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Resumo: As imagens de crianças remetem a afeccionalidade social entorno da infância, 
estas imagens estão diretamente relacionadas ao modo que determinados conjuntos 
sociais em determinados recortes temporais projetam a infância. O olhar do adulto nesta 
concepção representacional reflete o imaginário social dominante. A fotografia da 
criança é sempre um olhar externo ao próprio agente fotografado, é mais resultante de 
um contrato estético social do que a própria referência subjetiva dos agentes 
contratantes. Este texto é resultado de um trabalho de pesquisa iconográfica em álbuns 
de família que se iniciou em 2009, cuja processualidade consiste em montar um acervo 
de uma iconografia popular regional a partir das fotografias dos álbuns de família. 
Foram totalizadas nesta pesquisa 1057 imagens fotográficas -  catalogadas em caixas e 
álbuns de fotografias de famílias que residem na região norte do município de Londrina-
PR. Sobre o tema que se propõe debater, neste texto foram catalogadas 259 imagens 
fotográficas, com registros periodizados entre os anos de 1900 e 1970 divididas em 
cinco categorias: A criança dentro do grupo familiar; a criança propriamente 
infantilizada; a fotografia de anjinhos; as fotografias de passeio;    
Palavras-chave: infância; fotografia; álbum de família. 
 
 
Abstract: The children’s pictures remit the social affection involve of childhood, this 
pictures be directly connected the mode what determinates socials conjuncts in 
determinates temporal outline project the childhood. The adult look this conception 
representational reflect the social imaginary dominate. The children’s pictures is always 
a outward look for own shot agent, is more consequence of a social esthetic contract that 
the own subjective referential of the contracts agents. This text is result of a work  of 
iconographic searcher in family scrapbook  what begin in 2009, whose processuality 
consist at to get on an pile of a regional popular iconography started  of the photographs 
this family scrapbooks. To make total this searcher 1057 photographics pictures – 
cataloged in box and family scrapbooks living in North region of the district of 
Londrina – PR. About the theme what propose to debate, this text has were cataloged 
259 photographics pictures, whit register to divide in to periods among the years of 
1900 to 1970 divide into five categories: the child in familiar group; the child own 
childness; the photograph of little angel; the walk photographs.               
Key words: childhood; photograph; family scrapbook.   
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A composição fotográfica acima, corresponde a uma imagem cujas dimensões se 

limitam a um papel de 10,7 x 8,6 centímetros, com margens irregulares  0,3 milímetros. 

Pelo tipo de anotação no verso da fotografia, presume-se que esta composição serviria 

de base para uma fotopintura. 

 

“421/ Grupo corpo inteiro convento capela 24X30 a óleo Lo 
menino terno a marinheira com sapatinho e meias cabellos 
louro olho castanho. 
A menina vestido como melhor caiu sapatinho e meias cabellos 
castanho claro holhos castanho escuro Bem clariados”  - assina; 

 

 Estas anotações, mais do que se remetem à fotografia elas orientam a sua 

reconstrução.  

 

Visualmente a composição desta fotografia se organiza a partir das duas crianças 

registradas frontalmente em corpo inteiro sobre um caixote, tendo como fundo um 

tecido claro. Diferentemente daquilo que se orienta nas anotações as vestimentas das 

crianças são trajes cotidianos e surrados (o menino está de camisa e calção claros, 

amarrotados e seus pés estão descalços; enquanto que a menina veste camisa clara e 

 
Acervo:  André Camargo Lopes/ projeto Clube da Fotografia 

Proprietários: Maria Dassia  
Ano de digitalização: 2010 
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vestido escuro, calça sapatos claros). Tecnicamente esta imagem não é uma boa 

fotografia, apesar do bom enquadramento, a luminosidade promove áreas de sombras 

nos rostos das crianças, enquanto que a sombra do fotógrafo ocupa toda a área inferior 

da composição. Pelas condições do espaço e a preparação da imagem, é uma 

composição fotográfica registrada por um fotógrafo ambulante. Há a possibilidade desta 

imagem fotográfica ter sido feita em outro período por outro fotógrafo e ser as 

orientações outro momento da imagem. Os dados da imagem são imprecisos, o que 

dificultou uma relação mais concreta entre a imagem e seu produtor. Todavia, compete 

aqui aproximar o debate para aquilo que se pretende o texto: a construção de uma 

realidade fictícia, a partir dessa representação. 

 

 Sobre essa construção da visualidade, Arlindo Machado (1984), afirma ser a pose 

uma tentativa de construção fictícia. Segundo o autor a construção da pose é uma ação 

conjunta de intencionalidades – neste caso externa as crianças. Percebe-se na totalidade 

da fotografia (imagem e anotação), a intenção de se construir uma memória visual das 

crianças e não do momento. A ênfase recai na construção de uma ilusão, daquilo que se 

pretende como realidade. Tal expectativa sobre a composição se torna possível por que 

a imobilidade temporal contida na pose fotográfica, é, como afirma Barthes (2009), o 

resultado de uma confusão perversa entre dois conceitos: o Real e o Vivo. 

 

Atestando que o objeto foi real, ela leva sub-repticiamente a pensar que ele 
está vivo, devido a essa armadilha que nos faz atribuir ao Real um valor 
absolutamente superior como eterno. Mas deslocando o Real para o passado 
(“isto foi”), ela sugere que ele está morto. (BARTHES, 2009: p. 89) 

 
 É neste paradoxo entre a permanência visual do referente e a intenção de se 

construir a sua representação dentro de uma realidade fictícia (MACHADO, 1984) que 

reside o paradoxo da imagem fotográfica. Nesta perspectiva a imagem fotográfica 

assume-se em sua natureza refratária. A busca pelo referente, ou a sua reconstrução 

posterior se dá sob um prisma social – a legitimação do evento, o reconhecimento do 

grupo e a afirmação do subjetivo. Visto o exemplo que abre o debate deste texto 

percebe-se que essa condição social reflete a tentativa de controle do referente em sua 

natureza imagética. A imagem fotográfica se torna uma apropriação do corpo referente. 
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 Na construção da imagem fotográfica, duas partes são determinantes neste 

processo: a interferência do fotógrafo – seja orientando a pose e escolhendo o fundo, 

seja selecionando o recorte, o ângulo a ser fotografado, ou através dos retoques pós 

registro; e a do retratado – que também tem peso decisivo na construção da pose e seus 

detalhes (LAVELLE, 2003). Por ser antes de tudo uma relação comercial entre essas 

partes, a fotografia se estabelece dentro de um sistema de usos e trocas corrente nos 

grupos sociais. Entre o contrato fotográfico e o registro, existe uma série de 

normatividades implícitas que validam a imagem no imaginário iconográfico praticado 

pelo grupo social. Essas normas implícitas promovem na materialidade produtora da 

imagem, sistemas de composição que norteiam os arranjos compositivos do trabalho 

fotográfico, ou seja, conduzem os padrões explícitos de aceitação. 

 

 Esses padrões são definidos por Machado (1984) como um tipo de “ideologia 

dominante”. As imagens fotográficas são signos do referente, e produtos de uma visão 

dominante dentro do grupo social – tanto em aspectos microssociais como em aspectos 

macrossociais. 

 

Os signos são materialidades viabilizadas por instrumentos e enunciadas por 
sujeitos. Esses instrumentos, esses sujeitos justamente com os sinais 
materiais que eles constroem, se interpõem na produção dos signos, como 
elementos de refração da realidade, elementos que interpretam, reformulam, 
transmutam os sentidos segundo a especificidade de sua realidade material, 
sua história e o seu lugar na hierarquia social. (MACHADO, 1984: p21) 

 

Mauad (1990), ao tratar do estudo da fotografia como fonte historiográfica 

afirma que este tipo de fonte lança ao historiador um imensurável número de desafios, 

pois revela em seu corpo físico e sígnico uma intricada rede de significações, em que 

seus elementos (homens e signos) se interagem dialeticamente na composição da 

realidade que se formula a partir de homens como produtores e consumidores destas 

imagens. O exercício do historiador consiste na construção, ou reconstrução da 

realidade visual que se apresenta na imagem fotográfica, tomando como referência o 

indivíduo produtor e consumidor destes signos. Para a autora, a imagem fotográfica é 

fruto do trabalho humano, deve-se estuda-la a partir dos códigos convencionalizados em 

seu corpus que remetem a um caráter conotativo revelador das formas de ser e agir no 

contexto no qual estão inseridas como mensagens. 
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São esses padrões sígnicos que se pretende debater nesse texto, ou seja, 

pretende-se uma reflexão sobre a visualidade da infância nos álbuns de família. 

 

1. Clube da fotografia: a coleta das imagens e sua sistematização  

 

O projeto “Clube da fotografia” foi desenvolvido entre os anos de 2009-2011 no 

Colégio Estadual Roseli Piotto Roehrig na região norte de Londrina e estava integrado 

neste período, ao Projeto Contação do Departamento de História da Universidade 

Estadual de Londrina. Este projeto de extensão tinha na  sua origem o desafio de 

aproximar o discurso histórico praticado em sala de aula ao cotidiano social e cultural 

dos alunos, revelando a estes, novos caminhos de descobrimento da história como sendo 

sua própria história. Em meio a tal desafio se propôs como objetivo do projeto e da 

própria escola como uma instituição formadora de cidadãos, que os levantamentos de 

imagens e entrevistas resultassem em um acervo de história local e sua disponibilização 

à comunidade na Biblioteca do colégio, como uma forma de constituição e consolidação 

de uma identidade local. 

Ponto inicial do projeto se pautava no fato de que a  fotografia entre os setores 

populares está diretamente associada ao desenvolvimento tecnológico das técnicas de 

reprodução de imagem, uma questão sociológica que se impõe as reflexões sobre a 

“imagem de si” produzida no decorrer do século XX e que universalmente está 

diretamente enraizada na história da arte e suas tecnologias.  

 

Logo se impôs a análise uma reflexão sobre os modos como esses grupos sociais 

se fotografam e se deixam fotografar. Ou seja, toda a pesquisa que se desenvolveu no 

projeto Clube da Fotografia, voltou-se para questionamentos sobre as práticas sociais 

geradoras das imagens. Os temas predominantes e os sistemas técnicos e sociais que 

incorporaram essa atividade fotográfica. Essas preocupações de análise orientaram – 

mesmo que a partir de fragmentos de coleções – o entendimento da construção do olhar 

fotográfico – pois quando colocadas em análise as fotografias divididas em períodos 

revelaram práticas predominantes, todavia heterogêneas. 

 

 O trabalho de pesquisa e catalogação das imagens fotográficas foi realizado com 

alunos que tinham uma variação etária entre 14 a 23 anos de idade (sendo de melhor 
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rendimento o retorno entre os alunos mais jovens). A pesquisa envolveu em média 

cinqüenta famílias, e a proximidade social e cultural entre o grupo de alunos envolvidos, 

favoreceu a padronização dos conjuntos compositivos das imagens, assim como a 

ampliação dos temas propostos. Decorrentes das migrações internas do município ao 

longo dos anos de 1970, 1980 e 1990, grande parte das famílias abordadas apresentava 

as mesmas características sociais, e principalmente, uma relação muito próxima com as 

imagens fotográficas.  

 

Para este estudo, a fotografia foi trabalhada em sala de aula como representação 

social e as imagens fotográficas do álbum familiar coordenadas em um conjunto de 

questionamentos que levaram em consideração o seu agente produtor, e 

consequentemente os sentidos sociais atribuídos por estes à fotografia. A proposta 

possibilitou ao jovem estudante, uma melhor compreensão não somente dos aspectos 

econômicos, geográficos e sociais que produziram as imagens, mas sim, uma análise 

sociocultural do retrato doméstico, e suas variações interpretativas. Sendo assim, três 

aspectos da imagem fotográfica foram elencados como norteadores da abordagem:  

 
• A produção: diretamente relacionada ao contexto da produção da imagem, 

refletindo diretamente sobre os elementos compositivos que estruturam a 
representação imagética – o mercado fotográfico, o fotógrafo, o recurso técnico 
utilizado, os padrões visuais do período, o público consumidor; 

 
• A recepção: relacionado ao valor atribuído à imagem pela sociedade que a 

produz – este item possibilita a divisão temática e consequentemente a 
periodização das imagens, assim como uma aproximação mais precisa sobre a 
rede de sociabilidade formadora e produtora de sentido; 

 
• O produto: entende-se a imagem final, ou em linguagem de Kossoy, a própria 

segunda realidade da fotografia configurada em seu corpus; 
 

  Esta visualização, na perspectiva de identificação do valor social do evento para 

os grupos familiares envolvidos, e a percepção acerca do cotidiano cultural destes pelos 

alunos que os estudavam, suscitou um conjunto de divisões temáticas da imagem 

fotográfica familiar, subdivididas em períodos.  

 

O trabalho de levantamento consistiu em um estudo temático, no intuito de 

possibilitar ao aluno a apreensão comparativa dos temas em períodos distintos, focando 
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a sua leitura nos aspectos visuais da fotografia associados à narrativa de seus 

proprietários. A pesquisa fotográfica foi trabalhada em séries temáticas, a princípio, 

quatro temas (batizado, casamento, aniversário e trabalho) que deveriam ser analisados 

e comparados em seu corpus visual. Para essa abordagem houve uma divisão destes 

temas em períodos que comportavam de início três décadas: 1950, 1960 e 1970. O que 

se mostrou insuficiente frente a grande variedade temas e períodos que foram 

apresentados pelos alunos ao longo da pesquisa. Em vista do levantamento apresentado, 

abriram-se as delimitações temáticas aos novos temas que surgiram a partir dos 

levantamentos, valorizando a dinamicidade da pesquisa, e, consequentemente, 

expandiu-se as margens temporais da pesquisa, utilizando como referencial de análise a 

comparação do mesmo tema registrado dentro da variação temporal delimitada.  A 

coleta de imagens fotográficas resultou em um acervo digitalizado de 1057 imagens, tal 

qual o apresentado abaixo na tabela: 

 

Quadro geral de motivos fotográficos/ quantidade por períodos    

TEMA   

Total  

  Sem 

data 

Dec. 

1930 

Dec. 

1940 

Dec. 

 1950 

Dec. 

1960 

Dec. 

1970 

Dec. 

1980 

 Casamento   294 32 2 12 46 74 60 68 

Batismo católico  126 12 - - 15 54 33 12 

Batismo evangélico  1 - - - - - 1 - 

Primeira Comunhão  69 4 - 1 16 20 25 3 

Retrato de família 28 12 1 - 3 6 3 3 

Lembranças de Aparecida - SP   161 38 - 2 32 46 17 26 

Promessa/ ex-voto  16 1 - 1 3 8 2 1 

Recordações de trabalho 20 11 - - 1 1 6 1 
Futebol 8 - - - 1 7 - - 

Aniversário 49 4 - - 13 12 15 5 

Dupla sertaneja 1 - - - 1 - - - 
Lazer – passeios aos parques, áreas 
públicas, cavalgar; 

30 2 1 2 11 1 4 9 

Velório/Enterro 4 1 - - 1 2 - 1 

Lembrança escoteiros  1 - - - 1 - - - 

Lembrança exército  10 - - - - - 10 - 

Retrato de filhos 62 12 1 6 21 17 2 3 

Espaço urbano 3 - - - - 1 - 2 
Fotografias de bustos 74 9 - - 22 43 - - 

Animal doméstico 8 1 - - 1 5 1 - 
Curso  1 - - - - - 1 - 



IV Encontro Nacional de Estudos da Imagem     I Encontro Internacional de Estudos da Imagem 

07 a 10 de maio de 2013 – Londrina-PR 

3307 

 

Lembrança escolar 51 - - - 1 21 18 11 

Fotografias de anjinhos 
marianos 

11 2 - - 3 1 1 4 

Fotografias de jovens casais 14 1 - 1 1 6 5 - 
Automóvel  7 - - - 1 6 - - 
Área rural  8 - - - - 5 1 2 

TOTAL 1057        

 

A presença da figura infantil neste conjunto fotográfico corresponde a 574 

imagens fotográficas devidamente catalogadas, porém, dividindo a composição ora com 

a família, ora com outros elementos que deslocam o foco narrativo da temática infância. 

A infância neste acervo, é tema de 259 imagens fotográficas (registradas entre os anos 

de 1900 até 1970) que podem ser classificadas nas seguintes categorias temáticas: 

No conjunto de fotografias levantadas a respeito deste tema, os retratos de crianças são 
apresentados em cinco categorias compositivas: 
 
 
Quadro de padrões temáticos/ infância  

 A criança dentro 
do núcleo familiar 

A criança 
propriamente 
infantilizada 

A criança 
retratada a 
caráter em 
estúdio 

A fotografia 
de anjinhos 

As fotografias 
de passeio 

Padrão 
compositivo  
 

Fotografias 
predominantemente 
em grupos; nas 
composições de 
estúdio percebe-se o 
arranjo do cenário; 
quando realizadas 
por amadores o foco 
do arranjo se limita 
a pose do grupo ou 
indivíduo; 
 

Fotografias de 
batizado – composição 
padrão: criança 
sentada sozinha em 
uma cadeira, ou com a 
mãe em trajes do 
evento; 
Os putto – são retratos 
de crianças nuas, em 
uma tentativa de expor 
a condição pueril 
destas, ou em situações 
em que se encontram 
sentadas em meio a 
brinquedos que 
revelam o seu universo 
dentro do âmbito 
familiar. Ainda nesta 
categoria temática, há 
os retratos de crianças 
em suas brincadeiras; 
Os anjinhos marianos 
– a criança vestida de 
anjo são fotografias, 
ora de evento 
religioso, ora 
fotografias de 
promessa em 
santuários; 

São composições 
mais sólidas que 
atravessam 
regiões – 
geralmente a 
criança concorre 
a visualidade do 
espaço com 
artefatos 
colocados como 
artifícios para a 
organização 
visual da 
fotografia; os 
trajes são 
preelaborados;  

Apesar de sua 
presença nos 
acervos ser 
irrisória, as 
fotografias de 
anjinhos, ou 
crianças 
mortas, é algo 
presente; 

A família ou o 
grupo de 
crianças 
posicionadas 
em frente a 
uma árvore, ou 
tecido que 
servem de 
fundo para 
controlar a 
penetração do 
espaço externo 
à delimitação 
fotográfica; 

Eventos  Aniversários; Lembranças de A ação Funeral da Passeios em 
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composições de 
retrato de família; 
passeios; viagens; 
primeira comunhão; 
 

batizado; fotografias 
de memória de fases, 
fotografias para ex-
voto; 

fotográfica 
realmente é 
tomada como um 
evento; são as 
fotografias nas 
quais o processo 
de realização 
representa um 
evento. Neste 
campo temático-
compositivo, 
nota-se a 
presença de 
retratos de 
formatura de 
catecismo, 
escolar, eventos 
religiosos (tema 
também 
predominante 
entre fotógrafos 
amadores e 
ambulantes); são 
retratos de fases 
da criança de 
ritos de 
passagem ou de 
memória da tenra 
idade; 

própria 
criança; 

lugares 
públicos como 
parques, 
jardins, praças 
igrejas; 

Autores  As fotografias de 
aniversário – que 
passam a ter uma 
predominância na 
década de 1970, são 
em sua maioria 
realizadas por 
fotógrafos 
amadores, 
geralmente um 
parente ou vizinho 
presente; os outros 
eventos citados 
tendem a 
predominar as 
fotografias de 
profissionais, 
principalmente os 
ambulantes; 

Fotografias realizadas 
predominantemente 
em estúdios por 
fotógrafos 
profissionais – essas 
imagens geralmente 
apresentam carimbo ou 
selo do estúdio em que 
foi realizada. 
As fotografias de 
natureza devocional 
tem um perfil 
profissional muito bem 
definido  
atuando sobre a sua 
realização: os 
fotógrafos ambulantes 

Fotógrafos 
profissionais em 
estúdios 
fotográficos; 

Nas imagens 
presentes no 
acervo os 
autores são 
membros das 
famílias; 

Fotógrafos 
ambulantes 
que atuam 
nesses 
espaços; 

 

2. Apreender e representar: a construção visual da infância  

 

 As imagens de crianças remetem a afeccionalidade social entorno da infância, ou 

seja, estas imagens estão diretamente relacionadas ao modo que determinados grupos 

sociais em determinados recortes temporais projetam a infância. O olhar do adulto nesta 

concepção representacional reflete o imaginário social dominante, sendo assim a 
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fotografia da criança é sempre um olhar externo ao próprio agente fotografado, é mais 

resultante de um contrato estético social do que a própria referencialidade subjetiva dos 

agentes contratantes. 

 

De acordo com Áries (1981) na história da arte ocidental, na pintura e na 

fotografia as crianças ganham a incumbência de anjos, ora de sensualidade e sua 

condição pueril. Para o autor, mais que representações, as imagens de crianças parecem 

ser criadoras de sentidos, na relação dos sentidos que perpassam as sensações de adultos 

sobre a infância. 

 

 
Acervo:  André Camargo Lopes/ projeto Clube da Fotografia 

Proprietários: Cleusa Aparecida Brito; 
Ano de digitalização: 2009 
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 Na fotografia, especificamente, na fotografia brasileira do século XX, Nelson 

Schapochnik (1998), atenta para o paradoxo no qual gravita a representação da infância. 

Segundo o autor, é curioso notar certo descompasso entre a fantasia da felicidade, a 

exaltação da inocência e da crença na ingenuidade das crianças que aparecem “(...) 

trajando roupinhas de marinheiro ou de Arlequim, segurando uma boneca ou sentados 

num triciclo, na soleira de um falso chalé ou no interior de um balão pintado” 

(SCHAPOCHNIK, 1998: p. 480). Pois para ele as exigências que se estabelecem a pose 

da criança extrapolam em muito o universo da infância, aproximando-se de forma 

decisiva ao universo adulto. 

 

Crianças retratadas com botas, casacos, chapéus, sombrinhas, paletós, 
vestidos de mocinha e um sorriso contido estampado na face evidenciam 
representações de uma infância furtada ou de um adulto miniaturizado. 
(SCHAPOCHNIK, 1998: p. 480) 

 

 Os retratos de família apresentam uma tendência para a reprodução da hierarquia 

entre pais e filhos, sendo comum os pais figurarem com destaque no primeiro plano 

ocupando com sua presença uma posição central em relação às crianças, “(...) Para obter 

tal resolução, os fotógrafos não dispensavam o uso de estrados e cadeiras, que eram 

postos no quintal, no alpendre ou na frente da casa, locais que reuniam boa condição de 

luminosidade” (SCHAPOCHNIK, 1998: p. 481). 
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Acervo:  André Camargo Lopes/ projeto Clube da Fotografia 

Proprietários: José Rubens Cobalcho 
Ano de digitalização: 2009 

 
Esse tipo de relação é posto em evidência com as mensagens (geralmente 

registradas no verso da fotografia), redigidas por adultos como forma dedicatória. Como 

se pode ver na imagem seguinte. 
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Acervo:  André Camargo Lopes/ projeto Clube da Fotografia 

Proprietários: Silvana Alves Sena 
Ano de digitalização: 2010 

 
O ato de enviar a fotografia como uma recordação ou lembrança do evento, 

estabelece na relação dos agentes a disposição constitutiva do habitus. Ou seja, intera a 

criança e ao mesmo tempo a honra da família dentro da lógica constitutiva do grupo 

social. As expectativas que se constituem entorno desta prática está atrelada à história e 

à posição destes agentes dentro de seu universo social e cultural. O habitus remete nesta 

prática, a uma troca de dons, “(...) em uma lógica muito particular, a da economia dos 

bens simbólicos e das crenças específicas (illusio) que a fundamenta” (BOURDIEU, 

1996, p. 7). Neste sentido, está no movimento de troca a ação coletiva que se estrutura 

na relação através de duas condições necessárias (e ao mesmo tempo contraditórias) 

para a constituição do vínculo.  

 

Esta lógica afetiva que a fotografia suscita está diretamente associada ao que 

Dubois classifica como a sua capacidade de atestação, ou seja, por comportar em si 

valores de metonímia, categorizados e seu estado de índice (relação direta com aquilo 

que existe). No imaginário social, fica registrada como uma prova do evento, sua 

condição existente, possibilitando o seu uso como elemento de troca na reprodução e 

reafirmação dos laços sociais do grupo (DUBOIS, 2009, pp. 73-78). A fotografia vem 
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em nome da criança, o que legitima a sua inclusão neste círculo social do qual fazem 

parte seus outros familiares, a fotografia materializa esta presença.  

 

Essa prática de dedicatórias corresponde a um uso corrente em dois perfis 

fotográficos: em eventos que envolvem crianças – primeira comunhão, batismo, 

aniversário, etc.; e fotografias de busto padrão 8,5 x 5,6 centímetros, as quais se percebe 

eram utilizadas como formas de atestação de amizade entre as pessoas envolvidas – há 

relatos dentro da pesquisa que essas fotografias em muitas ocasiões eram utilizadas para 

flerte. 

 

3. Considerações finais 

 

 Durante essa breve reflexão, procurou-se debater as representações sociais que 

estruturam a visualidade da criança a partir de composições fotográficas presente em 

acervos fotográficos de diversas famílias de moradores da região norte do município de 

Londrina (PR). Notou-se que tais representações se estruturam em padrões 

normatizadores implícitos que se revelam no conjunto de imagens. É a visualidade 

daquilo que se entende como uma “verdade visual de grupo”, que expõe valores morais 

correntes nos eventos dignos de serem retratados. 
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