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Resumo  

 

O estudo aqui apresentado faz parte de uma pesquisa de doutorado integrante do grupo 
de pesquisa Comunicação Audiovisual, Cultura e Educação – CACE, da UNIRIO e busca 
refletir sobre as experiências das infâncias através de narrativas das crianças no Instagram 
e no aplicativo de conversa WhatsApp, destacando considerações sobre os modos pelos 
quais as crianças narram com imagens sobre seus cotidianos e dialogam nesses espaços. 
Entende-se que as crianças demonstram através das imagens compartilhadas nas redes 
sociais, seus modos de experienciar e ressignificar a infância. Diante disso, pretende-se 
perceber a influência da cultura visual no imaginário infantil e reconhecer as crianças como 
sujeitos autores nas narrativas contemporâneas. Na tentativa de trazer algumas 
contribuições que permeiam esse processo da pesquisa, o trabalho procura destacar 
considerações sobre as infâncias contemporâneas e reflexões sobre cultura visual e 
narrativas das crianças. 
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Abstract 
 
The study presented here is part of a doctoral research from the research group Audiovisual 
Communication, culture and education – CACE, from UNIRIO and seeks to reflect on the 
experiences of childhoods through children's narratives on Instagram and WhatsApp Chat 
application, highlighting considerations about the ways children narrate images about their 
daily lives and dialogue in these spaces. It is understood that children demonstrate through 
the images shared in social networks, their ways of experiencing and resignifying childhood. 
Therefore, it is intended to perceive the influence of visual culture in children's imaginary 
and to recognize children as authors in contemporary narratives. In an attempt to bring 
some contributions that permeate this research process, the work seeks to highlight 
considerations about contemporary childhoods and reflections on the visual culture and 
narratives of children. 
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Introdução 

 
Proponho ao leitor, assim como o estudo de Becker (2010), o exercício de 

revisitar as narrativas das infâncias através das imagens que a constituem, 

realizando uma experiência reflexiva das referências do que é ser criança. As ideias 

que temos da infância são também permeadas pelas imagens das nossas 

infâncias, do que vivemos nessa fase da vida. Becker (2010, p.90) pontua que 

“Muitas situações que vivemos na infância se transformam em imagens 

recordatórias”. Imagens intrínsecas em nosso cotidiano, que se confundem com ele 

e constituem-se apresentações de valor, formam significados. Ainda segundo a 

autora “Rememorar essas imagens passa a ser como abrir um portal para o 

passado, pois elas estão de tal forma entranhadas em nosso panorama cotidiano, 

que se confundem com ele e constituem-se representações de valor, para 

determinados grupos em determinados espaços, e em determinado tempo, 

formando significados e produzindo visões de mundo” (BECKER, 2010, p.90).  

A influência da cultura visual no imaginário infantil e de produtos culturais 

que representam essa infância construída, permeiam as infâncias atuais. Segundo 

Cunha (2010) existe um discurso visual e produtos apontados como sendo da 

infância, da infância criada, comercializada. De acordo com a autora, “há um 

conjunto de elementos visuais que nos levam a formar determinadas visões sobre 

infância. Nesse sentido, há um consenso sobre o universo visual infantil. Ele é 

aceito e compartilhado em várias instâncias sociais e, assim, passa a ser 

“naturalizado” como se fosse parte constitutiva das infâncias contemporâneas” 

(2010, p. 135). 

Por meio de estudos anuais desde 2012 sobre a atuação das crianças nas 

redes, a pesquisa Tic kids online Brasil, realizada pelo Cetic. Br, 1apontou que entre 

este ano e 2017, crianças na faixa etária compreendida entre 9 e 10 anos, 

constituíam 74% e de 11 a 12 anos, 82% dos usuários de internet. Embora uma 

parte significativa das crianças possua acesso aos dispositivos móveis e vivencie a 

                                                
1 Com a missão de monitorar a adoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC) – em 
particular, o acesso e uso de computador, Internet e dispositivos móveis – foi criado em 2005 o 
Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). O 
Cetic.br é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), que 
implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil (Cgi.br). Informação 
disponível no site: https://cetic.br/sobre/. Acesso em 17/03/2019. 

https://cetic.br/sobre/


cultura digital, não podemos deixar de considerar as desigualdades existentes e a 

marginalização no acesso. Conforme ressalta Souza “Por diversas razões, as 

tecnologias digitais têm um papel cada vez mais significativo na definição das 

experiências culturais da infância contemporânea. Não há mais como privar as 

crianças dessas experiências, nem como limitar as suas práticas lúdicas apenas 

aos espaços analógicos” (2019, p.38).  

As relações das crianças com seus pares e adultos são atravessadas pelas 

interações  com a cultura visual contemporânea e com os significados que as 

crianças atribuem aos seus mundos. O fato é que as crianças, sujeitos e 

interlocutoras desse estudo, criam suas representações e subjetividades através 

das interações e artefatos visuais. Ao perceber que as crianças conectadas  

ressignificam as possibilidades do brincar e do se divertir na cultura digital e com o 

propósito de contribuir no campo da educação com reflexões sobre as práticas 

infantis na contemporaneidade, o estudo pretende realizar discussões sobre o que 

as crianças narram através de imagens no ciberespaço, no contexto da Cultura 

Visual. No caminhar das crianças no Instagram surgem diversos modos de narrar 

suas vidas e vivenciar a infância, ora aparentemente pretensiosas e até narcísicas, 

ora mergulhadas nos cenários cotidianos. Em diálogo com Debord (1999, p.32), 

Hernández (apud, 2005, p.22) destaca que na sociedade do espetáculo são 

vendidas mais imagens do que objetos e que o nascimento de uma cultura 

dominante da imagem é devido ao feito de que “o espetáculo é capital na medida 

que a acumulação acaba sendo uma imagem”. 

No caso da pesquisa em questão, as crianças demonstram através das 

imagens compartilhadas nas redes sociais, seus modos de experienciar e 

ressignificar a infância, em muitos momentos narrando o cotidiano com imagens 

produzidas por elas. Assim sendo, este estudo tem como intuito valorizar a “autoria 

narrativa” das crianças, legitimando as histórias de vidas narradas no ciberespaço, 

de forma mais específica no Instagram, pois de acordo com Girardello (2015, p.15) 

“(...) pela voz de suas crianças, as culturas falam (...)” e conforme Benjamin (2002, 

p.58) “com isso as crianças formam o seu próprio mundo de coisas, um pequeno 

mundo inserido no grande”.  

 



 

 

Cultura Visual e Infância: narrativas e experiências das crianças 

 

Os diversos campos de saberes que nutrem os estudos da Cultura Visual 

ajudam a explorar, através do visual, a dimensão social e cultural do olhar 

(Hernández, 2005) e as diversas definições de campos frutíferos de estudos que 

se cruzam, sem hierarquias, constituem essa base. Os Estudos de Cultura Visual 

comprometem-se em analisar momentos de consumo e interpretação, 

demonstrando que o significado dado a uma mesma prática pode transformar-se 

através dos diferentes usos dos sujeitos. Para entender as perspectivas da cultura 

visual, temos que nos ocupar da visualidade, das experiências visuais cotidianas, 

da dimensão cultural do olhar (SÉRVIO, 2014). As representações visuais como 

processo cultural, estabelecem subjetividades individuais e/ou coletivas, 

constituindo-se em práticas significativas, através das quais são criados 

significados e pode-se dar sentido a experiência.  

Nessa perspectiva, considera-se neste estudo, que a Cultura visual é utilizada 

para qualificar a cultura contemporânea, imersa nas imagens e nutre o interesse 

em como as crianças produzem e ressignificam essas imagens. Assim sendo, ao 

tratar de Cultura visual, pressupõe-se que o visual se enquadra em um certo espaço 

que fundamenta o que é criado, como o seu significado. As imagens produzidas 

pelas crianças são provenientes de um contexto e espaço (Campos, 2012), em um 

ambiente cultural que dissemina e possibilita a circulação das imagens.  

Conforme destaca Cunha “As imagens, sejam do mundo físico, das 

representações, do imaginário simbólico, sejam da virtualidade, constituem-nos 

sem nos darmos conta do quanto elas formulam nossos modos de ver o mundo 

(2010, p.156)”. Atentar para os efeitos da imagem é fundamental  para o campo de 

estudos da cultura visual. De acordo com Mirzoeff “A cultura visual não depende 

das imagens em si, mas da tendência moderna de imaginar ou visualizar a 

existência (1999, p.5-6)”. Os efeitos causados em quem vê as imagens, relacionam-

se com o contexto social e com as visualidades que esses sujeitos carregam 

consigo.  Ao considerar o visual como um lugar em que se criam e discutem os 



significados (MIRZOEFF,1999), podemos considerar que as crianças interlocutoras 

da pesquisa participam dessa Cultura visual, priorizando a experiência cotidiana do 

visual em suas práticas. 

As práticas culturais operam nossos modos de pensamento e de ações no 

mundo. “Como a cultura, mais especificamente a cultura visual, endereçada à 

infância, tem produzido “uma infância”, criando e instituindo, para crianças e 

adultos, práticas sociais nestas interações com a cultura” (CUNHA, 2010, p. 138). 

Nos tempos midiáticos, as crianças em suas relações com as imagens nas telas 

contemporâneas, apontam que não vivem a mesma infância nas relações com a 

mídia e estão envoltas em diferentes modos de ser e viver a infância.  

Nesse sentido, partimos do pressuposto que as crianças são atores sociais, 

produto e produtoras de culturaS, compreendendo culturaS, como pistas para os 

fenômenos contemporâneos (Rocha Bruno e Couto, 2019), a partir do que as 

crianças significam, dão sentido às coisas, como um conceito semiótico, formada 

pelos significados atribuídos pelos sujeitos, como “(...) uma ciência interpretativa, à 

procura do significado” (Geertz, 2008, p.4).  

Segundo o dicionário de estudios culturales latioamericanos “De etimologia 

latina, essa palavra associa-se com a ação de cultivar ou praticar algo, também 

com a de honrar, daí a conotação inicial associada ao culto: tanto a uma divindade 

religiosa como ao corpo ou ao espírito (...) Para a semiótica, a cultura é uma rede 

de sinais, é um ato comunicativo, um intercâmbio que supõe constantemente a 

outro (...) (SZURMUK E IRWIN, 2009, tradução da autora)”.  Dialogando com este 

conceito, Canclini (2009, p.41) explica que “[...] a cultura abarca o conjunto dos 

processos sociais de significação ou, de um modo mais complexo, a cultura abarca 

o conjunto de processos sociais de produção, circulação e consumo da significação 

na vida social”. Sobre as mudanças na cultura e assim nas relações dos sujeitos, 

Lipovetsky e Serroy (2011) complementam os autores e pontuam que “A cultura 

que caracteriza a época hipermoderna não é mais o conjunto de normas sociais 

herdadas do passado e da tradição (a cultura no sentido antropológico), nem 

mesmo o “pequeno mundo” das artes e das letras (a alta cultura); ela se tornou um 

setor econômico em plena expansão”. Desta forma, com base no que dialogam os 

autores referidos acima, podemos perceber o quão complexo é definir um conceito 



de cultura, visto que as culturas não são estáticas, estão sendo produzidas, 

transformadas e ressignificadas a todo instante. Com a mundialização da cultura e 

a diluição de fronteiras, percebemos que as telas contemporâneas são elementos 

importantes para entender as relações das crianças com as culturaS. 

Nessa lógica e ao considerar que a cultura influencia nossa experiência 

visual de forma indiscutível e por assim entender, como Campos (2012, p. 23), que 

a Cultura visual é “um sistema em que os modos de olhar e representar visualmente 

o que nos rodeia são, histórica e culturalmente, modelados”, compreende-se o 

estudo da Cultura visual relacionado a uma experiência visual específica, mediada 

por imagens (Sérvio, 2014). Hernández ressalta que “A cultura visual como conceito 

e como campo de estudos, oferece uma série de marcos teóricos e metodológicos 

para repensar o papel das representações visuais do presente e do passado e as 

posições visuais dos sujeitos” (2005, tradução da autora). Segundo Cunha (2010, 

p.135) “Muito mais do que representar os sujeitos e os grupos, os artefatos e 

imagens instituem os modos de vermos os outros e de nos relacionarmos com o 

mundo”. Nesse sentido considera-se que os artefatos orientam modos de ser e agir, 

tanto para o consumo no universo virtual, quanto nas concepções de infâncias. 

De acordo com Hernández em diálogo com Rogoff, “(...) os indivíduos estão 

desenvolvendo novas estratégias de assistir, visualizar e imaginar, como assinala 

Rogoff, que se acreditam inesperadas narrativas visuais, a base de conexões, 

recreações e intertextualidades de imagens da vida diária, posto que no campo da 

cultura visual, o fragmento de uma imagem conecta com uma sequência de um 

filme ou com o canto de um outdoor ou a janela da frente pela qual passamos para 

produzir novas narrativas que se formam ao mesmo tempo da experiência do nosso 

trajeto e nosso inconsciente” (Hernández, 2005, p. 24, apud Rogoff, 1998, p.6, 

tradução da autora). Sobre as narrativas, chamadas por Sibilia (2016, p.61) de 

biográficas, há uma expansão não apenas nas redes sociais. A autora chama de 

“fome de realidade” que promove tanto a exibição de si, como a busca pelas vidas 

alheias. O foco tem se retirado de pessoas já famosas e se voltado para as pessoas 

comuns, transferindo a curiosidade para a vida privada.  

 Percebe-se que os relatos autobiográficos dessas crianças oferecem 

concretude a existência delas mesmas. As crianças utilizam as imagens (de si, dos 



outros e de situações cotidianas) para criar subjetividades/ formas de se expressar 

nas múltiplas redes e mostram-se nas telas como autoras, narradoras e 

personagens de suas próprias histórias, revelando desta forma a autoria narrativa. 

De fato, as formas de narrar mudam, acompanhando as transformações históricas. 

A narrativa anunciada por Walter Benjamin como forma artesanal de comunicação, 

não está presente na atualidade, no entanto não podemos desconsiderar que as 

narrativas das crianças da pesquisa carregam em si um pouco das prerrogativas 

do ato de narrar Benjaminiano. 

A narrativa Benjaminiana refere-se ao fazer junto, atrelado à experiência. A 

narrativa, como ação coletiva, possibilita como afirma Walter Benjamin (1994, 

p.213) que “quem escuta uma história está em companhia do narrador; mesmo 

quem a lê partilha dessa companhia”. Esses traços do ato de narrar apontados por 

Benjamin, habitam o que as crianças narram cotidianamente.  

  De fato, nossas narrativas ganharam contornos audiovisuais e 

transmidiáticos, diferentemente do papel do narrador por Walter Benjamin. Essas 

novas narrativas valorizam mais o protagonista, do que o autor ou narrador do fato/ 

acontecimento. A presente proposta de estudo traz a questão da narrativa, não 

como a antiga arte de narrar mencionada por Benjamin, mas uma outra forma de 

narrar o cotidiano, como construção de si, das subjetividades. 

Nas múltiplas redes e no caso deste estudo especificamente no Instagram, 

através de fotografias e vídeos com legendas nos feeds2 e stories3, as crianças 

contam/ narram suas experiências em situações cotidianas, como no 

supermercado com os pais, dificuldades enfrentadas com um temporal, usos de 

maquiagens, passeios, momentos de estudos em casa, no trajeto para                                                                            

a  escola, durante as refeições, como nos exemplos abaixo: 

                                                
2 “O Feed do Instagram é a página em que os usuários têm acesso às atualizações e postagens.” 

Informação disponível no site: https://efeitoviral.com.br/feed-do-instagram/ Acesso em 01/05/2019. 
 
3 “(...) através do Instagram Stories, os usuários podem compartilhar seus momentos com fotos e 

vídeos personalizados com emojis, desenhos coloridos feitos a mão e textos (...) os posts ficam no 

ar por apenas 24 horas e, nesse período, são visualizadas e comentadas por seguidores do perfil.” 
Informação disponível no site: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/08/como-
usar-o-stories-do-instagram.html. Acesso em 01/05/2019. 

https://efeitoviral.com.br/feed-do-instagram/
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/08/instagram-copia-snapchat-e-lanca-stories-posts-apagam-em-24-horas.html
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/08/como-usar-o-stories-do-instagram.html
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/08/como-usar-o-stories-do-instagram.html


                         

 

Figuras 1 e 2: Registros dos stories de crianças da pesquisa. 

 

Fonte: Printscreen produzido pela autora. 

 

A ênfase está na valorização das narrativas das crianças e nas relações 

alteritárias com seus seguidores. O objetivo é perceber de que forma esses sujeitos 

narram seus cotidianos através das imagens publicadas no Instagram e constroem 

modos de experienciar as infâncias, relacionando-se com seus seguidores e 

produzindo cultura. 

 As crianças e seus seguidores partilham de uma coletividade/ experiência 

comum. Por meio das histórias narradas por elas é possível observar o interesse 

na interação com seus seguidores, seja através de curtidas, comentários e 

enquetes publicadas nos stories, visto que “criar histórias é uma necessidade 

humana (...)”, como destaca Girardello (2015, p.16). No caminhar da pesquisa 

percebemos as singularidades das narrativas de cada uma das crianças e desta 

forma de suas infâncias, observando que o Instagram constitui-se como um espaço 

privilegiado para que as crianças contem suas histórias e assim produzir cultura. 

Girardello (2015, p. 17) pontua que “A narração de histórias é uma brincadeira em 

forma narrativa”. Ao falarem sobre o ato de brincar nas redes, algumas crianças 

apontam que costumam brincar ao mexer e baixar jogos no celular e que se 

divertem no Instagram. Como destaca Souza “Isto é, o que se observa é que muitas 



crianças, ao brincar e interagir com os dispositivos digitais móveis, estão 

produzindo experiências culturais, que marcam suas vivências no contexto 

contemporâneo (2019, p.38).”  

 

   

Reflexões sobre o caminho percorrido 

 

Julia: O que é mundo virtual? Porque eu ainda não sei isso. 
Pesquisadora: Boa pergunta! Alguém saberia responder? 

Ana Julia: Virtual é o mundo da internet, tipo WhatsApp é do 
mundo virtual. 

 

Desde os estudos do mestrado perguntava-me sobre como as crianças 

narram-se e/ou narram suas experiências cotidianas na contemporaneidade e a 

partir de então passei a interessa-me pelas relações das crianças com a cultura 

visual. Naquele momento ainda não conhecia o termo, no entanto as perspectivas 

já faziam parte das inquietações. Como aponta Cunha (2010, p.138) “Mesmo tendo 

encontrado muitas respostas para minhas preocupações nos estudos culturais, 

eles não me respondiam sobre as questões específicas do universo visual e os 

modos como estão sendo produzidos nossos olhares sobre o mundo através das 

imagens”.  

Conforme afirma Sérvio (2014, p. 207) “A ideia de uma hegemonia do olhar, 

ou seja, da importância do olhar nas práticas culturais contemporâneas, no nosso 

modo de socialização, tem uma história de reflexões que antecede o campo de 

estudos da Cultura Visual. Por isso temos textos de autores como Sigmund Freud, 

Michael Foucault, Guy Debord, Jean Baudrillard nos principais readers do campo”. 

O objeto dos estudos da cultura visual é constituído através da visualidade humana 

e nesta investigação, o termo Cultura visual é utilizado tanto para definir o campo 

quanto o objeto do estudo. 



 

Figura 3: Pulando Amarelinha, obra de Ivan Cruz, 1998. 

 

Fonte: https://www.ivancruz.com.br/galeria. 

 

Segundo Fernandes (2019, p.60), “[...] as gerações mais novas, que, tendo 

nascido no olho do furacão, nos ajudam a lidar com o presente com menos receio. 

E também o que é mais importante, elas nos ensinam a fazer uso da tecnologia 

subversivamente [...]”. Na imagem acima observa-se a infância retratada pelo 

artista Ivan Cruz no ano de 1998. Percebe-se que a criança estava na imagem de 

alguma maneira sendo representada e parece que a visão do artista/adulto 

perpassa pela própria infância vivida. De toda forma, a infância representada na 

obra apresenta-se como um retrato de uma infância diferente da experienciada 

pelas crianças de hoje, sem acesso a tecnologia ou ao menos bem inferior a 

utilizada atualmente pela infância compartilhada por muitas crianças. No contexto 

atual, com os artefatos e as redes sociais, a criança não está só na imagem, todavia 

ela tem a possibilidade de não ser apenas retratada, mas ser produtora dessas 

imagens que de algum modo, irão contribuir para reflexões sobre as infâncias 

contemporâneas.  

Segundo Mirzoeff (1999), a cultura visual é uma estrutura interpretativa e 

fluida, centrada na compreensão dos sujeitos aos meios visuais de comunicação. 

Interpretar as informações visuais não se trata de uma habilidade inata ao ser 

humano, mas uma capacidade compreendida. Dessa maneira, podemos supor que 

as crianças da pesquisa além de estarem imersas, participando da Cultura visual, 

criam estratégias e habilidades para pertencerem a esse espaço. Como aponta 

Fernandes (2019, p.14) “as crianças não são somente receptoras, mas também 

produtoras de sentidos em relação às narrativas que chegam até elas”. 



A pesquisa encontra-se em fase de aprofundamento teórico e análise das 

narrativas visuais compartilhadas pelas crianças (com faixa etária de 8 a 12 anos)  

no Instagram, bem como conversas online no direct da própria rede social e no 

aplicativo de conversa WhatsApp sobre essas imagens e outros temas que 

permeiam a infância contemporânea. Nesse espaço as conversas acontecem ora 

com cada criança individualmente, ora no grupo “Pesquisa...”, criado com as 

crianças, com a finalidade de um encontro entre elas e a pesquisadora, para 

conversar sobre as marcas infantis presentes no espaço virtual através de 

percepções das próprias crianças.  

Essa pesquisa contempla as narrativas visuais das crianças interlocutoras 

da pesquisa, bem como suas representações imagéticas acerca das infâncias 

experienciadas na contemporaneidade. O ato de conversar e atentar para o que as 

crianças contam sobre os caminhos percorridos, suas práticas e narrativas, me 

conduzem para uma pesquisa qualitativa. Mais do que iniciar uma conversa com 

as crianças, sujeitos da pesquisa, compreendo que aprender a perceber os 

caminhos que percorrem nas redes sociais, colabora para entender as infâncias 

construídas e experienciadas por elas. 

É importante destacar que nesse momento preliminar, o critério de seleção 

dos possíveis sujeitos foi circunstancial, ou seja, a escolha dos sujeitos com os 

quais tive contato não seguiu uma lógica de contexto social ou cultural, todavia 

ocorreu por proximidade ou vínculo, parentes ou filhos de amigos, e, posteriormente 

os demais foram surgindo, formando uma teia, por indicação em rede, na qual as 

próprias crianças com quem fui entrando em contato foram indicando seus pares, 

o que ampliou o contato com novas crianças.  Até o momento já entrei em contato 

com 8 crianças, todas meninas. Esse processo aconteceu pelas indicações feitas 

pelas próprias crianças e traz pistas para pensar que esses contatos iniciais são 

grupos de amigos que se indicam por afinidades.  

Na construção da pesquisa, cada escolha é um novo caminho a seguir e 

esse trajeto transforma-se ao longo do percurso. Diante dessas reflexões algumas 

questões e aspectos surgem, apontando possíveis caminhos, dentre elas: Quais 

assuntos estão presentes nas narrativas das crianças? Esses assuntos fazem parte 

do cotidiano delas? Esses temas surgem a partir das relações tecidas no Instagram, 



com influenciadores digitais? Surgem a partir das relações com os seus seguidores 

ou das experiências cotidianas?  

Na epígrafe, trago o trecho de uma das primeiras conversas com as crianças 

no grupo criado com elas e percebo, conforme aponta Ferreira (2012, p. 2), que 

“(...) os livros, o professor e a escola não são mais as únicas e legitimadas fontes 

de informação e conhecimento. Os saberes circulam e se constroem, cada vez 

mais, colaborativamente.” Nessa perspectiva e considerando que as imagens 

produzidas e compartilhadas pelas crianças, bem como suas narrativas sobre elas, 

são representações de como interpretam o mundo e constroem suas 

subjetividades, é necessário entender o contexto cultural das crianças e refletir 

sobre seus olhares sobre a infância contemporânea, tal como as atuais práticas 

infantis nos espaços virtuais, tornando-se autoras de suas próprias histórias.  

Em relação ao lugar social que as crianças ocupam nos espaços virtuais, 

Pereira (2014) sinaliza que “esse lugar vem se mostrando um tanto paradoxal: por 

vezes se atribui às crianças uma quase inata expertise; por outras, as supomos 

frágeis e desprotegidas”. No caso do estudo em questão, o início do campo e o 

contato inicial com as crianças, possibilitou observar o modo como atuam nos 

espaços virtuais, trazendo pistas para perceber o que pensam sobre o que é ser 

criança no contexto atual.  

De fato, o contato maior das crianças com a tecnologia está motivando 

modos de criação de narrativas diferentes das valorizadas pela cultura letrada e a 

escola (Fernandes, 2019). As imagens fixas e em movimento produzidas pelas 

crianças nos ambientes virtuais que frequentam, constituem uma parcela da Cultura 

visual e para estar conectada, a criança interlocutora da pesquisa constrói sua 

identidade nas redes sociais, como no Instagram e WhatsApp. Com o desejo de 

compartilhar as imagens produzidas e de exibir-se nas redes, as crianças 

conectadas apontam caminhos para a reflexão dos processos de construção das 

subjetividades infantis na contemporaneidade.  
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