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RESUMO 

Introdução: A pesquisa desenvolvida com Bolsa de Iniciação Científica da FAPEMIG para o 

período de 2015/2016. A proposta dessa pesquisa passa por dois eixos básicos que vão se 

entrecruzar e relacionar-se ao longo do trajeto: infância e cinema. A infância é uma etapa 

fugidia da vida, com múltiplos sentidos e características construídos em cada época e lugar. 

Um filme é uma das instâncias de criação, legitimação e difusão de significados culturais, 

imaginários sociais e memórias coletivas, e pode ser utilizado para analisarmos como o 

conceito de infância é apresentado no cinema. A infância dourada, utópica e idealizada como 

uma fase de preparo para ser um adulto consciente, independente e responsável, perdeu 

espaço para a realidade, para as infinitas formas de acesso a informação que a criança tem 

hoje, para o desencantamento do mundo pós-moderno, para a violência e diferenças sociais 

existentes. Por meio dos filmes podemos perceber que tipo de infância o diretor quer 

representar: a infância idealizada e desejada ou a infância real e desencantada. Objetivo: 

Analisar como o cinema representa as variadas facetas da infância na sociedade 

contemporânea; perceber como os vários gêneros de filmes brasileiros e estrangeiros 

representam a infância; captar as representações presentes nos filmes elencados e relacioná-

las com as visões e pesquisas diferentes sobre a infância em suas várias possibilidades; 

compreender como os conceitos de infância, família e educação são trabalhados pelo cinema 

contemporâneo. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e qualitativa com levantamento e leitura 

de uma bibliografia virtual e física selecionada sobre o tema infância e linguagem 

cinematográfica, seguida da escolha e análise de três filmes: Matilda (1996); Crianças 

invisíveis (2005); Uma professora muito maluquinha (2010). Resultados: Estamos na fase de 

análise dos filmes escolhidos e construção do relatório final, tendo apenas resultados parciais. 

Conclusão: Apesar da pesquisa ainda não está concluída podemos perceber, de modo geral, 

que o cinema pode tanto apontar para a infância idealizada quanto mostrar faces múltiplas da 

realidade que as crianças contemporâneas vivenciam na família e na escola. Captamos duas 
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correntes de representação: a) Mostrando violência, descaso e abandono por parte da 

sociedade ou da família, como nos filmes Crianças invisíveis e Matilda. b) Apontando para 

uma infância feliz, criativa e lúdica como em Uma professora muito maluquinha e Matilda. 
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