e de redes 

de proteção articulada em prol da infância.

Figura 31. Caminhos do Sul.

Fonte: Montagem da autora

É curioso perceber como isso se dá, por exemplo, nas duas fotografias à esquerda 

da montagem da série de 2015 (figura 31), cujo foco na figuração dos corpos apresentados 
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se dá de maneira central. Tais imagens constituem planos mais abertos, dando a ver a 

paisagem ao redor: áridas e extensas, sem marcadores espaciais ou que informem uma 

possibilidade de chegada. Remontam a esforço, cansaço, trajetória, necessidade de seguir 

em frente. Em ambos, existe, literalmente, um apoio dado às crianças – em um caso, por 

outra criança, possivelmente um pouco mais velha.

A fotografia mais curtida do ano (figura 32) foi feita antes de uma visita do então 

presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Quênia. O local da foto é referenciado 

como o vilarejo de Kogelo, cidade natal do pai de Obama. A imagem mostra dois meninos 

negros, em primeiro plano, caminhando abraçados às margens de uma via de trânsito.

Figura 32. Sem título, Thomas Mukoya, 201563.

Fonte: https://www.instagram.com/p/5eyxBHqT5j/. Acesso em 14 de jun. 2021.

63 A legenda diz: “Garotos indo para a casa depois do almoço na escola numa vila em Kogelo, oeste da capital do 
Quênia, Nairóbi, em 16 de julho de 2015. Presidente dos EUA Barack Obama visita Quênia e Etiópia no fim do mês. 
Sua antiga casa em Kogelo é a casa de Sara Hussein Obama, sua avó. A vila queniana, local de enterro do pai de Obama, 
é caracterizada por uma mina a céu aberto, um açougue, uma escola nomeada como seu mais famoso filho e barracas 
de feira livre. Os moradores se deslocam por moto-taxis ou a pé enquanto uma carroça de burro transporta água. 
Crianças, algumas com o nome de Obama em homenagem ao Presidente, vão e voltam juntas para a escola. Fotografia 
tirada em 16 de julho. REUTERS/Thomas Mukoya FULL STORY WIDERIMAGE.REUTERS.COM #Africa #Kogelo 
#Obama #PRESIDENTESDOSEUA #amigos #abraços #meninos #fotododia”. No original: “Boys walk home for 
lunch from school in the village of Kogelo, west of Kenya’s capital Nairobi, July 16, 2015. U.S. President Barack 
Obama visits Kenya and Ethiopia later this month. His ancestral home of Kogelo is home to Sarah Hussein Obama, his 
step-grandmother. The Kenyan village, burial place of Obama's father, features an open-pit goldmine, a pork butcher's, 
a school named after their most famous son and outdoor market stalls. Villagers get around by motorbike taxi or on
foot while a donkey-cart transports water. Children, some of them named Obama in honour of the President, walk to 
and from school together. Picture taken July 16, 2015. REUTERS/Thomas Mukoya FULL STORY 
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A câmera está posicionada na altura e atrás das crianças, reforçando a 

corporeidade expressa por elas, que andam para frente sem olhar para trás. Apresenta 

ainda baixa profundidade de campo com foco concentrado nos dois meninos que 

caminham em uma estrada, deixando os planos posteriores desfocados. Por estarem de 

costas, não é possível ver seus rostos e, devido à profundidade de campo e aos limites do 

quadro, também não é possível identificar muitos detalhes da paisagem para a qual as 

crianças estão andando, nem mesmo onde começa ou termina a via de asfalto que carece 

de estrutura. O que parece ser acostamento e/ou passeio, além de desprovido de 

separação/proteção a quem ali caminha, é de terra e se integra ao asfalto – esse, mais 

escuro no centro da via e mais claro próximo das extremidades, como se estivesse sendo 

gradativamente invadido por terra e poeira, que aos poucos vão lhe impregnando. A ação 

da poeira que se alastra também suja os calçados dos meninos. 

O registro foi feito no momento em que uma das crianças dá um passo. Esse 

menino, à esquerda, mais alto, mostra um corpo retilíneo e a cabeça erguida. Seu braço 

esquerdo está dobrado para frente, de maneira que sua mão encontra com a mão esquerda

da outra criança, acolhendo-a, o que é evidenciado por um feixe de luz que incide na 

junção das mãos. Embora menos evidente, a outra criança também está no instante de 

uma passada. Ele olha para a direita, encostando a cabeça no braço do mais alto, o que 

deixa ver sua orelha, parte da bochecha rechonchuda e os cílios. Seu braço direito está 

para baixo e tem nas mãos um copo, enquanto o braço esquerdo envolve o tronco do outro 

menino. A composição reforça, no centro da fotografia, os braços dos meninos 

entrelaçados em um abraço, gesto de carinho. As posturas desses corpo-crianças são 

marcantes na fotografia, em que pose do maior, sobretudo, instiga ideias em torno de 

determinação, liderança e cuidado. Pelo abraço, ambos mobilizam ainda a ideia de 

amizade, união e força. 

Pela apresentação dos corpos, é possível saber de imediato que se tratam crianças, 

que apresentam uma corporeidade que indica a potência da característica mais estável 

desses corpos, que, segundo Felix Rebolledo Palazuelos (2019), é a permanente passagem 

por constantes e visíveis mudanças, sinalizando que eles “podem ser”. Elas caminham 

para frente, em direção ao horizonte, um horizonte que não é identificável, mas existe, o 

que por si só mobiliza a ideia de futuro, como se as crianças andassem em direção a ele. 

WIDERIMAGE.REUTERS.COM #Africa #Kogelo #Obama #POTUS #friends #hug #boys #picoftheday; 6.332 
curtidas. 
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E quando a legenda marca que se trata do vilarejo de origem do pai do ex-presidente 

Barack Obama, o contexto verbo-visual não só reforça as crianças como potencial de 

futuro, como sublinha que elas efetivamente podem ser a invenção do possível, regulando 

a comoção no contraste dos simbolismos que a fotografia pode referenciar. Algo mais se 

nota aí: as crianças estão vestidas praticamente iguais, provavelmente estão 

uniformizadas, já que a legenda diz que estão voltando da escola. 

Mesmo assim, não é possível precisar se esse futuro, ainda que envolvendo a 

escola, lhes garante um futuro de bem-estar. Toda composição da cena parece reforçar 

também a ideia de subalternidade. Visualmente o plano aberto, ao exibir as crianças em 

um ambiente externo um tanto precário, caminhando sozinhas e desprotegidas no meio 

do que parece ser uma estrada sem começo ou fim, parece reforçar certa conotação 

negativa ao território. Remete, com isso, à condição infantil de indefeso. A legenda, que 

identifica o local de registro, no Sul Global, pode reforçar essa ideia. Há, por tudo isso, 

uma hesitação nessa imagem, que a faz transitar entre um vir a ser e não ser. 

Figura 33. Sem título, Damir Sagolj, 201564.

Fonte: https://www.instagram.com/p/-PRdk3qTw2/. Acesso em 14 de jun. 2021.

64 A legenda diz: “Uma mulher tibetana carrega uma criança enquanto visita o lago Namtso na Região Autônoma do 
Tibete, China, em 18 de novembro de 2015. Localizado a quatro horas de carro de Lhasa, a uma altitude de cerca de 
4.718 m (15, 479 pés) acima do nível do mar, o lago Namtso está não apenas o lago de água salgada mais alto do 
mundo, mas também considerado sagrado, atraindo multidões de devotos e peregrinos. REUTERS / Damir Sagolj 
#Tibetan #child #cold #lake #saltwater #altitude #Asia #pictureoftheday #baby #sacred #high”. No original: “A Tibetan 
woman carries a child as they visit Namtso lake in the Tibet Autonomous Region, China November 18, 2015. Located 
four hours' drive from Lhasa at an altitude of around 4,718m (15, 479 ft) above sea level, Namtso lake is not only the 
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A outra imagem desse conjunto, a quarta fotografia mais curtida de 2015 (figura 

33), evoca algumas sensações semelhantes à anterior, sobretudo no que envolve o amparo 

dado à criança, agora por um adulto. A fotografia, de novembro, retrata em primeiro plano 

uma mulher carregando um bebê nas costas (que a legenda informa serem mãe e filho) 

enquanto caminha por uma paisagem natural que possui o chão de areia e pedras claras. 

Ao fundo, dois montes rochosos, um em cada extremidade da fotografia, formam uma 

espécie de portal que emoldura o lago e a cordilheira congelada nos últimos planos já 

desfocados. 

A mulher está curvada para frente, com os braços voltados para trás, amparando 

a criança bem agasalhada e que olha diretamente para a câmera. A tomada evidencia um 

bebê redondo, de fisionomia asiática, com bochechas avantajadas e coradas, de uma 

suposta tipicidade ocidental atribuída ao bebê bem nutrido. Mãe e filho foram 

fotografados de lado, mas o rosto da criança é registrado de frente, dando a entender que 

se virou no momento do registro, atraída pela câmera ou pelo fotógrafo. 

O movimento caminhante da mulher quase pode ser sentido pelo observador 

devido ao enquadramento lateralizado que deixa a imagem um tanto tombada. Os trajes 

da mulher, coloridos, encobrem todo seu corpo, inclusive o rosto, coberto por um manto, 

remetendo à imagem da Virgem Maria. 

A mãe, sobretudo por curvar-se, aparenta cansaço, como se carregasse, a partir da 

figura do bebê, o peso do futuro em suas costas, um futuro que exibe sua inocência 

(des)amparada e dependente da mãe para sobreviver. O corpo-criança é fundamental, mas 

sua apresentação atua principalmente demarcando a presença feminina, cujo corpo 

também é utilizado figurativamente, reforçando simbologias em construções visuais. A 

imagem trai então o olhar engajando afetos em torno da relação mãe/filho, da criança 

dependente e incapaz, que precisa do outro para sobreviver, mas, ainda, da imagem da 

mulher na sociedade, percebida também referenciando sentidos próximos daqueles 

construídos em torno da infância, posto que não raras vezes é colocada em posição de 

assujeitamento e/ou subordinação. É preciso lembrar que Moeller (2002) elucida que 

desde o movimento feminista, na década de 1970, as crianças passaram a substituir as 

mulheres no papel de emblema público de bondade e pureza, que aqui parece de alguma 

forma ser retomado, de modo complementar.  

highest saltwater lake in the world but also considered sacred, attracting throngs of devotees and pilgrims. 
REUTERS/Damir Sagolj #Tibetan #child #cold #lake #saltwater #altitude #Asia #pictureoftheday #baby #sacred 
#high”. Publicado em 18 de novembro de 2015; 5.063 curtidas. 
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Os planos atrás dos corpos não estão totalmente desfocados, possibilitando a 

percepção de outras pessoas na imagem, além de algumas peças coloridas que parecem 

ser bandeiras decorativas pregadas nos montes. A legenda situa o espaço, ao localizar a 

paisagem natural como o Lago Namtso no Tibet. Resultado dos movimentos da placa 

tectônica do Himalaia, é o lago de água salgada mais alto do mundo situado a 4.718 

metros acima do nível do mar. Considerado sagrado, esse lago atrai peregrinos, que 

antigamente o atravessavam no final do inverno, quando suas águas ainda estavam 

congeladas e permaneciam na região durante o verão. É provável, sabendo disso, que a 

mulher seja uma peregrina, o que serve para reforçar o sentido que se constrói a partir 

dela, de responsável por dar suporte a quem molda o futuro: todo o seu esforço de devoção 

ao lado sagrado, realizado suportando a criança sobre si, também se volta ao bebê.

Tal imagem contrasta bastante com a terceira fotografia mais curtida da série, a 

que pode ser confrontada. São as únicas imagens da série que retratam a criança com um 

adulto (figura 34). Embora a pesquisa não empreenda noções sobre o investimento 

cultural acerca do gênero e do patriarcado na sociedade ocidental, ao pensar nisso, a 

distinção entre as duas fotografias se faz notória. Enquanto a mãe é registrada curvada, 

segurando seu filho nas costas e demonstrando certo abatimento a outra imagem traz um 

pai de corpo erguido e braços abertos.

Figura 34. Imagens sociais do masculino e feminino.

Fonte: montagem da autora
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Figura 35. Sem título, Pavel Rebrov, 201566.

Fonte: https://www.instagram.com/p/5k3tPMqT_q/. Acesso em 14 de jun. 2021.

A foto com a figura masculina foi feita durante um pôr do sol em uma praia da 

Crimeia no instante que a criança é jogada para o alto, sendo exibida ainda no ar (figura 

35). Ambos estão registrados em contraluz e em primeiro plano. É possível pressupor, 

antes mesmo de ler o texto que a acompanha, que se trata de uma menina, pois, ao ser 

jogada para cima, o movimento torna esvoaçante seu vestuário, percebido como um 

vestido. A legenda confirma, ao referenciá-la como “filha”. Atrás deles, vê-se o sol se 

pondo no mar. A mão do pai está apontada em direção ao sol e a luz do sol, parece irradiar 

em direção a criança, iluminando-a sutilmente. A imagem da menina no alto praticamente 

se funde com um céu multicor, que forma um degrade em tons de laranja, roxo e azul, se 

66 A legenda diz: “- Um homem joga uma garota no ar durante o pôr do sol, enquanto elas passam o tempo no território
da Reserva Nacional Chersonesus Tavrichesky (Tauric Chersonesos) no porto de Sevastopol, na Crimeia, no Mar 
Negro, em 25 de julho de 2015. REUTERS / Pavel Rebrov #sunset # alegria #sea #love #picoftheday”. No original: “A 
man throws a girl into the air during sunset as they spend time on the territory of Chersonesus Tavrichesky (Tauric 
Chersonesos) National Reserve in the Black Sea port of Sevastopol, Crimea, July 25, 2015. REUTERS/Pavel Rebrov 
#sunset #joy #sea #love #picoftheday”. Publicado em 25 de julho de 2015; 5.972 curtidas. 
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misturando com o mar. O homem olha a criança – que também o olha – esperando o 

momento de segurá-la novamente em seus braços.  

Essa imagem motiva percepções em torno da infância inserindo o corpo-criança 

como uma espécie de espelho, refletindo e regulando significados simbólicos de 

elementos presentes na cena, mas age também reforçando ideias em torno da figura 

masculina na sociedade. O corpo do homem aparece vigorosamente, ao expressar força e 

aptidão para proteger a criança da queda, sugerindo que sabe o momento de soltar e pegar 

essa criança (talvez numa alusão a dar liberdade e impor limites), estando apto para 

falar/responder em nome dela. O pai, afetuoso, de braços abertos para acolher a menina, 

pode corresponder, ainda, a representação de uma suposta segurança que a criança 

necessita para figurar, ademais, como indicador do futuro bem-estar e possibilidade do 

vir a ser. Além disso, é a presença do homem que permite delimitar, nessa foto, a infância 

como tempo de brincadeira e diversão, como também sugerem as próximas fotografias. 

Figura 36. A criança na infância.

Fonte: montagem da autora.

Esse novo conjunto traz a terceira e a quinta imagem mais curtida de 2015 (figura 36). 

Diferentemente das demais do mesmo ano, as crianças foram retratadas sozinhas, sem a 

companhia de adultos ou de outras crianças e, nesse caso, o conteúdo verbo-visual as 

insere na infância e não as usa como ponto indireto para tratar de outros assuntos. São 

fotografias que indicam um “mundo infantil” distanciado do “mundo do adulto”, 

retratando situações em que se nota a caracterização de tipos para identificação da(s) 

infância(s). Uma delas (figura 37) mostra uma menina que brinca em uma fazenda durante 

evento de Dia das Bruxas, na Inglaterra, em outubro de 2015, segundo a legenda. Ela é 

única criança nomeada da série de 2015, Krizia Magdua. 
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Figura 37. Sem título, Luke MacGregor, 201568.

Fonte: https://www.instagram.com/p/9VYtnJKT3U/. Acesso em 27 de jun. 2021.

Registrada em segundo plano, a criança está no centro da imagem, curvada para a 

direita, agachada, segurando com uma das mãos um cesto roxo com desenho de abóbora 

e com a outra uma abóbora pequena, dando a impressão de ter acabado de colher o fruto. 

A garotinha usa um vestido preto, aparentemente por cima de uma blusa de mangas 

compridas cor de rosa, além de um par de asas pretas e um chapéu de bruxa preto. A 

caracterização, mesmo antes de a legenda indicar, alude visualmente ao Halloween. O 

chapéu cobre parte do rosto desse corpo-criança na cena, mas é possível perceber um 

pouco dos cílios indicando o olhar da menina para a abóbora em sua pequena mão, além 

dos traços delicados e arredondados de uma criança que aparenta ter menos de quatro 

anos de idade.

O ângulo não tão fechado dá a ver parte da paisagem: provavelmente uma 

plantação de abóboras em um gramado. Trata-se, na verdade, de uma fazenda destinada 

ao lazer familiar. Esse dado, que situa Krizia em um momento de diversão, é reforçado 

68 A legenda diz: “Vestida como uma bruxa, Krizia Magdua brinca com abóboras no canteiro de abóboras antes do Dia 
das Bruxas na Fazenda Crockford Bridge em Addlestone perto de Woking, sul da Grã-Bretanha 26 de outubro de 2015. 
REUTERS / Luke MacGregor #halloween #pumpkins”. No original: “Dressed as a witch, Krizia Magdua plays with 
pumpkins in the pumpkin patch ahead of Halloween at Crockford Bridge Farm at Addlestone near Woking, southern 
Britain October 26, 2015. REUTERS/Luke MacGregor #halloween #pumpkins #witch #fun #picoftheday”. Publicado 
em 27 de outubro de 2015; 5.248 curtidas.
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por outros aspectos do modo como aparece na imagem, engajando emoções positivas da 

infância como tempo de satisfação, brincadeira, fantasia, imaginação, ternura, 

ingenuidade, inocência e pureza. Isso demonstra, ainda, a separação social entre adultos 

e crianças, o que motiva a percepção de que a imaginação reside na infância da criança 

que é livre para brincar, conhecer e explorar o mundo a sua maneira. 

Figura 38. Sem título, Jason Lee, 201569.

Fonte: https://www.instagram.com/p/-Zl5c9qT1h/. Acesso em 27 de jun. 2021.

A segunda fotografia desse conjunto e última da série de 2015 mostra um menino 

que se diverte em um parque de Pequim, referenciado na legenda como “garoto que brinca 

com neve” (figura 38). Posicionada em uma estrutura coberta por neve, que passa a 

impressão de estar suspensa no lago, a criança, bem agasalhada, é vista concentrado em 

sua atividade. O local onde ela está possui duas estacas de concreto e o menino utiliza 

uma delas como mesa para manusear a neve. O garoto é retratado de frente, em primeiro 

plano e à direita da fotografia, por um ângulo mais aberto que deixa visível a paisagem 

natural coberta de neve e composta de um grande lago atrás da criança. É possível avistar 

69 A legenda diz: “Um garoto brinca com neve em um parque no centro de Pequim, China, em 22 de novembro de 
2015. REUTERS / Jason Lee #China #snow #play #centralpark #weather #pictureoftheday”. No original: “A boy plays 
with snow in a park in central Beijing, China, November 22, 2015. REUTERS/Jason Lee #China #snow #play 
#centralpark #weather #pictureoftheday”. Publicado em 22 de novembro de 2015; 4.811 curtidas.
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outras pessoas no parque, mas elas estão depois do lago, separadas da infância por ele. A 

imagem sugere, como a foto anterior, a ideia da criança imaginativa, marcada pelo tempo 

da infância e distanciada do adulto.

3.4. 2016, uma virada visual

Figura 39. Série de 2016. Com imagens ordenadas da mais para a menos curtida

Fonte: montagem da autora

No ano de 2016, uma peculiaridade fez com que a série se tornasse a única com 

seis fotos e não cinco (figura 39). Isso porque duas imagens empataram em número de 

curtidas (figuras 45 e 47). Além disso, em um olhar rápido sobre as fotografias, nota-se 

que elas apontam certo interesse por imagens de inserção da criança em situações 

consideradas adversas. Talvez não seja à toa que três dessas fotografias retratam o Sul 

Global (figura 40). O Norte Global, empatado no número de fotos, demonstra outro tipo 

de visualidade associada ao corpo-criança (figura 41).
Figura 40. Retratos do Sul Global.

Figura 41. Retratos do Norte Global. 

Fonte: montagem da autora
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A disposição das fotografias, até 2016, compreendia uma infância com ares de 

leveza, sendo perceptível uma virada no interesse das visualidades – ainda que a 

percepção da criança como dotada de atributos em torno da idealização da infância, 

conferindo a esse corpo até mesmo o status de sagrado, permaneça nas fotos. Nas séries 

dos anos de 2013 e 2014, mesmo quando as fotografias situam adversidades, o corpo-

criança na imagem é percebido engajando emoções positivas por meio de narrativas 

visuais que ajudam a reforçar entendimentos que destinam a criança como possibilidade 

de futuro e potencial de renovação diante das situações complexas (figura 42). De 2016 

para frente, imagens mais impactantes passam a compor o corpus.

Figura 42. Adversidades engajando emoções positivas.

Fonte: montagem da autora.

Figura 43. Adversidades de um “vir a ser” desmantelado.

Fonte: montagem da autora.

Essa constatação leva a suspeitar que em 2016 os seguidores da Reuters no

Instagram insinuam a libertação de uma suposta ética que talvez impedisse o ato de curtir 

imagens de crianças em que se supõe sofrimento. Assim, as expressões que levam a tal

entendimento passam a compor a figuração dos corpos-crianças nos enquadramentos 

referenciando a ideia de um “vir a ser” desmantelado, que rui diante das condições 

adversas, às quais a infância é submetida. É a situação que pode ser percebida, mais

especificamente, em duas das imagens da série de 2016, que referenciam crise 

humanitária (figura 43).
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Aliás, é importante ressaltar que o tema da migração, voltado para concepção de 

refúgio, passa a sinalizar, com força, o interesse do público a partir de 2016, tanto que 

nesse ano a Reuters criou no Instagram o perfil @reutersmigration74. No mesmo ano, a 

agência recebeu o Prêmio Pulitzer de Fotografia de Notícias pela cobertura da crise de 

refugiados na Europa e no Oriente Médio (CARPENTER, 2016, on-line). Não é que antes 

inexistam imagens de crianças em situações de conflito no Instagram da Reuters (ao 

contrário, a migração é contextualizada de forma recorrente no perfil desde 2013, 

inclusive com fotos marcantes), mas, só a partir de 2016, a visualidade imagética 

referenciando o tema parece se tornar expressiva a ponto de passar a compor o corpus da 

presente pesquisa, pela quantidade de curtidas que então recebe. É provável que isso se 

trate de uma repercussão ao caso Aylan Kurdi – que, apesar de ter ocorrido em setembro 

de 2015, não parece ter influenciado imediatamente, nas escolhas que culminaram na 

série daquele ano. 

Figura 44. Sem título, 201675.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BJQBBTyhqxZ/. Acesso em 27 de jun. 2021.

74 O perfil não se encontra mais no ar. É possível constatar sua existência porque durante o ano de 2016 a empresa 
referenciou imagens direcionando para esse espaço. Não foi encontrada informações sobre o período ou o motivo da 
desativação.
75 A legenda diz: “Uma imagem estática tirada em 18 de agosto de 2016 de um vídeo postado nas redes sociais que foi 
filmado em Aleppo em 17 de agosto de 2016 mostra um garoto com o rosto ensanguentado sentado em uma ambulância, 
após um ataque aéreo na Síria. Mídia social #syria #aleppo #war”. No original: “A still image taken on August 18, 2016 
from a video posted on social media said to be shot in Aleppo on August 17, 2016, shows a boy with bloodied face 
sitting in an ambulance, after an airstrike, Syria. Social Media #syria #aleppo #war”. Publicado em 18 de agosto de 
2016; 7.953 curtidas.
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A primeira foto, a mais curtida do ano, reflete a relevância que a migração passa 

a ter (figura 44). Tirada de um vídeo de rede social a imagem se tornou bastante conhecida 

por viralizar na internet, além de ter sido muito difundida nos meios de comunicação à 

época. Retrata frontalmente e ao centro um garotinho sírio ferido e coberto de poeira, 

sentado em um banco de ambulância olhando para frente, mas não diretamente para 

câmera, com expressão atônita. Suas pernas estão esticadas à frente no banco e só os pés, 

descalços, ficam para fora, referenciando um corpo pequeno. As mãos, apoiadas cada 

uma em uma perna, se encostam, seu rosto está coberto de sangue e o olho esquerdo quase 

não abre, a criança parece imóvel como uma estátua.

A imagem foi feita após ataque aéreo na cidade de Allepo, local de origem do 

menino Aylan Kurdi. Mesmo a legenda não nomeando a criança, sabe-se que é Omran 

Daqneesh, que tinha aproximadamente 4 anos de idade no momento do registro. O ataque 

atingiu a residência da criança, onde ela se encontrava com sua familia. Tem-se 

conhecimento, ainda, que um dos irmãos de Omran não resisistiu aos ferimentos e faleceu 

dias depois. Mas é o retrato de Omran que passou a ser conhecido como “o rosto 

ensanguentado dos filhos de Aleppo destruídos pela guerra” (PLEITGEN, 2017, on-line).

Retomando Didi-Huberman (2018), como um mutismo no sujeito supostamente 

falante, essa imagem pode ser tomada pelo ponto de vista do sintoma, que dá a ver formas 

de expressões emocionais daquilo que não é traduzível, mas conecta o observador pela 

plasticidade visual, que ultrapassa a capacidade de entendimento, remetendo a 

experiências e dando acesso apenas a organização de sua própria inacessibilidade. É, 

ainda, uma mostra de como o fotojornalismo, em sua dimensão acontecimal, pelo caráter 

de testemunho visual, vai também se impondo enquanto força de comprovação do que as 

palavras não conseguem demonstrar, como descreve Fátima Lopes Cardoso (2018). A 

interpretação da autora de considerar a legitimação da fotografia jornalística na 

construção do real a ser compartilhado, em que se age instituindo a imagem enquanto 

constituidora desse real, vai ser observada com frequência nas séries a partir de então. 

Nota-se, nesses casos, um interesse mais constante por enquadramentos que utilizam da 

figuração de corpos-crianças atuando como referentes morais das estruturas sociais, o que 

pode demonstrar certa eficácia para direcionar interpretações e promover visibilidades 

capazes de ampliar o visível e configurar enunciados de recortes do comum.   

A imagem seguinte narra visualmente o drama de um menino que, segundo a 

legenda, foge tentando levar seus animais para um local seguro durante confrontos, 

próximo a Mosul, no Iraque (figura 45). A situação daquela região foi muito referenciada 
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pela mídia, entre 2016 e 2017, devido à operação do governo iraquiano (apoiado por 

governos de países como Estados Unidos, França e Inglaterra) na retomada da cidade de 

Mosul, ocupada por forças do Estado Islâmico desde 2014 (MALSIN, 2016). Em 2016 o 

exército iraquiano teria conseguido tomar parte da zona rural e milhares de civis 

precisaram evacuar a região, “mas muitos foram pegos no fogo cruzado. Conforme as 

tropas do governo se infiltravam em Mossul, um grande combate urbano começou” 

(BATALHA..., 2021, on-line).

Figura 45. Sem título, Ahmed Jadallah, 201676.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BMRMbV8DZGf/. Acesso em 03 de jul. 2021

O corpo-criança, de um menino que já não aparenta ser tão criança, está no centro 

da fotografia. Fotografado de frente, o garoto, que não é nomeado pela legenda, é 

registrado de pé, com o corpo um pouco curvado a sua frente e a cabeça levemente virada. 

Ele está em movimento, com os braços abertos, tentando controlar inúmeros animais, 

como quem anda para frente escoltando. Seus olhos estão voltados para baixo e sua boca 

parece exprimir um som, com uma das mãos a criança segura o arreio de um dos cavalos 

76 A legenda diz: “- Um garoto iraquiano desalojado leva seus animais para a segurança depois de escapar da vila de 
Abu Jarboa, controlada pelo Estado Islâmico, durante confrontos com militantes do EI perto de Mosul, Iraque, em 1º 
de novembro de 2016. REUTERS / Ahmed Jadallah @ahmed_jadallah reuters #reutersphotos #mosul”. No original: 
“A still image taken on August 18, 2016 from a video posted on social media said to be shot in Aleppo on August 17, 
2016, shows a boy with bloodied face sitting in an ambulance, after an airstrike, Syria. Social Media #syria #aleppo 
#war”. Publicado em 1 de nov. 2016; 6.837 curtidas.
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(que encara a câmera), enquanto, com a outra mão, segura uma corda dobrada, objeto 

com o qual parece tentar guiar e barrar as cabras, na busca de não as deixá-las passar a 

frente, dispersar e fugir. O solo de areia seca e fofa levanta poeira, provavelmente pelo 

movimento de fuga, deixando a cena enevoada nos planos atrás do menino, que é exibido 

à frente da maioria dos animais. O enquadramento apresenta ainda um céu azul que dá 

lugar a tons de rosa à medida que se mistura com a poeira, deixando o fundo quase 

imperceptível. 

No todo, evidencia-se uma paisagem árida. Como na imagem anterior, a legenda 

não informa se a criança está acompanhada, apenas que está “desalojado” levando os 

animais para um local seguro, depois de “escapar”. A fotografia constrói o acontecimento, 

narrando visualmente a dificuldade da criança para fugir por um caminho que não se sabe 

a extensão. Assim o fotojornalismo se impõe como força do que as palavras não 

conseguem mostrar e o corpo-criança age na relação discursiva como expressão da 

dificuldade e desamparo na jornada tortuosa, contrapondo-se, por exemplo, à fotografia 

que mostra dois meninos caminhando juntos (figura 46). 

As duas imagens apresentam estradas, em que não é possível identificar início ou 

fim e remetem à subalternidade, referindo locais do Sul Global. Entretanto, apesar das 

similaridades, as expressões dos corpos nas duas imagens diferem consideravelmente. Os 

primeiros meninos, juntos, exibem posturas erguidas, estão com as cabeças levantadas, 

andam para frente, como quem sabe aonde quer chegar, mais ainda quando sabem poder 

contar um com o outro. Já o menino do Iraque está sozinho na jornada, seu corpo está 

curvado e seu olhar se volta para baixo enquanto tenta controlar uma situação que seria 

complexa para um adulto administrar. Remete, então, à ideia de abandono e sacrifício.

Figura 46. Corporeidade na marca de diferenças. 

Fonte: montagem da autora.
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Figura 47. Sem título, Ibraheem Abu Mustafa, 201678.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BOCjU-TjaPJ/. Acesso em 03 de jul. 2021

A terceira imagem do Sul Global que se publica nesse ano é na Faixa de Gaza, 

outro local bastante repercutido pelos conflitos, sendo constantemente alvo de 

bombardeios aéreos por parte de Israel (figura 47). A fotografia mostra uma garota 

enrolada em um cobertor que esconde quase seu corpo inteiro. Do pouco que se vê dele, 

nota-se o pé descalço da criança. A menina olha para a câmera e parece esboçar um sorriso 

discreto de alguém puro e sem defesa, exibindo sua “inocência desamparada”. A legenda 

explica o contexto: a menina saiu da casa de sua família em um dia chuvoso. Essa 

descrição, sozinha, não parece elaborar tantas ideias ligadas ao desamparo, mas a 

composição visual somada a contextualização geográfica, incita a imaginação em torno 

de desproteção, principalmente desproteção legal e apropriada. Isso se reforça pelo 

enquadramento aberto que dá enfoque à aparência do local, um tanto precário. É um 

espaço amplo de via sem pavimentação, contendo sujeira e lixo em sua extensão. 

A imagem pode ser interligada, por oposição, a outra foto dessa série que vai 

engajar exatamente o sentido de proteção e rede de proteção destinada a infância. As duas 

78 A legenda diz: “Uma garota palestina, enrolada em um cobertor, sai da casa da família em um dia chuvoso em Khan 
Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 14 de dezembro de 2016. REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa #reuters 
#reutersphotos #palestinian #gaza #girl”. No original: “A Palestinian girl, wrapped in a blanket, walks outside her 
family dwelling on a rainy day in Khan Younis in the southern Gaza Strip December 14, 2016. REUTERS/Ibraheem 
Abu Mustafa #reuters #reutersphotos #palestinian #gaza #girl”. Publicado em 15 de dezembro de 2016; 6.837 curtidas.
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fotografias, clicadas “do lado de fora”, em espaços abertos, apresentam dois corpos-

criança que são vistos no centro da fotografia e em primeiro plano, mas em cenários e 

situações bem diferentes (figura 48).

Figura 48. O “lado de fora”. 

Fonte: montagem da autora 

Figura 49. Sem título, Carlo Allegri, 201679. 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BHqhUeqBTd7/. Acesso em 03 de jul. 2021

79 A legenda diz: “Um policial de Dallas abraça uma criança que foi homenageada em um memorial improvisado na 
sede da polícia de Dallas após os vários tiroteios em Dallas, Texas, em 9 de julho de 2016. REUTERS / Carlo Allegri
#Dallas #Texas #police #hug # ReutersFotos”. No original: “A Dallas Police officer hugs a child who came to pay 
respects at a makeshift memorial at Dallas Police Headquarters following the multiple police shootings in Dallas, Texas, 
July 9, 2016. REUTERS/Carlo Allegri #Dallas #Texas #police #hug #ReutersPhotos”. Publicado em 9 de julho de 
2016; 7.194 curtidas.
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Bem estruturado, o espaço aberto da nova fotografia (figura 49), agora no Norte 

Global, é citado na legenda como um memorial improvisado na sede da polícia de Dallas. 

A criança, não mais só, aparece em um abraço adulto. A imagem, um plano médio de 

conjunto, apresenta em primeiro plano e no centro do quadro um homem que logo se 

percebe tratar-se de um policial branco, praticamente ajoelhado, abraçando um menino 

negro. O policial, visto de perfil, está sorrindo e segura além de uma garrafa, uma rosa na 

mão esquerda, elemento repleto de simbolismos, envolvendo amor e poder, como já 

referenciado anteriormente. A criança, então, está acompanhada não apenas de um adulto, 

mas de alguém que, fardado, representa uma instituição destinada a proteger e que, pelo 

que expõe na mão, o protege com amor e poder. O corpo-criança está entre as pernas do 

homem e seu rosto recosta no ombro do adulto. O braço direito do policial envolve o 

corpo do menino por inteiro, com firmeza e sem violência, remetendo à ideia de 

segurança. 

A dependência da criança que aceita o abraço do profissional também traz sentido 

para o que se entende sobre a instituição policial. A cena foi registrada dias após tiroteios 

que feriram e mataram policiais em Dallas, nos Estados Unidos, durante protestos 

pacíficos do Black Lives Matter. Pela temporalidade, a fotografia é quase uma defesa à 

classe e um chamado à paz, em que o corpo-criança que abraça, mesmo sem jeito, um de 

seus representantes e lhe confere apoio, como se o cuidado e a proteção pudessem ser 

mútuos.

Outra camada também se revela. Mesmo sendo possível perceber, na atitude do 

garoto, algo da individuação que insere a criança como participante de um grupo com 

direitos reconhecidos e de significação expressiva (BUCKINGAHN, 2006), a foto indica 

a criança como submetida ao outro na sinalização da falta de coragem do menino em 

acatar, mas não responder o abraço, que pode ter lhe pego de surpresa, além do 

posicionamento afirmativo do adulto em relação a esse ser. A imagem indica que o garoto 

já é capaz de responder a normas sociais implícitas, ainda que, pela sua corporeidade, 

transpareça que ele ainda não tem certeza de como agir. Sua linguagem corporal denuncia 

uma tensão por estar ali ao mesmo tempo que revela o desenvolvimento de sua 

maturidade que responde ao aparato social, se mantendo no abraço. 

Com isso, delimita-se a noção de infância exibindo a permanente impermanência 

dessa existência, que, mesmo quando compreende seu entorno, é controlada e qualificada 

por adultos e institucionalmente. O policial consegue representar os dois papéis, o do 

adulto responsável que abraça protegendo com o cuidado e afeto e o institucional que 
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justifica as delimitações impostas no argumento de atender as necessidades infantis, 

garantir-lhes direitos e defender seus interesses com firmeza. É, então, uma fotografia que 

evidencia um corpo permanentemente dado a outros, a normas e organizações. O 

assujeitamento infantil é dado não apenas como socialmente aceita, mas também 

comovente para quem assiste, inclusive instigando a fotografar a cena, como faz a moça

ao fundo da imagem, no terceiro plano e já desfocada. 

Figura 50. Mãos e braços que afagam e institucionalizam. 

Fonte: montagem da autora.

A criança em companhia de um adulto reaparece em outra fotografia da série de 

2016. Nela, a figura de uma outra institucionalidade, da família real, aparece, ainda que 

majoritariamente no extraquadro. A tensão do contato imposto ao menino na foto anterior, 

no entanto, some nessa, agora inscrita pelo afeto (figura 50).

A fotografia, a segunda mais curtida do ano de 2016, mostra um rosto facilmente 

conhecido, do príncipe britânico George, filho primogênito do casal real Kate e William 

(Duque e Duquesa de Cambridge), terceiro na linha de sucessão ao trono da Inglaterra 

(figura 51). Exibe-o em um ângulo fechado que mostra parte do corpo coberto com uma 

roupa limpa e elegante, segurando o que parece ser uma guloseima em formato de 

bengala, levada à boca com uma das mãos. A outra mão está envolvida pela mão de um 

homem, do que se vê apenas essa mão, parte do braço e uma fração pequena do corpo. 

Mesmo que o rosto desse adulto não esteja presente na imagem, é possível supor que se 

trate do pai, o também príncipe William, figura emblemática. A legenda não precisa que 

seja ele na foto, mas outras imagens do mesmo momento, que também circularam 

midiaticamente, confirmam a informação. 

Com foco na criança e nas mãos dadas de pai e filho, a fotografia de novo mobiliza 

a dependência da criança em relação ao adulto. Essa situação pode ser percebida a partir 

da diferença de tamanho entre as mãos, que tanto indica a criança pequena que precisa da 
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ajuda de um outro para sobreviver, quanto denuncia a fragilidade do corpo da criança, 

cuja mãozinha, poderia ser facilmente esmagada dependendo da força que o adulto 

inserisse. Mas, engajado pela percepção social acerca da infância, o que se vê é um gesto 

protetor.

Figura 51. Sem título, Andrew Matthews, 201680.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BOdiVmsDDWg/ Acesso em 25 jul. 2021.

O menino, bem vestido e amparado, não apenas pelas mãos do pai, mas pelo status

da realeza que garante a ele a segurança indispensável, parece ter os requisitos necessários 

para desfrutar da infância ocidental, garantida de direitos essenciais. Trata-se de uma 

representação completamente diferente de outras, do Sul Global. Particularmente, pode-

se contrapô-la a imagem de Omran que parece ter sido dispensado de proteção (figura 

52).

80 A legenda diz: “O príncipe George, filho do duque e da duquesa de Cambridge, chupa um doce ao partir após o culto 
matinal do dia de Natal na Igreja de São Marcos em Englefield, perto de Bucklebury, no sul da Inglaterra, Grã-Bretanha, 
25 de dezembro de 2016. REUTERS / Andrew Matthews #reutersphotos #reuters #princegeorge #royals #christmas 
#britain”. No original: “Prince George, the son of the Duke and Duchess of Cambridge, sucks a sweet as he leaves 
following the morning Christmas Day service at St Mark's Church in Englefield, near Bucklebury in southern England, 
Britain, December 25, 2016. REUTERS/Andrew Matthews/Pool #reutersphotos #reuters #princegeorge #royals 
#christmas #britain”. Publicado em 25 de dezembro de 2016; 7.451 curtidas.
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Figura 52. Entre infâncias. 

Fonte: Montagem da autora.

Figura 53. Referências de um mundo infantil.

Fonte: montagem da autora

Assim como a fotografia do príncipe George, a última foto da série de 2016 a ser 

analisada e quarta mais curtida desse ano, carrega elementos que sugerem uma certa 

tipicidade atribuída à infância, apontando para indicação de um mundo infantil

distanciado do adulto e referenciando comportamentos considerados próprios para a 

criança (figura 53). Na primeira, o indicativo se nota pela presença do doce em posse do

garoto; na segunda pela brincadeira (talvez posando, à solicitação do fotógrafo) que faz 

com que as asas das borboletas se transformem em uma espécie de máscara que cobre o 

rosto da menina retratada.

São também as únicas crianças referenciadas com seus nomes na série de 2016. O 

do menino, conhecido, talvez nem fizesse falta na legenda. A da menina, ilustre 

desconhecida, é evidenciado aí, apresentando-a: ela se chama Bjorn e tem 5 anos (figura 

54). O enquadramento, fechado no rosto da menina, mas desfocado pela baixa 

profundidade de campo, mostra em primeiríssimo plano as mãos da criança segurando o 

que é registrado em foco no primeiro plano: duas metades de laranja com borboletas 

dispostas sobre elas. O posicionamento das borboletas, além de conferirem um efeito de 

mascaramento, faz com que suas asas, com inscrições que lembram olhos, sejam postas 

exatamente onde de fato deveriam estar os olhos da criança, “substituindo-os” na relação
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que se cria entre figura e fundo. A imagem evoca, nessa brincadeira, uma vivência sem

ressalvas do mundo dito infantil, em sua ludicidade.

Figura 54. Sem título, Dylan Martinez, 201681.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BDTLueXKT8v/. Acesso em 03 de jul. 2021

3.5. 2017, a mobilização da precariedade

Figura 55. Série de 2017. Com ordenação das imagens da mais para a menos curtida.

Fonte: montagem da autora.

81 A legenda diz: “Bjorn, de 5 anos, sorri ao posar com uma borboleta coruja durante um evento de lançamento da 
exposição Sensational Butterflies no Museu de História Natural em Londres, Grã-Bretanha, 23 de março de 2016. 
REUTERS / Dylan Martinez @dylanjmz #Animals #Butterfly #London #Eyes #Nature #ReutersPhotos”. No original: 
“Bjorn, aged 5, smiles as he poses with an Owl butterfly during an event to launch the Sensational Butterflies exhibition 
at the Natural History Museum in London, Britain March 23, 2016. REUTERS/Dylan Martinez @dylanjmz #Animals
#Butterfly #London #Eyes #Nature #ReutersPhotos”. Publicado em 23 de março de 2016; 7.091 curtidas.
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A virada percebida no ano anterior é firmada em 2017, quando todas as imagens 

mais curtidas da série contextualizam refúgio, migração e zona de conflito (figura 55). As 

concepções discutidas até aqui continuam sendo percebidas. Entretanto, as composições 

das fotografias inserem o corpo-criança simbólico figurando por entre aspectos da 

desumanização, o que pode ser conectado ao que observa Benjamim Picado (2014) 

quando indica a possibilidade de uma cristalização de estereótipos do corporal que faz a 

imagem funcionar como documento a fim de atestar valor histórico. A construção da 

infância ocidental agora parece buscar retratar reiteradamente o despertar para a

precariedade, sempre no Sul global, remetendo até mesmo a noção do corpo puro e 

inocente de Cristo que sofre pela humanidade. 

Figura 56. Sem título, Hannah McKay, 201783. 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BbPtwPeh4Y-/. Acesso em 27 de jun. 2020. 

83 A legenda diz: “Hosne Ara, 4, refugiada rohingya que fugiu de Mianmar há dois meses, ouve crianças cantando em 
um centro infantil no campo de refugiados de Kutupalong, perto de Cox's Bazar, Bangladesh, 5 de novembro de 2017. 
REUTERS / Hannah McKay @ hannahmckay88 #reuters # reutersphotos #rohingya # refugiados”. No original: “Hosne 
Ara, 4, a Rohingya refugee who fled Myanmar two-months ago listens to children singing at a children’s centre in the 
Kutupalong refugee camp near Cox’s Bazar, Bangladesh, November 5, 2017. REUTERS/Hannah McKay 
@hannahmckay88 #reuters #reutersphotos #rohingya #refugees”. Publicado em 08 de novembro de 2017; 15.674 
curtidas.
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A imagem mais curtida da série (figura 56) exibe uma menina, identificada na 

legenda como Hosne Ara, de 4 anos, refugiada de Rohingya84, em um centro infantil para 

asilados em Bangladesh, em novembro de 2017. A legenda diz ainda que Ara fugiu de 

Miamar, mas não informa maiores detalhes, nem se ela está acompanhada. Só se sabe que 

ela está em uma instituição para deslocados, ou seja, excluída do exercício de poder 

social. Na fotografia, sozinha, a garota está no centro do quadro, registrada de cima para 

baixo, em um ângulo mais fechado. Ela olha para a câmera e o enquadramento privilegia 

o destaque nos olhos, cada um de uma cor: um azul e o outro castanho. O restante da

imagem está desfocado, inclusive parte desse corpo-criança que se encontra à mostra, 

retratado da cintura para cima e sem roupa, reforçando as feições de um corpo infantil 

bem jovem, de formas arredondadas e delicadas. 

Mesmo sem tanto foco, o corpo da criança é visível em uma composição que 

remete à posição de respeito: de pé com a mão direita sobre o peito e o braço esquerdo ao 

longo do corpo. O enquadramento destaca a mão direita no peito de Ara enfatizando uma 

cicatriz que toma boa parte da mão da menina e que parece se tratar de uma queimadura. 

Nada mais é visível, somente a menininha que encara a câmera com olhar diretivo. Para 

onde o espectador olhe, os olhos da criança na foto acompanham. Ela não está sorrindo, 

mas também não parece triste. O desfoque da imagem sublinha o contorno de seu corpo, 

como se fosse uma aura discreta, mas que mobiliza o sentido de pureza. Conforme Ariès 

(1981), na tentativa de evidenciar a ideia de pureza e confirmar a noção de inocência, a 

construção da infância contou com vasta representação iconológica do corpo infantil de 

Jesus nu e, por conseguinte, da criança que passa a ser constantemente retratada nua ou 

em trajes que dessem a ver o corpo infante em conexão com o corpo puro e inocente de 

Cristo. 

Figura 57. Contextos de crise humanitária por motivos de guerra e/ou conflitos armados. 

Fonte: montagem da autora

84 Em 2017, cerca de 700 mil mulçumanos da etnia Rohingya de Mianmar foram forçados a migrar para Bangladesh. 
A Organização de Nações Unidas (ONU, 2020, on-line) classificou o evento como limpeza étnica estatal. A Reuters 
cobriu muito desse êxodo em massa. No ano de 2018 a agência foi premiada na categoria de Fotografia de Destaque 
por essa cobertura, mas, curiosamente, na série do ano nenhuma das cinco imagens mais curtidas relaciona o evento.
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Figura 58. Êxodo de Mosul.

Fonte: montagem da autora.

A primeira e a segunda foto desse conjunto contextualizam o êxodo de Mosul em 

março de 2017 no Iraque (figura 58). De acordo com Maher Chmaytelli (2017) o governo 

iraquiano iniciou, em outubro de 2016, uma ofensiva para retomar a região que estava 

sob os domínios do Estado Islâmico. Na época dos registros, o governo sitiou militantes 

do Estado Islâmico em torno da Cidade Velha de Mosul, que sofreu ataques 

generalizados. Milhares de civis estavam em áreas controladas pelo Estado Islâmico e 

foram atingidos, a força iraquiana retomou o local, mas até 20 de abril de 2017, mais de 

500 mil pessoas precisaram se deslocar de Mosul.

Figura 59. Sem título, Ali Al-Fahdawi, 201787.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BRwDWpkhJlc/. Acesso em 27 de jun. 2020

87 A legenda diz: “Uma menina iraquiana deslocada, que fugiu de sua casa, chora durante uma batalha entre as forças
iraquianas e militantes do Estado Islâmico, perto de Badush, Iraque, 16 de março de 2017. REUTERS / Stringer #reuters 
#reutersphotos #iraq #war #conflict #badush #displaced”. No original: “A displaced Iraqi girl, who fled her home, cries 
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A primeira fotografia (figura 59) retrata uma menina que a legenda não identifica, 

apenas relatando que a garota teria fugido de casa durante uma batalha entre as forças 

iraquianas e o Estado Islâmico. O perfil do fotojornalista Al-Fahdawi no Instagram88

publicou algumas atualizações sobre o caso. A menina, aí identificada como Sheba, 

estaria fugindo do bombardeio com sua família. Segundo Al-Fahdawi ela estava chorando 

e, quando o viu, sorriu para ela, que sorriu de volta – momento então que ele a fotografou.

Na fotografia da Reuters, Sheba aparece em primeiro plano, de frente, em 

enquadramento relativamente fechado, com foco no rosto da criança. Ela está com 

cabelos presos, mas bagunçados e esvoaçantes à frente do rosto. Seus olhos, que miram 

diretamente a lente da câmera, estão cheios de lágrimas e sua expressão ambígua sugere 

muitos e contraditórios sentimentos tais como dor, tristeza e alívio, por exemplo. Quando 

foi publicada, essa fotografia viralizou, ficando conhecida à época como Monalisa de 

Mosul pela expressão enigmática da criança (AFP, 2019). 

Assim como a fotografia do menino Onram, da série de 2016 (figura 37), essa foto 

infere a noção de sintoma cuja corporeidade expressiva da criança remete à experiência 

do momento vivenciado, além de possibilitar a imaginação da criança vulnerável, sozinha 

e entregue aos perigos. E, também como na fotografia do menino que dorme com um 

gato, da série de 2014 (figura 14), a imagem de Sheba torna visível um estado afetivo, 

mobilizando a ideia de compaixão. Entretanto, se na foto do menino, é a atitude dele em 

relação ao animal (aparentemente abalado) que faz refletir a compaixão, na imagem da 

garota é o abalo impresso no seu rosto e seu olhar diretivo que engaja a comoção do 

observador por ela. 

Figura 60. Engajamento da comoção sugerindo imaginários acontecimentais. 

fonte: montagem da autora

during a battle between Iraqi forces and Islamic State militants, near Badush, Iraq, March 16, 2017. REUTERS/Stringer 
#reuters #reutersphotos #iraq #war #conflict #badush #displaced”. Publicado em 17 de março de 2017; 13.956 curtidas.

88 No perfil do Instagram do fotojornalista (https://www.instagram.com/ali_alfahdawi) é possível ter acesso a algumas 
notícias sobre a criança, inclusive fotos atuais.
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As três imagens, juntas, dizem algo sobre essa infância de evocação da 

precariedade (figura 60). E indicam ainda o posicionamento de Cardoso (2018) sobre a 

capacidade do fotojornalismo na elaboração de composições aptas a recorrer aos sentidos 

e exercer, não poucas vezes, uma função emotiva, inclusive “no registo de situações 

melindrosas da humanidade” (CARDOSO, 2018, p. 124). A habilidade de construir 

quadros que se tornam únicos e diferenciados dos demais faz com que o fotojornalismo 

contribua para configurar o próprio acontecimento, fazendo com que o gênero atue na 

legitimação do jornalismo.  Opera, ainda, evidenciando a articulação entre imagem e 

acontecimento e se destacando na relação discursiva pelo caráter de testemunho visual e 

que sugere uma espécie de imaginário acontecimental (PICADO, 2013). 

Figura 61. Sem título, Goran Tomasevic, 201791.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BRQXv2ahCmz/. Acesso em 27 de jun. 2021.

A outra imagem do êxodo de Mosul exibe em primeiro plano e ao centro da 

fotografia, um homem com expressão de desespero, correndo por uma via que apresenta 

91 A legenda diz: “Um homem chora enquanto carrega sua filha enquanto caminhava de uma parte de Mosul, controlada 
pelo Estado Islâmico, em direção a soldados das forças especiais iraquianas durante uma batalha em Mosul, Iraque, em 
4 de março de 2017. Foto tirada em 4 de março de 2017. REUTERS / Goran Tomasevic #reuters #reutersphotos 
#conflict #war #iraq #mosul #family”. No original: “A man cries as he carries his daughter while walking from an 
Islamic State-controlled part of Mosul towards Iraqi special forces soldiers during a battle in Mosul, Iraq March 4, 
2017. Picture taken on March 4, 2017. REUTERS/Goran Tomasevic #reuters #reutersphotos #conflict #war #iraq 
#mosul #family”. Publicado em 05 de março de 2017; 13.931 curtidas.
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grande destruição (figura 61). O homem carrega uma criança em seus braços, que chora. 

A legenda informa que eles são pai e filha indo em direção as forças armadas iraquianas 

durante uma batalha em Mosul. A profundidade de campo desfoca os planos atrás, mas, 

mesmo assim, é possível identificar os destroços no local, como aspectos da própria via 

e do entorno destruídos, além de escombros e veículos virados e amassados. 

Os corpos de pai e filha, com seus gestos e posturas, além de se manifestarem 

como expressão pelo ponto de vista do sintoma, acionam a ideia de sobrevivência, pelo 

viés do fotojornalismo, discutida por Picado (2014). Segundo o autor, corpo e gesto 

podem engendrar um conjunto de códigos da representação aptos a promover a 

significação de eventos, inclusive cristalizando estereótipos que sobrevivem 

figurativamente como “aspectos de uma encarnação corporal do histórico” (PICADO, 

2013, p. 11). O fotojornalismo, nessa perspectiva, se apresenta como vicário da 

experiência visual modelando discursos que pela imagem convocam o espectador a 

participar da ação retratada, como concebe o autor.

Acionando Moeller (2002), pode-se dizer ainda que a inocência do corpo-criança, 

mesmo amparado pelo pai na cena, se impõe como condição discursiva, dramatizando a 

justiça de uma causa ao contrastar a imagem socialmente construída da inocência infantil 

com a hostilidade da guerra. O adulto, em meio a esse contexto hostil, igualmente 

fragilizado, não é capaz de oferecer qualquer proteção. É o tipo de enquadramento que, 

segundo a autora, pode provocar “um curto-circuito no pensamento racional” 

(MOELLER, 2002, p. 39, tradução nossa)92, em que a calamidade recebe direcionamentos 

particularizados quando a criança, vítima da tragédia, está acompanhada de seus pais ou 

responsáveis que participam do evento, mas pouco ou nada podem fazer para evitar o 

ocorrido. 

A mesma situação que pode ser identificada pelo conteúdo verbo-visual da última 

imagem desse conjunto (figura 62). Poucas fotografias do perfil do Instagram da Reuters 

possuem conteúdo verbal expressivo. Normalmente são publicadas legendas genéricas, 

apenas situando o assunto e, como referenciado inicialmente, na maior parte das imagens 

com crianças o enfoque não é sobre elas. Com essa fotografia é um pouco diferente. A 

legenda é extensa, não apenas contextualiza a situação, como narra uma história. Todos 

os presentes na cena são identificados com seus nomes. É quase uma notícia completa em 

uma postagem. 

92 No original: “Short-circuits reasoned thought. Children dramatize the righteousness of a cause by having their 
innocence contrasted with the malevolence (or perhaps banal hostility) of adults in authority”. 
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Figura 62. Sem título, Yiannis Kourtoglou, 201793.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BZAEWI8BYAE/. Acesso em 27 de jun. 2021.

Na imagem propriamente dita, das crianças, além de se avistar a nuance de um 

dos corpos atrás de uma cerca de arame, se vê basicamente parte de seus braços e mãos, 

postos no centro da fotografia, atravessando a referida cerca. Alinhado com a barreira, o 

registro revela um homem fotografado lateralmente, posicionado do lado de fora e de 

frente para a cerca. Ele segura a mão de duas crianças, beija uma delas enquanto olha para 

frente, sugerindo interação com alguém que está atrás da barreira, possivelmente com 

essas crianças. O homem se chama Ammar Hammasho, como informa a legenda, e no 

momento estaria se encontrando com sua família, abrigada em um centro para refugiados 

93 A legenda diz: “Após mais de um ano de separação, o refugiado sírio Ammar Hammasho pôde finalmente se reunir 
com sua esposa e seus quatro filhos, o encontro breve ocorreu através de uma cerca com arame farpado em Chipre. 
Caindo de joelhos, Hammasho, que é da cidade devastada pela guerra de Idlib, beijou cada um de seus três filhos mais
velhos através da barreira de três metros de altura que circundava um centro de acolhimento de migrantes em 
Kokkinotrimithia, a oeste da capital cipriota Nicósia. Seu filho mais novo, Jumah - em homenagem a seu segundo filho 
morto em um ataque aéreo em 2015 - foi detido por sua esposa Shamuos. Ele beijou a palma da mão de Sham, sua 
filhinha, que vestia um vestido preto cuidadosamente dobrado na cintura com um cinto, uma pequena jaqueta branca e 
sandálias rosa. "O policial me disse para esperar meia hora para terminar a contagem. Eu mal podia esperar, vi as 
crianças através da cerca e fiz isso", disse ele, acenando com as mãos sobre a cabeça. REUTERS / Yiannis Kourtoglou 
#reuters #reutersphotos # chipre # família #reunião”. No original: “After more than a year of separation Syrian refugee 
Ammar Hammasho was finally, though briefly, reunited with his wife and four children through a chain link fence 
topped with barbed wire in Cyprus. Falling to his knees, Hammasho, who is from the war-battered city of Idlib, kissed 
each of his three eldest children through the three metre-high barrier encircling a migrant reception centre at 
Kokkinotrimithia, west of the Cypriot capital Nicosia. His youngest toddler, Jumah – named after their second-born 
who was killed in an air raid in 2015 - was held up by his wife Shamuos. He kissed the protracted palm of Sham, his 
tiny daughter, who was dressed in a black frock neatly tucked in at the waist with a belt, small white jacket and pink 
sandals. "The policeman told me to wait half an hour to finish the count. I couldn’t wait, I saw the kids through the 
fence and I did this," he said, waving his hands over his head. REUTERS/Yiannis Kourtoglou #reuters #reutersphotos 
#cyprus #family #reunion”. Publicado em 13 de setembro de 2017; 12.007 curtidas.
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em Chipre, depois de um ano separados. Os corpos-crianças visíveis são de três dos quatro 

filhos de Hammasho. Pai e filhos estão separados pela cerca e se buscam em um gesto de 

carinho. A delicadeza física desses corpos-crianças, somado a atitude de colocar os braços 

buscando tocar o homem, é passível de atuar como apelo compassivo, tornando a imagem 

comovente. 

A última imagem da série de 2017 também apresenta uma barreira física de 

separação de pessoas referente à migração (figura 63), mas agora o contexto sai do 

continente asiático para inserir no corpus a migração para a América do Norte. A aparição 

dessa imagem entre as mais curtidas indica, novamente, mudanças no interesse do público 

da Reuters. Com relação a deslocamentos de civis, até então, o interesse se mostrava 

concentrado em deslocamentos para a Europa e a partir de 2017, registros sobre a 

migração para os Estados Unidos, não apenas surgem, como permanecem em 2018 e 

2019.

Figura 63. Sem título, Mike Blake, 201794.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BZFRyNZBqcZ/. Acesso em 27 de jun. 2021.

94 A legenda diz: “Um garotinho caminha com sua mãe na frente da imagem do artista francês JR de um bebê curioso 
olhando para os Estados Unidos sobre o muro da fronteira EUA-México em direção a Tecate, Califórnia, 15 de 
setembro de 2017. REUTERS / Mike Blake #reuters #border #wall #reutersphotos #art #child”. No original: “A small 
boy walks with his mother in front of French artist JR's image of an inquisitive baby looking into the United States over 
the U.S.- Mexico border wall towards Tecate, California, September 15, 2017. REUTERS/Mike Blake #reuters #border 
#wall #reutersphotos #art #child”. Publicado em 15 de setembro de 2017; 10.359 curtidas.
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A fotografia exibe dois corpos-crianças separados pelo muro da fronteira entre 

Estados Unidos e México. O primeiro, um bebê visto de frente, está ilustrado em uma 

obra de arte gigante, instalada do lado mexicano, que a legenda informa ser do artista 

francês JR. Denominada Giants, Kikito (JR, 2017), a obra faz referência a Kikito, uma 

criança que vive em Tecate, próximo à fronteira. De acordo com Alexandra Schwartz 

(2017) a instalação de JR é fruto do desejo do artista em chamar atenção para a política 

do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos à época, que pretendia 

reverter as normas do país que protegiam a criança migrante da deportação.

Kikito é registrado, na foto da Reuters, “olhando” para o lado estadunidense. Aí, 

duas figuras vistas de costas, indicadas na legenda como mãe e filho, aparecem de mãos 

dadas, como se fossem fitadas pelo bebê obra, ainda que pareçam não avistá-lo. A 

fotografia, do modo como é construída, parece ampliar a noção de subalternidade, 

apontando uma forte alteridade entre a criança do Sul e do Norte globais. Ainda que se 

trate de um corpo-criança simbólico, uma imagem dentro da imagem, Kikito opera na 

comoção. Mesmo gigantesco, ele não tem vez no espaço que mira. As portas para o Norte 

Global estão fechadas, como denota seu posicionamento, do lado de lá do muro. Como 

explica Spivak (2010), ao subalterno é destinado um lugar que é periférico, fora do 

círculo. Sem ser notado, tampouco “pode falar e quando tenta fazê-lo não encontra os 

meios para se fazer ouvir” (SPIVAK, 2010, p. 15).

3.6. 2018, migração ainda em evidência

Figura 64. Série de 2018. Com ordenação de imagens da mais para a menos curtida.

Fonte: montagem da autora.
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As imagens mais curtidas desse ano (figura 64) também dão bastante visibilidade 

para a migração. Três delas referenciam situações de deslocamento, cada uma com um 

local de origem diferente (figura 65): a primeira imagem é na fronteira entre os EUA e o 

México; a segunda no leste de Ghouta, na Síria; a terceira em um campo de deslocados 

internos na República Democrática do Congo. Entretanto, algo se diferencia no ano 

anterior. A série de 2017 parece se distinguir pelas composições estéticas aperfeiçoadas, 

com o fotojornalismo se destacando na relação discursiva, atuando como apelo 

compassivo capaz de configurar o próprio acontecimento, na aptidão de as fotografias 

serem registradas na memória coletiva. Em 2018 a fotografia que melhor coliga o 

fotojornalismo à noção de testemunho visual e, de alguma forma, convida o observador 

a participar da ação, leva à ideia de um registro mais cru, sugerindo a inversão de vetor, 

indicada por Schneider (2010), que agiria afastando o profissionalismo estetizado da 

noção de autenticidade na imagem fotográfica. Talvez a circulação abundante de 

construções estetizadas nos anos anteriores, sobretudo em 2016 e 2017, possa ter 

colaborado para provocar no público o que a autora indica como fadiga emocional cujo 

“impacto, antes alcançado por revelar ao mundo tragédias através de imagens muitas 

vezes chocantes, é minimizado pela monotonia da repetição dos mesmos bordões, 

anestesiando o público” (SCHNEIDER, 2010, p. 5).

Figura 65. Infância migrante.

Fonte: montagem da autora.

A fotografia mais curtida de 2018 (figura 66), um plano aberto feito em Tijuana, 

retrata em primeiro plano uma mulher correndo, segurando e puxando duas meninas pelos 

braços, no meio de um tumulto. A mulher, com a língua para fora e vestida com uma 

blusa de personagem infantil, é vista meio de lado correndo para frente. As crianças, 

vestidas apenas com uma camiseta e fralda, parecem quase cair na cena. Uma das meninas 

está descalça. De acordo Kristine Phillips (2018) para o The Washington Post, a mulher 

é Maria Meza e as crianças na cena são suas filhas. Mas, na legenda da postagem, elas 

são referenciadas apenas como “família de migrantes” que fazem parte da caravana 
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identificada pela mídia como “caravana dos migrantes”, onde milhares de pessoas se 

deslocaram em direção aos Estados Unidos à época. Percebe-se, por esse tratamento, uma 

diferença que a Reuters imprime: geralmente os que fogem para Europa são referenciados 

como refugiados ou deslocados, mas aqueles que tentam chegar aos Estados Unidos são 

sempre migrantes96.

Figura 66. Sem título, Kim Kyung-Hoon, 201897.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BqnrKl6FUbh/. Acesso em 27 de jun. 2020.

Visualmente, outra diferença de tratamento se destaca. Trata-se de uma foto de 

migração em que a ação é notável. A escolha do momento do clique privilegia o 

acionamento de uma bomba de efeito moral logo atrás das fotografadas: é possível ver o 

96 É possível que a agência Reuters adote o entendimento da Agência da Organização das Nações Unidas para 
Refugiados com relação aos termos “migração” e “refúgio”. De acordo com a ACNUR (2019), a migração pode ocorrer 
por motivações que não necessariamente implicam uma ameaça à vida dos sujeitos, enquanto a situação de refúgio
envolve uma situação perigosa e intolerável, também avaliada a partir de uma condição subjetiva, acrescentada do 
requisito fundado na caracterização do que denomina como “temor”, algo que é geralmente oriundo de situações 
perpetradas no local ou pelo Estado de origem do eventual refugiado, como guerras ou conflitos armados.
97 A legenda diz: “Uma família de migrantes, parte de uma caravana de milhares de pessoas que viajam da América 
Central a caminho dos Estados Unidos, foge do gás lacrimogêneo em frente ao muro de fronteira entre os EUA e o 
México em Tijuana, México, em 25 de novembro de 2018. REUTERS / Kim Kyung-Hoon #mexico #tijuana #border 
#reuters #reutersphotos”. No original: “A migrant family, part of a caravan of thousands traveling from Central America 
en route to the United States, run away from tear gas in front of the border wall between the U.S and Mexico in Tijuana, 
Mexico November 25, 2018. REUTERS/Kim Kyung-Hoon #mexico #tijuana #border #reuters #reutersphotos”. 
Publicado em 25 de novembro de 2018; 21.861 curtidas.
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dispositivo e a fumaça saindo dele. Muitas pessoas, assim como as personagens centrais, 

estão correndo mais ao fundo. O ângulo evidencia a fragilidade dos corpos infantis, sua 

impotência e dificuldade diante da situação, sobretudo quando se observa que por pouco 

não tombam, na pressa que se impõe a elas. A composição, com isso, reforça a condição 

de indefesa das crianças. Existem muitas pessoas no local, mas a visibilidade do 

acontecimento é dirigida a elas, aos corpos-crianças que quase caem, como ponto de 

referência indireta do assunto. A fotografia, assim, dá ênfase ao acontecimento, pondo 

fotógrafo como testemunha ocular no evento, que se torna “ponte de acesso [dos 

espectadores] a realidades que não se conseguem testemunhar” (CARDOSO, 2018, p. 

123).

Figura 67. Sem título, Omar Sanadiki, 201898.

Fonte: https://www.instagram.com/p/Bgcz3twHswX/. Acesso em 27 de jun. 2020.

O próximo enquadramento também enfatiza a fragilidade do corpo-criança, que 

ficou conhecido como “o menino na mala” (figura 67). A imagem, bastante repercutida, 

presente inclusive na galeria do World Press Photo99, exibe uma criança dormindo dentro 

98 A legenda diz: “Uma criança dorme em uma mala na vila de Beit Sawa, leste de Ghouta, Síria, 15 de março de 2018. 
REUTERS / Omar Sanadiki #syria #reuters #reutersphotos #ghouta”. No original: “A child sleeps in a bag in the village 
of Beit Sawa, eastern Ghouta, Syria March 15, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki #syria #reuters #reutersphotos 
#ghouta”. Publicado em 18 de março de 2018; 15.375 curtidas.
99 O World Press Photo (WPP) é um concurso de fotojornalismo que ocorre anualmente desde 1955. É considerado um 
dos maiores eventos da área, agregando prestígio aos fotógrafos e imagens vencedoras. Todas as edições resultam em
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de uma mala de viagem que é carregada por um adulto, verbalmente apresentados como 

pai e filho. A legenda não oferece mais informações, além da localização, informada 

como vila de Beit Sawa, leste de Ghouta, na Síria. Tal fotografia teria sido registrada 

durante um êxodo em massa de civis que estavam em uma região dominada por rebeldes 

(REUTERS, 2018, on-line). Na ocasião, o governo sírio levantou ofensiva contra os 

rebeldes, assim, milhares de civis seguiram a pé em direção a locais com presença militar. 

A foto foi registrada de frente, durante um dia ensolarado, com a mala e o corpo-

criança percebidos de frente e de maneira central, em primeiro plano. Apenas a cabeça e 

braços da criança estão para fora, visíveis, revelando um bebê de bochechas avantajadas 

e coradas (talvez pelo calor), vestido com um casaco bem limpo, o que remete a ideia de 

cuidado. O menino está dormindo com a cabeça apoiada em um dos braços, suas mãos 

aparecem fechadas. Do pai, tomado lateralmente, é possível ver a mão que carrega a mala 

e parte da roupa. A forma como a composição foi construída remete também a ideia de 

limiar (MARTINO; MARQUES, 2020), apontada nas primeiras análises, engajando a 

noção de fabulações e intervalos que juntam, no exercício do olhar, a ideia de luto e 

desejo, em que os sujeitos figuram na interseção de tempos e espaços. 

Na verdade, trata-se de um lugar ambíguo, já que a criança aparenta estar bem 

cuidada e possui um responsável aparando-a. A calmaria, do semblante do bebê e do 

enquadramento que não revela muito do ambiente, reforçam certa positividade. Contudo, 

o fato de estar dormindo em uma mala, local nada convencional para isso, e de ser

associada ao espaço geográfico sírio, em meio a um momento de guerra, faz com que seja 

impossível pensá-la distante de um contexto negativo. Isso leva o espectador a assimilar 

esse corpo-criança como um anjo dormindo em meio a adversidade, guerra e dificuldades, 

intuindo a narrativa da criança em situação precária e complexa. É uma imagem que, 

dessa maneira, trabalha o apelo compassivo, motivando associações simbólicas que 

levam a percepção desse corpo como puro, indefeso, dependente e inocente. 

A terceira imagem desse conjunto e também a terceira imagem mais curtida da 

série de 2018, confere uma face marcada para uma história trágica (figura 68). Trata-se 

de Rachele-Ngabausi, único corpo-criança da série retratado sem a companhia de um

adulto e nomeada pela legenda. De acordo com a publicação, ela possuía dois anos de 

idade quando foi fotografada em um campo de refugiados em Bunia, no Congo. 

uma exposição itinerante que leva as fotografias ganhadoras para mais de 40 países e em um anuário publicado em sete 
idiomas. As fotos podem ser vistas no site: https://www.worldpressphoto.org/.
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Figura 68. Sem título, Goran Tomasevic, 2018100.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BhakybFHI76/. Acesso em 27 de jun. 2020.

A foto traz close que exibe, em primeiríssimo plano, o rosto da menina, clicado 

entre o frontal e o lateral, evidenciando, de frente, uma cicatriz com grande extensão em 

diagonal, sugerindo um corte desde a testa de Rachele-Ngabausi, até o final de sua 

bochecha, passando rente ao olho. A criança é retratada com a face levemente virada para 

a direita, com os olhos grandes mirando diretamente a câmera. A composição do quadro 

enfatiza parte de seu rosto iluminado pelo sol, mas principalmente, reforça o ponto de 

atenção na cicatriz. São visíveis ainda algumas outras partes do corpo da garota, como o 

ombro, pescoço, orelha esquerda que parece também ter uma cicatriz, nariz, boca um 

pouco suja ao redor e entreaberta e quase toda cabeça, que aparece cortada pelo quadro. 

100 A legenda diz: “- Rachele-Ngabausi, 2, ferida por milicianos quando atacaram a aldeia de Tchee, fica em um campo 
de deslocados internos em Bunia, província de Ituri, leste da República Democrática do Congo, 9 de abril de 2018. 
Segundo testemunhas, milicianos mataram sua mãe grávida, seus três irmãos e cortou o braço de outra irmã. REUTERS 
/ Goran Tomasevic #reuters #reutersphotos #drc #conflict #child”. No original: “Rachele-Ngabausi, 2, injured by 
militiamen when they attacked the village of Tchee, stands in an internally displaced camp in Bunia, Ituri province, 
eastern Democratic Republic of Congo, April 9, 2018. According to witnesses, militiamen killed her pregnant mother, 
her three brothers and chopped off her sister’s arm. REUTERS/Goran Tomasevic #reuters #reutersphotos #drc #conflict 
#child”. Publicado em 11 de abril de 2018; 15.119 curtidas. Outras informações: 
https://widerimage.reuters.com/story/inside-the-congo-camp-haunted-by-an-unknown-war acesso em 28 jun. 2021.
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Parte da face do lado direito da criança está encoberta por uma sombra. Como se trata de 

um close, do restante do cenário, nada além de um fundo em azul e branco é percebido.

Os olhos da menina são extremamente expressivos, de olhar marcante, impossível 

de ser dissociado da cicatriz que apela ao espectador para que perceba esse ser. Esse apelo 

é intensificado pela legenda ao informar que o ferimento foi causado por milicianos que 

invadiram a aldeia onde a menina residia – e que eles ainda teriam matado os irmãos e a 

mãe, grávida, da criança, além de terem decepado o braço de uma irmã sobrevivente. É 

um conteúdo verbo-visual que nomeia e materializa um corpo-criança percebido como 

indefeso, caracterizando-o como vítima a ser resgatada (MOELLER, 2002). Suas feições 

impressionam, o que aliado à cicatriz e à verbalidade que a situam, revela uma 

expressividade capaz de chamar atenção para a face da criança “de modo quase 

permanente” (LAGE, 2019, p. 35). 

Essa leitura, que pode ser atribuída à articulação da história fornecida pela legenda 

com a fragilidade corporal e marca da violência sofrida, impressa na imagem exposta, 

coloca Ngabausi como uma existência que expressa o sentido de rosto levinasiano e de 

precariedade de Butler (2015), discutido no primeiro capítulo. Nesse sentido, a 

composição, através da cicatriz, marca expressa nesse corpo frágil de dois anos de idade, 

parece evidenciar a condição de indefesa dessa criança, considerada socialmente e 

legalmente, imatura e incapaz, até mesmo para reivindicar sua humanidade por si só. 

Mesmo que não houvesse uma legenda explicativa confirmando a condição de 

precariedade (que possivelmente também propicia o acionamento da comoção), é difícil 

ficar indiferente ao olhar dessa criança que exibe um corpo vulnerável, dependente e já 

marcado com um sinal que revela a experiência de um real traumático (LAGE, 2019), um 

anjo com cicatrizes que lhe acompanharão por toda a vida (MOELLER, 2002). 

É uma fotografia que outra vez sugere ambiguidades. De um lado, é perceptível 

que se trata de um ser muito jovem, no início da sua vida, quase um bebê, que pela 

imaturidade física e mental, deveria possuir a garantia de  proteção e cuidados, inclusive 

proteção legal adequada (WHO, 1986) e ter assegurado direitos como alimentação, 

assistência médica, educação, habitação e estar livre de perigos e segura inclusive de 

várias situações como da crueldade, discriminação, exploração, negligência, e contar com 

condições dignas para seu desenvolvimento” (DA MATA, 2006). Por outro lado percebe-

se que é uma existência que já carrega consigo o peso de uma história de vida trágica, em 

desacordo com as normativas legais em torno da infância e com a própria construção 

social da infância. 
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Como sugere as classificações de Moeller (2002), a fotografia reforça a inocência 

da criança retratada, condena implicitamente o ambiente político de origem da menina, 

como um local impróprio que não garante as condições necessárias para o 

desenvolvimento das crianças, nem a segurança de quem ali vive; além de indicar 

responsáveis pela violência cometida contra indefesos sem controle, ou sequer 

entendimento, sobre a situação que carregarão os traumas de tal encontro para sempre. É 

“um convite a prestar atenção, a refletir; denunciam o que os homens são capazes de fazer 

uns contra os outros; revogam nosso cômodo direito de nos mantermos ignorantes,

inocentes ou incrédulos ante o sofrimento do outro” (LAGE, 2019, p. 33).

Figura 69. Gênero e subalternidade. 

Fonte: montagem da autora.

As últimas fotografias da série de 2018 não relacionam migração, mas levantam 

contrapontos em torno do retrato do Sul e Norte Globais (figura 69). As duas fotos exibem 

os corpo-crianças em meio à água e em companhia de um adulto. A que está junto ao 

homem, tomando um balde de água fria, retrata o Norte Global e a que está com uma 

mulher, enfrentando uma tempestade no meio da rua, o Sul. Na primeira, nortista, uma 

brincadeira dita o tom; na segunda, sulista, uma adversidade se impõe. Além dessa 

contraposição, outra se faz notar. Novamente tem-se a motivação de noções da figura 

masculina na posição de autoridade e da feminina subordinada.

A legenda da primeira fotografia nomeia tanto o homem, Grigory Broverman, 

quanto a criança, Liza, identificando-os como pai e filha (figura 70). Indica ainda que os 

dois foram registrados em um zoológico na Rússia, em um momento que os termômetros 

marcavam menos cinco graus, durante evento de comemoração do Dia do Urso Polar. 

Pai e filha foram fotografados em primeiro plano, vestidos com roupa banho, por 

um ângulo aberto que dá a ver a paisagem branca de neve em volta. Liza está de pé, com 

os braços esticados para baixo, demonstrando alguma apreensão. A tomada foi clicada no 
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instante em que a água, de um balde nas mãos do pai, envolve o corpo da criança. O texto 

explica: os membros do clube de nadadores de inverno Cryophile comemoram a data se 

banhando em água gelada durante épocas de temperatura negativa. Ainda que se tratasse 

de uma contextualização específica de momentos da infância, provavelmente aos quais a 

menina se dispôs, o enquadramento reforça a posição do homem que possui autoridade 

para tomar decisões em nome da criança, bem como determinar ações sobre o corpo dela. 

Nesse sentido, a imagem revela a posição subordinada da criança em relação ao pai, assim 

como a condição de infante, indefesa e impotente. 

Figura 70. Sem título, Ilya Naymushin, 2018102.

Fontehttps://www.instagram.com/p/BqmijrmFLAF/. Acesso em 27 de jun. 2020.

Em contraste com essa fotografia, a seguinte aciona a ideia de vulnerabilidade do 

ser humano (e não só do corpo-criança) diante das adversidades. Além disso, imprime 

102 A legenda diz: “Grigory Broverman, membro do clube de nadadores de inverno Cryophile, derrama um balde de 
água fria sobre sua filha de 9 anos, Liza, durante uma celebração do Dia do Urso Polar no zoológico Royev Ruchey, 
com a temperatura do ar em cerca de 5 graus Celsius negativos, em Krasnoyarsk, Rússia, 24 de novembro de 2018. 
REUTERS / Ilya Naymushin #russia #siberia #reuters #reutersphotos #old #weather #siberia”. No original: “Grigory 
Broverman, a member of the Cryophile winter swimmers club, pours a bucket of cold water over his 9-year-old 
daughter Liza during a celebration of Polar Bear Day at the Royev Ruchey zoo, with the air temperature at about minus 
5 degrees Celsius, in Krasnoyarsk, Russia, November 24, 2018. REUTERS/Ilya Naymushin #russia #siberia #reuters 
#reutersphotos #cold #weather #siberia”. Publicado em 25 de novembro de 2018; 10.498 curtidas.
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alguma noção de cuidado, acionando a imaginação da mulher afetuosa, que está sempre 

próxima da criança, garantindo-lhe segurança. Ela traz o registro de uma mulher e uma 

menina caminhando de mãos dadas por uma via alagada, em um dia chuvoso, no Siri 

Lanka (figura 71).

Figura 71. Sem título, Dinuka Liyanawatt, 2018103.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BjIkM12Btun/. Acesso em 27 de jun. 2020.

O enquadramento aberto dá a ver a chuva em torno das retratadas e a inundação 

do local fazendo com que elas andem dentro da água. Elas foram fotografadas de costas, 

não sendo possível ver seus rostos. A mulher está vestida com uma burca que arrasta na 

água e a menina com um vestido colorido, não tão comprido, mostrando que a inundação 

na via atinge o comprimento da canela da criança. Ambas seguram guarda-chuvas, sendo 

que o da menina cobre sua cabeça, que não pode ser avistada na imagem. A legenda não 

informa se são mãe e filha, identificando-as como “mulher” e “garota”. 

103 A legenda diz: “Uma mulher muçulmana caminha com uma garota ao longo de uma estrada inundada durante as 
fortes chuvas em Malawana, Sri Lanka, em 23 de maio de 2018. REUTERS / Dinuka Liyanawatt #srilanka #reuters 
#reutersphotos #weather #nature”. No original: “A Muslim woman walks with a girl along a flooded road in the heavy 
rains in Malawana, Sri Lanka May 23, 2018. REUTERS/Dinuka Liyanawatt #srilanka #reuters #reutersphotos #weather 
#nature”. Publicado em 23 de maio de 2018; 10.270 curtidas.
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3.7. 2019, diversidade imagética

Figura 72. Série de 2019. Com imagens ordenadas da mais para a menos curtida.

Fonte: Montagem da autora.

As imagens da série de 2019 apresentam maior diversidade, ainda mais se 

comparada com as séries entre 2016 e 2018 (figura 72). Apenas uma foto referencia 

diretamente migração, de novo, no contexto da fronteira com os EUA. Ainda assim, a

subalternidade é enfatizada na maior parte das fotografias. A fotografia mais curtida do 

ano é uma captura de tela da transmissão de uma sessão parlamentar da Nova Zelândia, 

em dezembro (figura 73). Os personagens estão em primeiro plano, não muito fechado e 

frontal. Retrata no centro do enquadramento um homem branco, não muito jovem, que é 

percebido da cintura para cima e parece estar sentado.  Ele está vestido formalmente e 

tem nos seus braços um bebê, o qual está alimentando com uma mamadeira. O rosto do 

homem não está com foco e o registro foi feito em um momento de desvio do olhar desse 

homem que parece interagir com algo/alguém à sua esquerda. 

De acordo com a legenda, trata-se do presidente do Parlamento da Nova Zelândia 

e da filha de um parlamentar LGBT que estava retornando de licença paternidade. O corpo 

do bebê é visto quase por inteiro e suas dimensões podem ser mensuradas pelas mãos do 

presidente, que são enormes em relação à criança, indicando a incapacidade física do 

bebê, a impotência e a fragilidade desse corpo-criança, sua condição de dependente e 

indefeso, por um enquadramento que investe na ideia de necessidade de cuidado e 

proteção. A criança está sendo alimentada, carregada e protegida por um homem, 

enquanto ele exerce sua função profissional. Sugere, ainda que subjetivamente – já que o 

homem na foto não possui relações familiares com a criança -, a idealização da figura 

masculina pelo retrato do homem que trabalha, cuida e protege. Por se tratar de um fato 
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diverso, é possível que tenha chamado atenção por ser “colírio para os olhos” 

(MOELLER, 2002, p. 7).

Figura 73. Sem título, Gabinete / Folheto do Parlamento e do Presidente da Nova Zelândia via Reuters, 2019104.

Fonte: https://www.instagram.com/p/B1dnI4NDbF2/. Acesso em 27 de jun. 2020.

Figura 74. Crianças no balde. 

Fonte: Montagem da autora.

A próxima fotografia da série traz uma criança dentro de um balde. 

Coincidentemente, é a segunda vez que isso ocorre. Ambas foram feitas na Índia, 

sugestionando sentidos em torno da subalternidade (figura 74).

104 A legenda diz: “Captura de tela de uma transmissão de sessão do Parlamento em que o Presidente do Parlamento 
da Nova Zelândia Trevor Mallard, alimenta o bebê, filho de um dos membros do parlamento, Tāmati Coffey, que 
acabara de retornar de licença-paternidade (casal LGBT) durante uma sessão parlamentar em Wellington em 21 de 
agosto de 2019. Gabinete / Folheto do Parlamento e do Presidente da Nova Zelândia via REUTERS #newzealand 
#children #baby #parl Parliament #politics #reuters”. No original: “Screenshot from a Parliament broadcast of New 
Zealand Speaker Trevor Mallard feeding a Member of Parliament’s baby during a parliamentary session in Wellington 
August 21, 2019. New Zealand Parliament and Speaker's Office/Handout via REUTERS #newzealand #children #baby 
#parliament #politics #reuters”. Publicado em 13 de dezembro de 2019; 68.479 curtidas.
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Figura 75. Sem título, P. Ravikumar, 2019106.

Fonte: https://www.instagram.com/p/Bzi4H70DOz_/.  Acesso em 27 de jun. 2020.

A fotografia de 2019 (figura 75) retrata em primeiro plano parte do corpo de uma 

mulher, identificada como mãe da criança carregada no balde. O corpo dela, mostrado da 

cintura para baixo, evidencia seus braços e mãos: a esquerda ao mesmo tempo que carrega 

o balde pela alça, segura, sem muito cuidado, o braço do menino, que deve ter menos de

dois anos de idade; a direita carrega com um jarro vermelho. Consegue-se enxergar ainda 

um dos seus pés descalços, revelado pelo movimento do longo vestido que traja, enquanto 

anda por uma via de terra. Atrás, é possível ver parte do corpo de outra mulher, também 

sem calçados. 

A subalternidade está marcada nesses indicadores: no improviso do transporte no 

balde, nos pés descalços, no chão de terra. Por eles,  está dada a construção de uma

alteridade em torno desses corpos-criança, logo vinculada a seu local de origem.

Situação semelhante que ocorre com as fotografias do penúltimo conjunto analisado 

(figura 76). Assim como na imagem anterior essas fotos agem diferenciando os sujeitos

106 A legenda diz: “Uma mulher carrega seu filho em um balde depois de coletar água de um caminhão-tanque 
municipal nos arredores de Chennai, Índia, em 4 de julho de 2019. REUTERS / P. Ravikumar #india #chennai #water 
#reuters #reutersphotos”. No original: “A woman carries her son in a bucket after collecting water from a municipal 
water tanker on the outskirts of Chennai, India, July 4, 2019. REUTERS/P. Ravikumar #india #chennai #water #reuters 
#reutersphotos”. Publicado em 05 de julho de 2019; 26.710 curtidas.
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por meio de representações visuais que articulam elementos insinuando a qualificação de 

personagens como subalternos e afastando-os dos sujeitos do Norte Global. Aqui, é a 

exibição de armas, que quase não se viu no corpus, que cumpre esse papel.

Figura 76. Subalternidade e armas de fogo. 

Fonte: Montagem da autora

Figura 77. Sem título, Jose Luis Gonzalez, 2019108.

Fonte: https://www.instagram.com/p/B0QcNXHDb_3/. Acesso em 27 de jun. 2020.

A primeira imagem (figura 77), terceira mais curtida da série, registra em primeiro 

plano e na extremidade direita da foto, parte do corpo de um policial, de pé, armado com 

108 A legenda diz: “A migrante guatemalteca Lety Perez abraça seu filho Anthony enquanto ajoelha para pedir a um 
membro da Guarda Nacional Mexicana que os deixe atravessar para os Estados Unidos, em Ciudad Juarez, México em 
22 de julho de 2019. REUTERS / Jose Luis Gonzalez #migrants #México #reuters #reutersphotos”. No original: 
“Guatemalan migrant Lety Perez embraces her son Anthony while praying to ask a member of the Mexican National 
Guard to let them cross into the United States, as seen from Ciudad Juarez, Mexico July 22, 2019. REUTERS/Jose Luis 
Gonzalez #migrants #mexico #reuters #reutersphotos”. Publicado em 24 de julho de 2019; 18.930 curtidas.
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escopeta e, em segundo plano, na extremidade esquerda, uma mulher agachada com 

expressão de medo abraçando e envolvendo um menino que é visto de pé encarando o 

policial. Os três personagens estão em uma via de terra, mas o policial, relativamente 

distanciado, está de um lado da via e a mulher e a criança do outro. 

A legenda ajuda a contextualizar o que ocorre. A mulher e a criança, mãe e filho, 

são migrantes guatemaltecos, identificados como Lety Perez e Anthony, que, em Juarez, 

no México, pedem a um militar da Guarda Nacional Mexicana que os deixem atravessar 

para os Estados Unidos. O policial, estanque, indica a autoridade, força e poder, 

contraposto à vulnerabilidade dos corpos precários de mãe e filho. A mãe agarra a criança, 

como se tentasse proteger o menino, e demonstra total apreensão diante do policial 

armado, tornando visível um estado afetivo. O menino, mesmo encarando o militar, o faz 

com expressão um tanto enigmática, talvez de quem não está entendendo muito a 

situação. 

Figura 78. Sem título, Mohammad Ismail, 2019109.

Fonte: https://www.instagram.com/p/ByqWiQpjHuY/. Acesso em 27 de jun. 2020.

109 A legenda diz: “Um polidor de sapatos aguarda clientes sob grafite AK-47 em uma parede de Cabul, Afeganistão, 
em 13 de junho de 2019. REUTERS / Mohammad Ismail #kabul #afeganistan #reuters #reutersphotos #graffiti”. No 
original: “A shoe polisher waits for customers under AK-47 graffiti on a wall in Kabul, Afghanistan June 13, 2019. 
REUTERS/Mohammad Ismail #kabul #afghanistan #reuters #reutersphotos #graffiti”. Publicado em 13 de junho de 
2019; 18.266 curtidas.
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Única representante do continente asiático em 2019, a outra fotografia também 

indica a subalternidade da criança (figura 78). Retrata em primeiro plano e à direita da 

fotografia, um menino, sozinho, sentado em cima de um tecido, com os braços e as pernas 

cruzadas, no chão do que parece ser uma calçada e encostado em um muro de concreto. 

Ele não olha para a câmera, seu rosto e seu olhar estão levemente virados para a direita. 

A legenda informa se tratar de um engraxate que estaria esperando clientes na cidade de 

Cabul, no Afeganistão, país reconhecido pelos conflitos armados, guerras e pela atuação 

de um personagem bastante conhecido, Osama bin Laden, fundador da Al-Qeda.

Essa associação bélica se explicita na própria imagem. No muro por trás do garoto 

existe um grande grafite de um fuzil AK47, muito relacionado a grupos extremistas e 

identificado como arma utilizada por guardas governamentais, como a do próprio 

Afeganistão (AK-47, on-line, 2021). Mas, no desenho, o fuzil é percebido com uma 

borboleta pousada no cano e cujo cartucho são lápis coloridos. Assim, a subalternidade, 

sugerida pela ambientação do menino, é tensionada pelos dois elementos que parecem 

desviá-la de um cenário unicamente marcado pelo sentido belicoso. O lápis, contudo, faz 

notar algo mais, de novo negativo: a situação da criança que, em idade escolar, está 

trabalhando. A borboleta, sem atenção por parte do menino, igualmente não se presta a 

configurar-se positivamente. 

Além dessas duas fotografias de 2019, apenas uma, de 2016, exibe arma de fogo 

em sua composição. Retratando o Norte Global, ela contrasta sobremaneira com as 

realidades enquadradas na série de 2019 (figura 79). 

Figura 79. Antologias do sujeito. 

Fonte: Montagem da autora

O policial da imagem de 2016, nos Estados Unidos, é mostrado afetuoso, possui 

uma rosa na mão e abraça o menino. A amistosidade não se repete na fotografia do menino 

mexicano nem do afegão, mesmo quando outros elementos tensionam a figura do fuzil, 

porque, sozinho, nada lhe garante a oportunidade de usar lápis de cores ou de se divertir 

com borboletas. Isso demonstra o que Butler (2015) infere ao discorrer sobre a capacidade 
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de enquadramentos atuarem diferenciando as vidas a serem apreendidas, organizarem a 

experiência visual e gerarem antologias específicas do sujeito, por um investimento social 

construído historicamente por meio de inclusões, separações e exclusões que reiteram, 

atribuem ou negam identidades aos sujeitos.

Esse posicionamento é reforçado, ademais, pela última fotografia da série de 2019 

que atribui uma infância divertida e com acesso à educação para crianças do Norte Global 

(figura 80). 

Figura 80. Sem título, Kim Hong-Ji, 2019111.

Fonte: https://www.instagram.com/p/Bw-WjYHDRQd/. Acesso em 27 de jun. 2020.

Na fotografia, em primeiro plano, são retratados oito meninos em um brinquedo 

suspenso constituído por módulos, onde as crianças se sentam em duplas. Elas são 

percebidas como um grupo que pode ser identificado pelas cabeças raspadas e pelo 

uniforme que todos estão vestidos, apontando que existe uma instituição responsável por 

elas. A legenda precisa tratar-se de uma instituição pedagógica com fins específicos: 

111 A legenda diz: “Meninos que estão vivendo a vida de monges budistas em um templo por duas semanas como 
monges iniciantes, desfrutam de um passeio no parque de diversões Everland em Yongin, Coréia do Sul, 2 de maio de 
2019. REUTERS / Kim Hong-Ji #southkorea # reuters #reutersphotos #monks #religion #children”. No original: “Boys 
who are experiencing the lives of Buddhist monks by staying in a temple for two weeks as novice monks, enjoy a ride 
at Everland amusement park in Yongin, South Korea, May 2, 2019. REUTERS/Kim Hong-Ji #southkorea #reuters 
#reutersphotos #monks #religion #children”. Publicado em 02 de maio de 2019; 16.704 curtidas.
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formar monges. Os planos atrás do brinquedo, que corta toda a fotografia em diagonal, 

revelam um espaço exuberante, repleto de árvores e flores. A foto engaja ideias em torno 

da criança como potencial de esperança e renovação, inserindo-as como otimismo do vir 

a ser e como sinônimo de futuro, passando uma mensagem de que cidadãos estão sendo 

formados. É uma imagem colorida, iluminada pelo dia e pela alegria que as crianças 

transmitem.

Nesse sentido, é possível retomar Bukinghan (2006) e Ariès (2006) sobre o 

fundamento do sentido de inocência infantil que justificou a separação social das crianças, 

firmando a educação como obrigação humana pelo argumento de desenvolver-lhes 

caráter e razão. Os corpos-crianças foram retratados em um parque de diversões, espaço 

elaborado pensando a infância, para divertimento infantil, mas, esses meninos, ao serem 

percebidos com um grupo específico, institucionalizado pedagogicamente, mesmo que 

estejam em um local de convívio social aberto, ao que parece, estão, também, distanciados 

de outras crianças, remetendo em alguma medida a ideia de aprisionamento. 

A fotografia demonstra, então, que a existência das crianças está geralmente 

condicionada à subordinação ao outro e a um processo de domesticação social, 

evidenciando normalizações, as quais os seres humanos são submetidos constantemente, 

seja por regras, normas, leis, ou imposições sociais que, muitas vezes, passam 

despercebido. Mas, no caso da criança, aparece explicitada pelo agenciamento social da 

infância, seja através de um uniforme, pela corporeidade que a designa como indivíduo

pré-social, na demarcação do local destinado especificamente à criança ou simplesmente 

pela certeza de um outro que responde por ela, afirmando que a incorporação social da 

ideia que se tem a da infância, não apenas solicita, como exige um responsável pela 

criança, mesmo que seja uma instituição ou o Estado. 
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CONCLUSÕES

Partindo das ideias desenvolvidas no presente trabalho, que consideram as 

imagens atravessadas por movimentos históricos, sociais e culturais, entende-se que as 

fotografias que exibem crianças podem ser facilmente apreendidas por carregarem 

significados construídos nessa dinâmica. Tais imagens evidenciam existências cujos 

sentidos foram elaborados reforçando a expressão de corpos que, ao serem assimilados 

no reconhecimento de sua apresentação física, são capazes de mobilizar todo simbolismo 

elaborado ao longo do tempo a partir das ideias de infância. 

Importante destacar que, embora, enquanto corpo físico, a criança sempre tenha 

existido nas sociedades, a criança enquanto representação e que fundamentou a noção de 

infância é uma fabricação simbólica que opera na imaginação. Corpos-crianças figuram, 

ao menos desde o século XVI, compondo repertórios visuais sociais referenciando 

sentidos constituídos no investimento de ideias, que podem ser percebidas, por exemplo, 

nas imagens iniciais deste trabalho (figuras 2, 3, 5 e 7). Elas demonstram um pouco do 

investimento iconográfico ao longo do tempo, no sentido de articular esses corpos com 

elementos, também considerados simbólicos (envolvidos com a ideia do sagrado, divino, 

pureza, inocência etc.), além de conferir destaque a sua figura nas representações 

imagéticas, seja, entre outras, nas composições em torno das relações familiares, no 

reforço em características do corpo infantil a fim de relaciona-lo ao de Cristo ou na 

intenção de indicar alguma necessidade de pedagogização. São noções que foram 

incorporadas nas mais diversas comunidades e talvez, por isso, estejam refletidas em 

imagens do corpus como na fotografia que traz o menino Anda na janela se misturando 

com o céu azul de nuvens (figura 17), na que ilustra meninas na escola com velas nas 

mãos (figura 18), na que insere uma garotinha em meio a rosas (figura 25), no do policial 

segurando uma rosa e abraçando o menino negro (figura 49), na de Hosne Ara com sua 

pureza marcada com um cicatriz (figura 56) e na dos meninos monges em um parque de 

diversão (figura 80), além das imagens da série de 2015 em que todas instigam certos 

valores morais antes discutidos(figura 30). 

É provável que a expressão visual dos corpo-crianças, como percebido, entre 

outras, nas fotos do bebê dentro de uma mala (figura 67), de pai e filha no pôr do sol na 

Crimeia (figura 35), da menina vestida de bruxa (figura 37), do príncipe George (figura 

51) e da garotinha descalça na Faixa de Gaza (figura 47), tenha aptidão para povoar

imaginários e mobilizar a imaginação de sentidos em torno das infâncias. De maneira 
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que, assim como ocorre com o conjunto que inclui os traços enigmáticos de Sheba, o 

menino Omran atônito em uma ambulância e a criança abraçada com um gato (figura 60), 

essas fotografias demonstram certa capacidade na ampliação do visível e configuração de 

enunciados que podem atuar direcionando afetos e ângulos de observação, bem como 

interferir na própria relação da imagem com a humanização. 

O fotojornalismo marca, então, no que foi possível aqui observar, seu 

posicionamento destacado, configurando dimensões ficcionais e construtoras, na busca 

de sistematizar a realidade e organizar representações do mundo. E, nessa trajetória, o 

corpo-criança atua como condição discursiva e vetor das significações, fazendo com que 

o fotojornalismo seja capaz de promover a significação de eventos e de convocar o

espectador a participar dos acontecimentos retratados. É o que ocorre, por exemplo, nas 

fotografias dos meninos se divertindo em meio a destroços de um tufão (figura 21), do 

garoto que foge com seus animais (figura 43), de pai e filha correndo aos prantos pela rua 

devastada de Mosul (figura 61), de mãe e filhas no momento do acionamento de uma 

bomba de efeito moral (figura 66); todas promovendo o que Benjamim Picado (2013) 

denomina imaginários acontecimentais. Isso pode ser indicados também em imagens 

como as do menino dormindo com o gato (figura 29), da cerca no Chipre que só deoxa 

visível os braços das crianças (figura 62) ou da mulher e menina em um temporal no Siri 

Lanka (figura 71), ainda que essas não invoquem tanto a ideia de ação. 

A maneira como esses corpos-crianças são usados imageticamente faz refletir a 

discussão proposta por Ariela Azoulay (2010) que itera o fato de que nem sempre as 

pessoas fotografadas estão cientes no momento do registro e, mesmo que os envolvidos 

possuam acesso ao produto fotográfico resultante, “aqueles que o veem não tem 

necessariamente permissão para usar o produto da mesma maneira” (AZOULAY, 2010, 

p. 12). Assim sendo, se faz importante ponderar que o corpo-criança é, no âmbito do

fotojornalismo e de modo particular no Instagram da Reuters, geralmente utilizado para 

contextualizar situações sem que a criança presente na fotografia tenha qualquer 

propriedade sobre a imagem/narrativa publicada e muitas vezes sequer possua 

conhecimento (ou entendimento) de que esteja sendo utilizada midiaticamente. 

A criança é tomada, portanto, como infante, isto é, “sem fala nem razão”, em que 

o sistema imbricado na produção e circulação de tais fotografias, não poucas vezes, o

utilizam em enquadramentos que apelam ao espectador, principalmente na tentativa de 

evidenciar humanidades e/ou na reivindicação da necessidade de reconhecimento de 

determinadas vidas. Entretanto, tal reivindicação não parece ser muito direcionada às 
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crianças do Norte. Se elas passam por dificuldades em suas infâncias, as situações são 

pouco referenciadas no perfil da agência Reuters e/ou não parece chamar atenção do 

público, o que revela uma divisão geográfica das infâncias, cujas discursividades 

(visual/verbal) parecem, inclusive, possuir interesse em remeter desigualdades sociais. 

Essa situação é indicada nas imagens do corpus que expõem espaços contendo traços de 

insalubridade e degradação, que se estendem pela marcação verbal, como na nomeação 

de “cabana” para certas moradias. 

Esse aspecto faz ponderar que o viés ocidentalizado que caracteriza o conteúdo 

publicado pela Reuters e selecionado por esta pesquisa parece remeter a um olhar 

colonizador. Mas, mais do que isso, é um olhar mediado pelo interesse do público, o que 

também significaria reconhecê-lo atravessado pela ideia de colonialidade, uma vez que 

as imagens analisadas foram as mais curtidas do feed do perfil da agência. Cabe ressaltar 

que, nas plataformas, para que o conteúdo circule e se torne relevante, é necessário 

engajamento, portanto, provavelmente a Reuters se guia pela dimensão do interesse de 

seu público para traçar critérios de noticiabilidade que gerem engajamento e façam suas 

publicações circular – o que não exime de responsabilizar-se pela sua escolha, enquanto 

instituição jornalística.

Ademais, o mesmo se dá fotografias das meninas quase caindo no tumulto (figura 

66), de mãe e filho acuados na fronteira dos Estados Unidos com o México (figura 77) e, 

um pouco além, na da menina que recebe um balde de água fria do próprio pai (figura 70) 

ou na que o garoto evidencia certo desconforto em relação ao policial que o abraça (figura 

49) – que indicam como o corpo-criança pode ser aproximado da formulação de Angie 

Biondi (2013) ao falar da figuração do corpo assujeitado, em que acaba-se revelando a 

condição do sujeito subordinado que é permanentemente dado a outros, a normas e 

instituições.

No entanto, como discute Susan Moeller (2002), a demarcação imagética 

constante de crianças, percebidas de forma aproximada em diversas sociedades, foi 

efetivando esse ser como referente moral das estruturas sociais, preenchendo um vazio de 

empatia destinado à comoção. Assim, a exemplo do que demonstra o relatório The Iconic 

Image on Social Media: A Rapid Research Response to the Death of Aylan Kurdi (2015), 

a representação visual do corpo-criança, a partir das percepções sobre a infância, colabora 

para a atribuição de significados e a organização da experiência do observador, operando 

na comoção. De tal maneira, que as figurações são passíveis de inserir o corpo-criança 

como fazendo parte do que Judith Butler (2015) considera interpretações dominantes que 
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podem tomar a própria forma da comoção. Engendrada na percepção de mundo, segundo 

Butler (2015), a comoção é responsável por agenciar conexões e rearranjos a serem 

apreendidos, inclusive no acolhimento, ou não, de certas dimensões. Para a autora 

algumas fotografias, como o exemplo dado por ela da imagem da menina Kim Phuc, 

atuam como rastro visual da marca da humanidade que, pela comoção, são capazes de 

elaborar experiências, tomando a própria forma da comoção.  

Essa compreensão é demonstrada no corpus, por exemplo, pela representação do 

desespero de pai e filha na rua de Mosul (figura 61), nas lágrimas e sorriso de Sheba 

(figura 59) ou pela expressão intraduzível de Omran (figura 44).São imagens que podem, 

ainda, engajar a ideia de rosto levinasiano e despertar para precariedade. Mas, a 

visualidade do corpo-criança – um corpo percebido como fraco, frágil, impotente, além 

de considerado, socialmente e legalmente, imaturo e incapaz – mesmo quando não é 

registrado em uma situação iminente de risco pode, quem sabe, engajar ideias 

relacionadas. O que, talvez, possa ser notado sobretudo nas fotografias que exibem bebês 

e crianças “pequenas” (figuras 13, 24, 33, 35, 67, 73, 75), instigando o “fato de que o eu 

[self] não pode sobreviver sozinho” (LEVINAS, 1986, p.23-24, apud BUTLER 2011, p. 

4). Completamente expostos e  totalmente dependentes do outro para sobreviver, esses 

corpos-crianças, impossibilitados de defesa,  demonstram que “expor a mim mesmo à 

vulnerabilidade do rosto é colocar meu direito ontológico de existir em questão” 

(LEVINAS, 1986, p.23-24, apud BUTLER 2011, p. 4).  Trata-se, então, de um corpo cuja 

imagem pode, quiçá, tornar mais clara a ideia de pulsão de morte/vida e a demarcação da 

ética nas relações, já que por ser tão fácil de matá-lo é que pede para ser preservado.  

Talvez seja aí que resida a singularidade desse tipo de fotografia, como parece 

demonstrar o corpus analisado. Tais imagens demonstram a ambiguidade dos corpos-

crianças, que ao mesmo tempo que figuram como certa encarnação da impotência, 

escancarando ao outro sua fragilidade corporal/emocional, também encarnam a ideia de 

força e potência, como observado na foto dos meninos nos destroços do tufão nas 

Filipinas (figura 21) ou na do menino com o gato na ocasião de um terremoto na China 

(figura 29), que insinuam certo sentido de esperança na continuação da vida, apesar de 

tudo. Desse modo os corpos-crianças acabam percebidos como garantia da humanidade, 

embora figurem como indicadores da viabilidade humana – capazes de comover quem os 

vê, em um despertar sobre a que há de precário no outro, conferindo condição para 

humanização. Isso parece indicar, como no sintoma teorizado por Georges Didi-

Huberman (2018), a capacidade de boa parte dessas fotografias examinadas de conectar 
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emocionalmente o observador, tornando visível, não simplesmente uma qualidade do 

mundo exterior, mas estados afetivos que permitem operar como símbolo investido dos 

poderes da “fantasia em ação” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 268), que só dá acesso à 

organização de sua própria inacessibilidade. 
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