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RESUMO 

Os estudos e pesquisas realizados sobre a receo 

cao da mensagem audiovisual pela criança têm se preocupado 

muito mais com os efeitos dos meios de comunicação nos re-

ceptores do que com a capacidade de decodificacão e leitu-

ra das mensagens por parte dos receptores. 

A meta deste trabalho ~ lançar um olhar antrop0~ 

lógico diante do espectador infantil,procurando focaliza-lo 

nas suas v§rias diferenças segundo o meio, a região e o gry 

po social a que pertence, pois cada individuo ~ um caso pa~ 

ticular 

Tanto o texto filmico quanto o texto escrito ofe

recem possibilidades de participação ativa do espectador/ 

leitor que se projeta n t s mensagens provocadas pelos espa

ços vazios e intersticios deixados no texto pelo autor. 
I 
I 

Por outro lado verifica-se que a competência icô-

nica ~ tão desejavel quanto a competência lingüistica pois 

os educadores mais preocupados com a preparaçao na lingua

gem verbal não conseguem ver o gue se passa com a criança 

na comunicação visual. 

Quanto às conseq~ências pedagógicas ~ preciso sa-

lientar que a influência do filme ~ grande se o que êle ve-

icula se desenvolve na mesma linha da educação cotidiana da 

criança e ela ~ pequena quando ~ oposta à esta educacão. 
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A pesquisa do trabalho fez perceber que nao e pr~ 

ciso ter tanto medo da influência e do poder da imagem. O c! 

nema nao coloca nada alheio na criança, e sim di lugar e a 

possibilidade de ação ao que ji existe nela . 

. Cabe observar ainda aue não se deve ter apenas um 

olhar científico e dogmitico na busca de parâmetros para a 

pesquisa da recepçao cinematoaráfica infantil. Outros ele-

mentos como a emocao e o sonho podem ser introduzidos para 

estimular a razao. 
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1 -..12fLIpj:.b.~PO O MEU ROTEIRO; NEH SEHPRE CINEHATOGRÁFICO 

A idéia de elaborar urna dissertação sobre os 

meios de comunicação e educação surgiu da necessidade de 

sistematizar _e pautar teoricamente Um trabalho que venho 

desenvolvendo há 19 anos com cinema e educação. Esta idéia 

foi crescendo à medida que eu percebia ser cada vez mai

or a defasagem entre a forma de atuação da escola e a for 

ma da atuação dos meios de comunicação de massa. Se a es 

cola desenvolve cada vez mais um saber conceitual, paut~ 

do quase exclusivamente no raciocínio e no estímulo ao cS? 

nhecimento científico, os meios de comunicação de massa 

aumentam o seu poder de alcance e ensinamento, desenvol

a imaginação e a sensibilidade. 

Em meio às andanças na busca de teorias que me 

ajudassem a melhor iluminar os caminhos a percorrer, na 

penosa tarefa que é escrever urna dissertação de mestrado 

sobre esse terna que, a meu ver, llinguém leva a sério no 

Brasil, percebi que para encorajar-me a começar a escre

ver eu teria que me colocar dentro desse processo. Melhor 

dizendo, começar pelo verdadeiro começo. Quem eu sou e 

por que cheguei -até aqui. Isto pode nao ser urna forma mui 

to oficial de fazer uma introdução, mas para mim é funda 

mental. 

Com o intuito de fazer o mestrado, eu tentav~ 

reunir urna nostalgia pelo estudo da filosofia que deixei 

de lado quando comecei a trabalhar com cinema e a educa

çao, mola propulsora no meu trabalho atual. Daí a escolha 
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da área Filosofia da Educação, e nao de Comunicaç~o, que 

seria mais adequada ao terna da dissertação. E, parece, a 

filosofia e o cinema não estão de todo em desaçordo, pois 

é o filósofo Merlau-Ponty quem diz: "Se, então a filosofia 

e o cinema estão em acordo, se a reflexão e o · trabalho 

técnico correm no mesmo sentido, é porque o filósofo e o 

cineasta têm em comum um certo modo de ser, urna determina 

da visão de mu·ndo •.• Urna ocasião ainda de consta.tar que o 

pensamento e a técnica se correspondem e que, segundo Go~ 

the, "o que está no interior, está também no exterior". E 

ainda: "Pois o cinema está apto a tornar manifesta a uni-

ão do espírito com o mundo, e a expressão de um dentro do 

outro. Eis por que nao é surpreendente que o crítico oos-

sa, a propósito de urna fita, evocar a filosofia."(Ponty,1964) 

Em 1959, no penúltimo ano de Filosofia da PUC, 

resolvi ingressar no Curso de Iniciação ã Linguagem e 
.. 
a 

Crítica Cinematográfica da Ação Social Arquidiocesana,com 

duração de dois anos. O motivo ' dessa escolha surgiu da mi 

nha prática cineclubística, iniciada na própria universidade 

e cada vez mais engajada pela participação ativa na dire

toria do GEC da UME (Grupo de Estudos Cinematográficos da 

União Metropolitana dos Estudantes). 

O término do curso levou-me diretamente ao tra-

balho no qual me encontro envolvida até hoje. Um dos pro

fessores, o Padre Guido Logger, convidou-me para ajudá-~o 

no seu trabalho na Central Católica de Cinema da CNBB (Con 

ferência Nacional dos Bispos do Brasil). Estava dado o pO,!! 

tapé inicial. O meu trajeto já se encaminhava para o uso 

do cinema corno um recurso possível para . a promoçao do ho-
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mem nos seus valores sociais e pessoais. O segundo passo 

foi minha experiência na América Latina. Em 1969 estive 

em Lima, Peru, incumbida pela Central Católica de Cinema 

de conhecer o criador de um projeto de cinema e e;ducação 

que se iniciava em Quito, Equador - o Plan DENI. Luís Cam 

pos Martinez, idealizador do plano, fez logo de início uma 

advert~ncia a todos aqueles que pretendesse~ seguí-lo na-

* quela tarefa: "Todo el uso del Lenguaje Total y deI Plan 

Deni que no sea popular, es decir, al servicio de los hu-

mildes, es bastardo. 11 

O nascimento do Plan de Educación Cinematograf! 

ca de Ninos (PLAN DENI) obedece à necessidade de reatuali 

zar a educação primária e secundária nos países subdesen-

volvidos, como são os da nossa América Latina •. Seu objeti 

vo é a formação da criança para a liberdade e o desenvol

mento integral da pessoa. Seu objetivo imediato, é o ap~ 

dizado de uma linguagem - a audiovisual - a~ qual ela es

tá· exposta diariamente, e à qual a escola desconhece ou 

simplesmente deixa de. lado. 

Entusiasmada com a filosofia do Plan Deni trans 

miti à equipe da CNBB o meu entusiasmo, ficando decidida 

a vinda do professor Luis Campos~artinez, criador do pla-

no, ao Brasil. Aqui Luis Campos formou o primeiro grupo 

de professores que fundou o CINEDUC, (Cine."l\3. e Educação), me~ 

. bro brasileiro do 'Plan Deni latino-arrericano, em dezembrc de 1969. 

Durante alguns anos colaborei com a Organização 

Católica Internacional de Cinema (OCIC) na formação de o~ 

*Fó~ula criada pelo educador francês Antoine Vallet que utilizava 
os rreios de cnmunicaçã:> na educação e que inspirou o Plan Deni. 
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tros grupos do PLAN DENI em outros países da América Lati 

na · (Bolívia, Paraguai, Peru). Todos os anos que me envol-

vi com este trabalho deram-me os pressupostos metodológi

cos que vao nortear as questões que hoje tento sistemati

zar nesta dissertação. 

Surgia na minha cabeça um sonho, que ao final 

da dissertação me pareceu utópico e quase ingênuo, de qu~ 

rer colocar o cinema como um meio superior na aquisição de 

conhecimento, capaz de oferecer, pela imagem, uma leitura 

acessível a qualquer tipo de receptor. Para mim, a crian-

ça latino-americana, apesar de inferiorizada pelas difi-

cu Idades de acesso à escola e à leitura da palavra escri-

ta, estaria salva pelo uso da linguagem audiovisual cuja 

leitura fácil diminuiria as possíveis dificuldades de re-

cepçao e compreensao. 

Finalmente, para encerrar este retrospecto que 

nao pretende ser um álbum de recordações mas um "se im

plicar para depois explicar", como diz a Prof~ Maria Iná-

cia d'Âvila Neto, da UFRJ: 
.. 
e preciso ver o de fora com o 

que vem de mim. Falarei sobre o filme que mais me impres-

sionou dentre todos os que já assisti - Hiroshima rron arrour 

(Hiroshima~ meu amor), de Alain Resnais, ao qual assisti 

14 vezes. Por que eu vi este filme tantas vezes? Não sei 

responder. Depois que resolvi escrever sobre isto comecei 

a ler vários artigos sobre o filme em busca de urna expli-

cação. Hiroshima é um filme sobre a memória e o esquecime~ 

to, sentimentos que o cinema já tem demonstrado enorme ca 

pacidade em saber ilustrar. O que é a memória? ~ uma das 

faculdades mais estimuladoras da linguagem cinematográfi-
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ca, seja na sua realização, isto é, na intenção do reme-

tente da mensagem que recorda os fatos e objetos percebi-

dos por ele anteriormente e os transmite pelo filme, seja 

- na interpretação do receptor que reconhece fatos e obje

tos, momentos fixados por ele na memória que irão ajudar 

ou não a sua- adesão ao filme. Talvez a justificativa da 

minha adesão ao filme esteja na explicação dada pelo pró-

prio Alain Resnais numa entrevista concedida à revista Telé 

Ciné n9 88, abril/maio de 1960: "Nós somos determinados em 

nossas ações por nossas lembranças. Esta mulher é indiscu 

tivelmente marcada por este amor de guerra - primeiro amor 

de juventude". Creio que não somente eu, mas várias mulhe 

res, se emocionaram e se emocionarão sempre com o filme 

Hiroshima. Quem nao teve um amor de juventude? Resnais nos 

mostra o que se passa com sua personagem, mas, nós mulhe-

res, nos identificamos com ela pelo mecanismo de projeção-

identificação que é a base da percepçao cinematográfica. 
I 

Ele nos passa o seu agir, mas também, o seu pensar. O pa~ 

sado, no filme, nao é cronologicamente revisto pelo pens~ 

mento, ele está ao acaso da lembrança, como também aconte 

ce na vida real. No filme as imagens de um outro tempo e 

de um outro espaço vêm perturbar a continuidade de uma se 

qüência tradicional. 

Alguns autores, como Jean Paul Sartre, Ed-

gar Morin, André Breton, Simone de Beauvoir, Ph. Toynbee, 
I 

George Bataille, reuniram-se -em Seminário para discutir 

os temas amor, solidão, mulher moderna, o caráter existen 

cial, o homem moderno a partir de Hiroshima. Não é de es

pantar que eu, terminando o curso de filosofia e estudan-
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do cinema, ficasse tão influenciada pelo filme. 

Nós somos determinados em nossas açoes por nossas 

lembranças. O filme é um sistema de representação simbóli 

ca e uma espécie de catalizador e revelador que d~ forma 

a um imaginário social de um determinado grupo de uma da

da sociedade. Para mim, Hiroshima, " meü "amor, de Alain Res 

nais, foi o filme-estímulo onde comecei a estabelecer as 

hipóteses de funcionamento do filme sobre o grupo recep

tor. 
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2 - UMA APROXI~~ÇÃO TECRICA DAS QUESTÕES RELATIVAS Â RE

CEPCÃO· DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

2.1 Mass media: herói ou vilão? 

Os mass media ou meios de comunicação de massa 

surgem da necessidade de divulgar e expandir conhecimen

tos e informaç6es a um maior nGmero de pessoa~. Ahistória 

da comunicação é acumulativa. Cada novo meio adotado no de 

correr dos tempos vem se sobrepondo aos demais, aumentan-

do assim sua capacidade de comunicação. 

A invenção dos tipos móveis de imprensa com Gu-

tenberg no século XV marca o surgimento do. primeiro meio 

de comunicação de massa. Este meio se expandiu com os jOE 

nais, embora tanto estes como os livros tivessem um consu 

mo ainda baixo e restrito aos letrados. Com a descoberta 

da fotografia a imagem também passou a ser reproduzida em 

larga escala, não se li~itando apenas a algumas pinturas, 

únicas e privilégio de toucos apreciadores da arte pictó

rica. Em relação ao reg~stro sonoro, aparecem também os 

avanços que o propagam para um grande nGmero de ouvintes. 

O rádio possibilita a audição de uma sinfonia para um in-

contável número de pessoas. O disco e o gravador de fitas 
I 

amplia ainda mais estas possibilidades no campo ·sonoro. A 

invenção da fotografia inspirou a descoberta do cinema e 7 

com os · recursos da eletrônica culminou no aparecimento da 

televisão. O homem tinha conseguido vencer completamente 

as distâncias e reduzir o tamanho do mundo. Com o invento 

do vldeo e dos computadores, aumenta mais ainda o alcance 
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da informação • . 

Os meios de comunicacão nao podem deixar de estar 

ligados, portanto, à questão industrial. Começa-se a falar 

em indústria cultural e em cultura de massa, em oposição 

à cultura erudita. Percebe-se, então, que os meios de mas 

sa, por sua possibilidade de multiplicação, significavam 

urna ameça à idéia de arte corno culto, logo, por extensão, 

urna ameaça à "boa" cultura. 

O estudo da comunicação se aprofundou a partir do 

advento dos mass media. Os estudos e pesquisas realizados 

se preocuparam muito mais com os efeitos desses meios nos 

receptores e seu poder .de manipulação do que com a capaci 

dade de decodificação das mensagens por parte dos recept~ 

res. Existem duas frentes principais de pesquisa: a nor

te-americana e a européia. Não pretendo aqui me estender 

na análise de nenhuma delaq, pois este· não é , o objetivo 

deste trabalho. 

Desde que se tornaram mais l-e levantes , os mass 

media sempre foram analisados por dois diferentes pontos 

de vista: havia os que os tornavam corno deturpadores da qu~ ' 

lidade cultural, responsáveis por urna popularização da cu! 

tura, vaticinando até urna crise do Ocidente, e urna outra 

linha, daqueles que tendiam para a defesa des

ses meios. Sua função seria transmitir a boa cultura para 

todos, deixandq de ser um privilégio de poucos. 

Urnberto Eco classifica os dois tipos em apocalíE 

ticos e integrados. Dentre os apocalípticos, comentarei o 

mais famoso e discutido deles, que é Theodor W.Adorno,por 

ter emitido noçoes fundamentais para a estética moderna; 



9. 

e, d e ntre os inte grados, optei po r Walter Benjamim, por 

ter-se colocado à frente na descoberta das enormes poten-

cialidades dos meios de comunicação de massa apesar de sua 

morte prematura, em 1940. 

2.2 O canto da sereia - tentação e alienação 

A obra fundamental de Adorno publicada em colab~ 

raçao com Max Horkheimer, Dial~tica do Iluminismo (1947), 

amplia e clareia o tema da cultura tecnológica. Para ele 

a indústria cultural representa um fenômeno que corrobora 

a decadência do ideal iluminista que dotava o homem de con 

dições de domínio sobre a Natureza. A atitude iluminista 

combate o mito e o poder, usando a razão como instrumento 

de dissolução do existente e de construção de uma nova re 

alidade. Adorno, tendo testemunhado os horrores do nazis-

mo, percebia o quanto a razão pode ser inútil diante das 

forças da barbárie. Hais tarde, no exílio nos Estados Uni 

dos, Adorno e Horkheimer pressentem tamb~m as conseqftên-

cias da razão tecnológica, mostrando os aspectos imbecil i 

zantes da sociedade de massa. 

Numa das mais belas passagens da Dial~t'ica do Tlu 

minismo, Adorno narra sua reinterpretação do episódio do 

encontro de Ulisses com as sereias (Odiss~ia, c XII) e co~ 

para Ulisses aQ homo ·tecnologicus que só permite a experi 

ência estética sob a forma de uma contemplação distante, 

uma audição sem efeitos práticos. O fazer tecnológico 
.. 

so 

é capaz de usufruir a arte em estado de nostalgia e ' lem-

brança. O canto das sereias - diz Adorno - representa a 
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tentac~o de perder-se nas origens, na vida anterior i ci-

vilizar.ão. Esta música significa o !?razer, a E'ossibilidade 

de viver de acordo com os instintos. Ulisses, exemplo do 

herói calculista, se defende da destrui~ão ~ue as sereias 

oferecem, mas com isto também se de~ende da felicidaee. No 

episódio, Ulisses, que navega ao encontro desta atracão 

mortal, ordena que seus com~anheiros ta!?em os ouvidos e 

ele mesmo se faz amarrar ao mastro. ~Jo meio do canto, Uli~ 

ses não resiste mais; dominado ~ela nostalgia, oede aos 

tripulantes que o desamarrem, mas eles não ouvem nada. Ele 

escutará até o ~im o som maravilhoso do bem do nual se nri - -

bou. Diz l'.dorno: a práx is tecno~.ógica só é ca!?az de usu-

fruir a arte em estado de nostalgia incurável. Finbora o rIu 

minismo tenha tido a finalidade de libertar o homem do me 

do e das conceocões mágicas sobre a yealidade, através dos 

argumentos da raz~o e do conhecimento da ciência e da t 'éc 

nica, este nrocesso revestiu-se negativamente sobre. si mes 

mo, porque levou o homem a cair no engodo, tornando-se vi 

tima do próprio avanr.o ' da técnica. - .. . I 

A teoria de Theodor Adorno está nro=undamente mar 

cada !'leIo período histórico no emal foi nroduzida. Ele 

identifica as manifestar.ões dos meios de comunicação de 

massa nos EUA com a máauina coercitiva do Bstado n~zis~a, 

afirmando aue ambas desem~enharam idêntica fun~ão social, 

ou seja, procuram moldar as consciências. Adorno chega a 

afirmar enfaticamente: "Se a maior narte do rádio e do ci 

nema emudecesse, com toda probabilidade os consumidores não 

sentiriam muito sua falta." (Horkheimer, Adorno, 1947,pag. 

176). t; tamanha a crítica e o reoúdio aue Adorno impunha 
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à indústria cultural sem deixar nedra sobre necra aue -so 

se pode atribuir à sua nostalgia da cultura oautada na p~ 

lavra escrita. 

Outro ~onto ~ue devemos destacar é o desconheci-

mento de Adorno 0uanto à procu0ão cinematográfica eurQ9éia. 

Seus exemplos se limitaram à ~rodu~ão norte-americana da 

época dos seus escritos. 

Justamente nesta énoca estava eclodindo o neo-rea 

lismo italiano, uma das mais ricas correntes cinematográ-

ficas que nasceu justamente da resistência de intelectuais 

e artistas ao fascis~o e sua retórica. Este tino de fil~e 

se identif.icava co~ o homem das classes inferiores. Este-

ticamente, im~licava urna rejei0ão aos artifícios técnicos 

e rebuscados e mostrava a realidade de s~tuar.ões cotidia-

nas. Cito apenas um filme: Ro~a, cidade aberta, de Roberto 

Rosselini, um dos maiores ex?oentes do movi~ento, datado 

de 19~5, dois anos antes de Adorno escrever o seu famoso 

artigo sobre a Indústria Cultural. 

Has ~esmo no cinema norte-americano há exemolos 

que fogem ao padrão tão reDudiado ~elo nosso teórico ale-

mão. The big slee~ (A. beira do abismo) , 'de Howard Havlks 

(1946) Maltese falcon (Relíquia macabra), ce John Huston 

(1941), ambos ins?irados no mesmo ~ersona0em de folhetim, 

o Detetive Phi li p HarlO\'le, e com o mesmo ator, Humphrev Bo 
.~ - --

gart, mas constr.uídos cinematograficamente fora dos mol-

des do cinema de entretenimento da é~oca. "Já não ocorre 

a ninguém que haja uma regra eterna e canônica do belo e-

as definir.ões aue urna sociedade dá ao belo e do artístico, 

do agradável e do estético, dependem estritamente de um de 
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senvolvimento dos costumes e dos modos de :;>ensar. E eis em 

que termos urna reflexão sobre a r;;v, corno fenômeno socio'ló 

gico, também interessa à estética." CU. Eco, 1987, p. 330) 

Ainda Umberto Eco: "( •.• ) Não é verc.ade aue um 

novo fato técnico, por ter nascido em certas circunstân-

çias hist.óricas e ter-se desenvolvido em determinado modo, 

seja inevitavelmente negativo, não submetível a usos mais 

esclarecidos." CId, Ibid. o. 358~. 

Para ~ue a interven~ão seja eficaz, é oreciso' 

que venha nrecedida de um conhecimento do material sobre 

o qual se trabalha. O mais das vezes, até hoje a Dosicão - -
aristocratizante diante c.os meios de massa fugiu ao estudo 

das suas modalidades específicas. Os nrimeiros estudiosos 

analisavam os veículos de massa em compara9ao com a arte 

que conheciam. Esta era a realidade estética .. dentro da 

qual haviam sido educados. 

O advento de ovo invento tecnológico sempre c'a~ 
I 

sa polêmica e requer a demora rara garantir a sua acei-

tacão. O livro foi acusado de popularizar o sa-

ber e o cinema foi chakado de "inven<;ão do diabo". 

A produ<;ão incessante e variada dos meios de 'co 

muni cação de massa. impede, por sua extensão, o acompanha-

I 

mento completo por parte dos consumidores de todas as suas 

obras: livros, revistas, discos, fitas, ' emissões radiofô

riicas, filmes, programas de TV, vídeos, etc. ~ aconselhá-

vel que alguns críticos se atenham à sua área de conheci-

mento cara não correrem o risco de perder a validade nas 

suas afirmac:ões. 

Embora controvertida, a obra de Adorno toca em 
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questões fundamentais e aue naopodem deixar de · ser cita

das numa análise dos meios de comunicação de massa. O pri-

meiro ponto é a importância dada por ele à abordagem psica 

nalítica. O indivíduo tem componentes psicológicos que nao 

podem ser ignorados~ e nãó se pode entender ~ efeito dos 

meios sem avaliar também esses fatos psicológicos do receE 

toro Para isto é valiosa a análise de Adorno do conteúdo 

manifesto (consciente) e do conteúdo oculto (inconsciente) 

das mensagens. 

Devemos salientar ainda outros conceitos impor~ 

tantes também abordados: a questão de satisfação compensa

tória produzida pelos conteúdos da indústria cultural, a 

utilização dos meios como circulação ideológica e de valo

res, normas e padrões determinados e, às vezes, estranhos à 

cultura dos receptores. 

2.3 Um "integrado genial 

Da mesma escola de Frankfurt mas com postura ba~ 

tante diversa da de Adorno é o filósofo e historiador Wal-

ter Benjamin. 

"Desconfiai de doutrinas que nascem ã maneira de Miner 

va, completas e armadas, confiai nas que crescem com o 

tempo." Machado de Assis.* 

Wal ter Benj amin exemplifica" bem a última parte da 

* Assis, Màchado de; ápud Y-onder, Ieandio - Walter Benjamin, O Marxisrn:
da M2lanoolia. campus, 1988, Rio de Janeiro - p. 99. 
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frase de Hachado de Assis. Depois da sua morte seus escri 

tos ficaram esquecidos ,mas hoje ele é um dos autores mais 

citados e mais traduzidos da Escola de Frankfurt e suas 

afirmações revestem-se de uma modernidade às vezes surpr~ 

endentes. Ao contrário de alguns dos seus colegas frank-

furtianos, Benjamin queria captar as ambigüidades, as con 

tradições da "Indústria Cultural". Estava aberto para re-

ceber os avanços tecnológicos, as inovações. 

o entusiasmo de Walter Benjamin pelo cinema se 

constata no seu famoso texto "A obra de arte na era da sua 

reprodutividade técnica". (Benjamin, 1985, ·p.165). Quase 

todos os cursos de arte no Brasil, desde os anos 70 a t é 

hoje, adotam-no como texto para ser estudado pelos alunos. 

Neste texto,Benjamin define magistralmente o co.!! 

ceito de unicidade e autenticidade da obra de arte e fala 
I 

da perda da sua "aura" com o advento dos meios de comuni-

cação de massa. Ele foi amigo de Brecht, e a leitura dos 
I 

seus escritos, estimulada pelo seu famoso "efeito de dis-

ümciamento, influenciou a procura de Benjamin pelas "ima 

gens dialéticas". Benjamin conseguiu conciliar marxismo e 

teologia e um dos contatos mais importantes para a forma 

ção do seu pensamento foi a longa amizade de Gerhard Scho 

lem, o historiador da mística judaica. Surgiram daí seus 

estudos sobre a cabala, doutrina mística e esotérica judai-

ca que se definiu por volta do século XIII. 

Por uma ironia da sorte, Benjamin, talvez · por 

tudo que aqui acabei de dizer, vítima da guerra e do na-

zismo, é muito menos amargq que os sobreviventes, Marcuse 

e Adorno. "Benjamin rião era um irracionalista", diz Lean-· 
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Konder. "Não é casual, contuqo; acrescentar, que alguns 

criticos tenham enxergado elementos de irracionalismo no 

seu pensamento. Ele se insurgiu, muitas vezes, ~ontra tu-

do aquilo que lhe parecia constituir uma formalização "cem 

geladora" da razão, empenhado no desenvolvimento de uma 

razao capaz de 'se abrir constantemente para o "novo". 

"A razão que Benjamin búscava se punha volunta-

riamente numa situação de extrema vulnerabilidade,renun-

ciava a qualquer tipo de couraça ou escudo, para poder r~ 

ceber os golpes do irracional e renovar-se através .de-

les." (Leandro Konder,l988,p.106) 

Para a minha dissertação,Walter Benjamin foi a 

primeira fonte onde fui beber os ensinamentos que me . aju

daram a delinear melhor a trama dos meios de comunicaç ã o 

de massa. Para Benjamin, o público cinematográfico era ca 

paz de unir o entretenimento à compreensão do sentido cri 

tico dos bons filmes, isto é, era capaz de divertir-se sem 
I 
I 

deixar de examinar e buscar compreende~ aquilo que lhe d~ 

1 d ' - I , d' 1 f d va aque a 1straçao. 0 , C1nema. - 1Z e e - apro un a e en-

riquece a nossa participação. Por sua própria lfnguagem, 

com os enquadramentos, os cortes, com a montagem, o cine-

ma nos descobre nosso inconsciente visual, ajudando ainda 

nas investigações da psicanálise. 

"Se, por um lado, o cinema nos fa,z ver melhor as 

necessidades que dominam a nossa vida, ele consegue, por 

outro lado, abrir p~:ra nós um campo de ação imenso, de 

cuja existência nem s~~peitávamos." (Benjamin,o.pud Konder) 

Como previ u Be~ amin, a arte es tá mudando, as m,!:! 

danças sao irreversíveis. As formas de comunicação jamais 
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serao corno antes. Ele nao chegou a ver os rumos que a te-

levisão seguiu nem seauer pBde imaginar as amolas ooss~bi 
. - - -

lidades de sua utilidade com a advento do vid~sete, mas 

jamais afirmaria o que di.sse . l\_dorno c:!ue não acreditava nos 

avanços tecnológicos. Num de seus textos, AdornodeclõIOU; 

"A sinfonia torna-se um pr~mio para a radioaudi~ão, e se 

a técnica oudesse fazer aquilo que quer, o filme já seria 

fornecido a domicilio, conforme o exemplo do rádio." (Mor 

no,apud Costa Lima, Org. 1982, pago 198). O , que Adorno 

nao previu é que já em 1936 foi possível transmi tir um f"il 

me pela ~v e no ano de 1975 surgiram os primeiros a:!?are

lhos de videocassete domésticos no Jaoão, faciiitando ain 

da mais a visão dos filmes a domicílio. O problema da cul 

tura de massa nos envolve l?rofunda e diretamente. Os meios 

de comunica~ão de massa fazem parte de nossa vida diária. 

Torna-se, por isso, indis~ensável encontrar um distancia-

mento lúcido, cara um julgamento descomoromissado e desa-

paixonado. 

Âs vezes torna-se necessário consultarmos espe

cialistas de áreas diversas para obtermos urna troca e uma 

melhor visão do objeto do estudo que estamos empreendendo. 

Refiro-me, neste sentido, as consultas nue realizei a con 

selho do meu orientador aos autores da chamada Escola de 

Constanza,*sobre a estética da recep0ão literária, que me 

forneceram subsldios mais elucidativos dos ~ue encontrei 

n.o.S. · t~x.tos referentes à recepc;ão cinematográfica. Em esp~ 

* 'Os filólogos contratac1os pela Uriiversidade de Constanza, Alenanha, 
tiveram uma particiDacão muito ativa na revisão dos postulados ci
entífico-teóricos aõ Constituir a primeira especialidade alemá da 
ciência da literatura. 
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cial, irei me ater a dois autores: HaTls Robert Jauss e Wolf

gang Iser, por me terem proporcionado o maior número de va 

liosos esclarecimentos. 

Jauss reconhece que Adorno foi o adversário sue 

o provocou a descobrir as suas teorias sobre a exoeriência 

estética. 

..~ só de modo parcial que a necessidade estéti

ca é manipulável, pois a produ~ão e a reprodução da arte, 

mesmo sob condir.ões da sociedade industrial, não conseguem 

determinar a recepção: a recepção da arte não é apenas um 

consumo passivo, mas sim uma atividade estética, peridente 

da aprovação e da recusa e por isso em grande parte não s~ 

jeita ao planejamento mercadológico." (Jauss, 1979, 0..57) 

O fato de o juízo estético depender do consumo 

de outrem possibilita a participação em uma norma em for

mação e, ao mesmo tempo, constitui a sociabilidade. Ainda 

criticando Adorno, diz Jauss: I~ampouco está provado que a 

experiência estética, tanto na arte contemporânea quanto 

na arte do passado, que, pelos mas media, já não só atin

ge uma camada oculta, mas se abre para um círculo de des

tinatários até hoje nunca alcançado, deva inevitavelmente 

degenerar numa relação consumista e corroboradora dO sta

tus quo." (Jauss, 1986, p.25) 

Ao longo do século XIX, a estética aue definia 

o belo como o aparecimento sensível da idéia compreendia a 

história da arte como a história dos seus autores e suas 

obras. C·onsiderava-se o lado produtivo de experiência es

tética e raramente pensava-se no receptivo e auase nunca 

.. 
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no comunicativo. Jauss enfatiza o caráter receptivo e com~ 

nicativo da obra de arte. 

Pa~a Jauss, a recepção em sua compreensao esté-

tica se define corno um ato de dupla face que compreende, 

por sua vez, o efeito produzido pela obra de arte - e a ma-

neira de ser recebida por seu pÚblico, ou seja, sua res-

posta. 

Para ele a história literária é corno um círculo 

comunicativo onde o produtor também é sempre um llreceptor ll 
, 

desde o instante mesmo que ele começa a escrever. 

Diz Jauss: "Por todas estas diversas atividades, 

o sentido de urna obra resulta sempre constituído de novo, 

corno resultante de uma coincidência de dois fatores: o ho 

rizonte de expectativas (ou o código primário) implicado 

pela obra e o horizonte de experiência (ou o código secu~ 

dário) proporcionado pelo receptor. 1I -(Jauss,1984,p.643) 

Todas as considerações de Jauss sobre a intera-
J I 

çao entre produção e recepção, mostra~do o intercâmbIDco~ 

tínuo entre autores, obras e público, entre a experiência 

presente ~ a experiência passada da arte, foram enormeme~ 

te esclarecedoras para mim e me permitindo fazer a relação 

com a recepção cinematográfica. 

Assim, vejamos: liA estética da recepçao mantém 

uma concepção dialética: para ela, a história das inter-

pretaçãos de urna obra de arte é uma mudança de experiên-

cia ou, se quisermos, um diálogo, um jogo de perguntas e 

respostas. 11 IIAcrescento que a função estética, em oposi~ 

çao à função teórica, permanece enraizada no gozo estéti-

co. Este gozo, definido como gozo de si mesmo no gozo do 

outro -, abre a interação comunicativa. 11 {Id. Ibid. p.643) 
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Jauss cria três categorias fundamentais que ele 

nomeia como: poiesis . (produção) , aisthesis (recepção) e 

katharsis (comunicação). 

Nas caracterização dessas três funções, J a us s 

completa os ensinamentos de Aristóteles sobre a catarse 

com as teorias de Freud . 

. ·~oiesis é o prazer ante a obra que nós mesmos re 

alizamos, e advém daí todas as sensações da criação artís 

tica; aisthesis designa o prazer estético da percepçao, 

compreende a recepção prazerosa do objeto estético; e a 

katharsis é o prazer capaz de conduzir o ouvinte ou espec 

tador para a transformação de suas convicções ou a libera 

ção de sua psique. 

A katharsis compreende a função social . das ar

tes, como mediadora e legitimadora de normas de ação, a 

fim de levar o espectador, através do reflexo dó seu pra~ 

zer no outro, à liberdade estética de sua · capacidade de 
i 

julgar. As três funções não existemnecessáriamente em or 

dem cronológica, nem a função comunicativa de experiência 

estética está só mediada pela função catártica. 

A própria atividade da aisthesis pode também se 

converter empoiesis. O observador pode considerar o obje

to estético como incompleto, sair de sua atitude contern-

plativa e converter-se em co-criador da obra, ã' medida 

que conclui a concretização de sua forma e de seu signifi 

cado. A experiência estética pode também, pela aisthesis, 

ajudar na formação da identidade. Jauss conclui neste sen 

tido: "A importãncia do texto não .advém da autoridade de 

seu autor, n~o importa como ela se legitima, mas sim da 
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confrontação com a nossa biografia. O autor somos nós, pois 

cada um é o autor de sua biografia." * 

Tanto quanto Jauss, Wolfgang Iser e as suas ob-

servaçoes sobre os vazios e a assimetria entre texto e lei 

tor, muito contribuiram para o meu entendimento da recep-

çao cinematográfica. 

Para Iser, o processo de comunicação se realiza 

através da dialética regulada pelo que se mostra e o que 

se cala. Os vazios nas articulações do diálogo estimulam o 

leitor a preenchê-los projetivamente. Provocam o leitor a 

tornar corno pensado o que não foi dito. O calado adquire 

vida pela representação do leitor. No processo de comuni

cação do cinema e da história em quadrinhos acontece algo 

semelhante, através das várias elipses que compõem a lin-

guagem narrativa. A passagem de tempo na maioria d~ vezes 
, 

é completada pelo espectador. Não é preciso mostrar todos 

os momentos de urna ação. , Aqueles que não são rrostrados, são 
. I 

completados na mente do espectador.! O que é suprimido peE 

manece à vista e, assim, provoca modificações na atitude 

do leitor. 

Já Rudolf Arnheim, no livro EI cine ' corno arte 

também havia se manifestado sobre esta questão . do proce~ 

so de aparecimento e desaparecimento quando este mostra 

que o todo é sentido e percebido mesmo quando apenas . par-

te de urna figura está visível, enquanto o resto perman~ce 

obscuro. Quando os objetos estão parcialmente ocultos, a 

*H.D. Zimmer.man~ 'Sobre a utilidade de literatura - observações preli
minares para uma teoria da oomurÜcação literária. Frankfurt - 1977, 

, '~' Jauss in: Costa Lima, Luiz org. Paz e Terra, 'op. cito p.172. 
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imaginaç~o os ~ompleta. 

Iser se vale do exemplo cinematográfico papa i-

lustrar a sua teoria, lembrando a cena do filme The third 

man (O terceiro " homem) , de Carol Reed, quando, numa nm e~ 

~ 

do personagem e conjeturamos cura, vemos apenas os pes so 

bre o resto do seu corpo. 

]i. medida que os vazios indicam uma relação po-

tencial, liberaram o espaço das posições denotadas pelo 

texto para os atos de projeção do leitor. Assim, quando tal 

relação se realiza, os vazios "desaparecem". 

Iser coloca as diferenças entre o texto exposi-

tivo e o texto ficcional, bem como suas possibilidades de 

interação com o leitor. O texto expositivo semr:>re explica 

um argumento ou transmite uma informação, tem como pressu 

posto a referência a um certo objeto; em troca, isto exi-
\ 

ge uma individualizaç~o do ato da fala, de modo que a ex-

press~o possa alcançar a sua precis,ão pretendida. Ao pas

so que nos textos ficcionais, a , conectabilidade interro~ 

pida pelos vazios torna-se variada. Eles abrem um número 

crescente de possibilidades, de modo que a combinaç~o de 

esquemas passa a exigir a decisão seletiva do leitor. Qu~ 

to maior a quantidade de vazios, tanto maior será o núme-

ro de imagens construídas pelo leitor. As imagens que conE. 

truímos enquanto lemos produzem uma consciência latente, 

que acompanha nossas imagens, por meio da qual somos pos-

tos, potencialmente, em relaç~o com elas. 

As observações d~ Iser sobre o texto expositivo e 

o texto ficcional podem até ser transpostas para o filIre d~ 

cumentário e o filme de ficção. Suas explicações vieram me 
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esclarecer dúvidas auanto a momentos de maior participação 

do recentor nos filmes de ficcão e menor em alguns filmes 

documentários. 

Iser também tece considerações sobre o romance 

do tipo folhetim. O interesse do leitor neste ~ênero está 

na técnica de corte do folhetim, 0.ue interrompe para for-

mar uma tensão. O suspense faz imaginar urna continuação, 

aumentando a parti cipac:ão. Para Que os vazios do texto pós 

sibili tem uma relac:ão deve haver uma estrutura a fim de 

que a determinação reciproca dos segmentos textuais nao se 

torne dependente do arbitrio da regulação meramente indi-

vidual. lIo cinema também se passa assim. A conexão entre 

os planos, através da pontuac:ão da narrativa estabelecida 

I ~ ~ 

pela montagem dara a estrutura necessaria aue irá provo-

car a participação. Iser us~ mais urna vez um exemplo cine 

matográfico, citando um trecho de Bela Balaz, " quando este 

diz que mesmo a imagem mais relevante precisa da oosicão 

de urna imagem entre outras imagens ~ara estabelecer assbc~ 

ações com as imagens anteriores e posteriores: "As imagens 

são por assim dizer carregadas de uma tendência para a sig 

nificação, 0.ue se cumpre no momento em que entram em con-

tato com outras imagens." (Balaz, 1930, !?46, ~ Iser, 

W. in Costa Lima, org.) 

No capitulo seguinte farei um relato da experi-

ência que ti vesobre a recepção infantil diante do cinema. 

Mas, desde já, nosso afirmar que concordo inteiramente com 

MareeI Hartin, auando diz: "Há de cada filme tantas inter 

pretaçãe s quanto esoe ctadores e se o sentido da imagem es 
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tá em função do contexto fílmico, ela está também em fun 

ção do contextual mental do espectador, cada um reagindo 

segundo seus gostos, sua instrução, sua cultura, suas op! 

niões morais, políticas e sociais, seus preconceitos e 

suas ignorincias." (Z,1artin,apud. Jean-Daniel Lafond,l982, -
p. 63). 
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3 - A RECEPÇÃO INFANTIL 

"( ••• ) deu uma vontade de chorar dentro do cora-

ção." (Frase dita por uma men~na, lembrando-se qua~ 

do, aos 5 anos, se . emocionou diante de uma'cena, na 

primeira vez em que foi ao cinema.) 

Um trabalho de pesquisa sobre o potencial de re 

cepçao da criança frente ao cinema assemelha-seã que 1 e 

que se costuma realizar com determinadas minorias sociais, 

como os índios, os negros, os pobres, os trabalhadores ru 

rais, os bóias-frias, etc. 

Para estudar o pensamento infantil 
~ 

,e preciso, 

igualmente, abstrair-nos de visões preconceituosas, de co~ 

ceitos desconhecidos da criança, adotando uma postura de 

ouvir mais do que falar, procurando :uma atitude de estra-

nheza e curiosidade, por mais que as respostas pareçam co 

nhecidas. O código do adulto, de inxcio, es tabelece u In a 

barreira. Os enunciados emitidos nos discursos infantis 

não podem ser interpretados unicamente a partir de expli-

caçoes racionais, nem olhados exclusivamente ã luz da ra-

zão. A criança oscila entre as leis que regem o mundo a-

dulto e o imaginário próprio do seu grupo. Igual atitude 

encontramos também em grupos considerados culturalmente 

"diferentes " •. A propôsi to, lembro Levi-Strauss, no livro 

La pe'nsée sauvage (1964): "Cometemos o erro de crer que 'o 

selvagem é exclusivamente governado por suas necessidades 

orginicas e econômicas." Da mesma forma, nós, adultos, co 

metemos o erro de julgar a criança apenas baseados nos re 
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ferentes de verdade e erro quando analisamos sua recepçao 

apenas em relação à semelhança do filme com a realidade, 

esquecendo que suas reaçoes estão mais ligadas às associa 

çoes dessa imagem com o seu imaginário infantil. 

~. exemplar o conselho de D. W. Winnicott (1975) 

na frase final do seu livro O brincar e a realidade: "Que 

os jovens modifiquem a sociedade e ensinem aos adultos a 

ver o mundo com olhos novos, mas onde houver o desafio do 

rapaz ou da moça em crescimento, que haja um adulto para 

aceitar o desafio. Embora ele não seja belo necessariamen 

te." (Winnicott,1975, p. 202) 

A comprovação científica das influências da te-

levisão e do cinema sobre a criança ainda está por se fa

zer. As pesquisas são difíceis . de realizar.e os resultados 

de que dispomos são incompletos. Cada indivíduo éum caso 
I 

particular e seu contexto cultural varia segundo seu meio, 

a região, o país ao qual pertence. 

A 

Sempre me coloquei contra as teorias que veem a 

televisão e o cinema como onipotentes e manipuladoresfren 

te aos receptores inteiramente passivos e dominados. Fi-

quei muito feliz quando comecei a ·perceber . que havia ou-

tros estudiosos que poderiam vir em meu auxílio, trazendo 

algumas considerações valiosas em defesa da minha opinião. 

Uma constatação dos pesquisadores de Harvard é esclarece

dora: "O mundo das experiências terrenas funciona como um 

marco de referên6ia, dentro ·do qual se inscreve a televi-

são e nao ao contrário . • - . " "A maior parte de noss.oS 

. encontros com o mundo não sao diretos - disse o psicólogo 

norte-americano J. Brunner - pois nem sequer aprendemos 

nossa física ingênua atuando de forma isolada e direta so 
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bre o mundo da natureza. Inclusive no momento do encontro 

este mundo já é "um mundo simbólico, produto da cultura hu 

mana." (German Rey, 1989, p. 5) 

"Os monstros, os duendes ou os magos sao os pri-

meiros seres que as crianças identificam como irreais.Qu~ 

to mais perto está um personagem da realidade fotográfica, 

mais tenderá a criança a considerá-lo real" (1989), diz 

German Rey. A passividade do receptor nasceu do modelo que 

inauguraram Wiener e Shannon, ao darem um desmedido poder 

ao emissor e, sobretudo, ao restringirem os processos co-

municativos a simples passagem ou transmissão de informa-

ção. Referindo-se ao medo que alguns estudiosos têm do mal 

que pode causar a televisão, German Rey diz:"Não concordo 

com estes temores. Pelo contrário, creio que o processo 

de apropriação que as crianças fazem destes seres pode co 

laborar decisivamente no enfrentamento ou elaboração de 

conflitos existenciais decisivos." (GeJ::"J:l.an Rev,1989,p.5). 
. I ~ 

Bruno Bettelheim, em A psicanálise dos contos de 

fadas, (Bettelheim, apud Rey, 1989), diz que faz parte do 

desenvolvimento da criança precisamente, elaborar, através 

da fantasia ou de novas formas de raciocínio, estas di-

mensoes que questionam constantemente o s 'er humano. 

A pSicanálise ou a hermenêutica, as teorias da 

recepçao ou a gramática do texto, a psicologia cogriitiva 

ou as estéticas literárias junto com a Escola de Consta~

za, têm reivindicado a atividade do leitor, de quem vê, de 

quem percebe. Algumas idéias defendidas pela Escola de Cons 

tanza já foram colocadas por mim no nréserit 'e capítulo,qu~ 

do citei os teóricos que me ajudar.am na elaboração da di~: 

sertação, quando fiz algumas observações principalmente so 
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bre os textos de Hans Robert Jauss, sobre a estética da re 

cepçao literária. Essa mudança de paradigma que surgiu das 

pesquisas literárias da Escola de Constanza ainda não acon 

teceu, ou pelo menos em tal escala na pesquisa de. recepção 

cinematográfica. Quase todos os teóricos da comunicação 

ainda deixam cair o peso da balança mais do lado do produ 

tor que do receptor da obra cinematográfica. Parece que 

quanto mais o cinema se torna um objeto de consumo, visto 

cada vez mais por um maior número de receptores, isto afa~ 

ta ainda mais os estudiosos do ver e sentir do espectador. 

~, mais uma vez, Hans Robert Jauss aue vem em meu auxílio, 

esclarecendo, através de uma citação, que ele faz de Brecht: 

"A este respeito há que citar, pelo menos, a objeção que 

. Brecht formulou sobre os efeitos do cinema: Todos e s tão 

de acordo com que o cinema, inclusive o mais artístico, é 

um artigo de consumo ••. Todos, e quase sem exceção, se "l~ 

mentam deste fato. Aparentemente, dinguém pode imaginar-

se que esta maneira de entrar no comércio poderia ser van 

tajosa para uma obra de arte." (Gesammel,apud.Jauss). Se ---
a carência qe teorias é grande em relacão à recepcão do 

espectador adulto ela é ainda maior a respeito do espect~ 

dor infantil. Tentei, por isso, buscar algumas explicações 

no campo da }?sicologia da aprendizagem, embora o autor co~ 

sultado não tenha tratado diretamente da recepçao da " cri-

ança frente o cinema. Limitar-me-ei aqui " apenas a discor

rer sobre algumas considerações feitas por Jean "Piaget e 

.. 
alguns autores por ele citados no que se refere a forma-

ção do símbolo na criança, por" sua relação indiscutível 

com o imaginário suscitado pela linguagem cinematográfica. 
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JeanPiaget, em La formation du symbole chez 

l'enfant (1959), coloca sua principal teoria sobre a for

maçao do símbolo no capítulo referente à explicação do j~ 

go. 

"Uma espécie de adultocentrismo complicou os es 

tudos sobre o jogo nas crianças, constituindo-se um grande 

obstáculo nas pesquisas genéticas, vendo no jogo um des-

perdício de energia, sem perguntar por que as crianças jo 

gam dessa ou daquela maneira." (1959) "O jogo, segundo uma 

fórmula célebre, encontra seu fim em si mesmo, enquanto o 

trabalho e as outras condutas não-lúdicas comportam um fim 

não-.,.compreendido em sua ação como tal."(Piaget,1959,p.120) 

Para Piaget~ é a estrutura mesma do pensamento 

da criança que explica o símbolo. A propósito disso, ele 

diz: "A criança não possui um pensamento interior sufici-
, 

ente~ente preciso e imóvel, seu penamento lógico-verbal é 

muito curto e muito vago, enquanto o símbolo concretiza e 
I 

anima todas as coisas." (1959) Daí a ficção e o jogo 

quando a criança faz sua boneca tomar uma sopa fictícia, 

ou se deita imóvel para imitar um canário morto. Não te

rão também o cinema ou a imagem televisiva esta possibili 

dade de concretizar as coisas, observada por Piaget? Diz, 

ainda, Piaget (1959): · "O simbolismo lúdico -e construído 

pelo sujeito para seu próprio uso e este egocentrismo do 

significante convém então exatamente ao caráter das sig~i 

. ficações." (Piaget ~ 1959, p. 160) 

Para Freud, há simbolismo no sonho porque o con 

te·údo dos símbolos é recalcado. "O sonho é sempre a reali 

zaçao de um desejo I mas o c o n t e ú d o d ·o s s .o n h o s 



29. 

e n c o 'b r e u m c o n t e ú doI a t e n t e d o q u a 1 ele 

é só a transposição simbólica. Esta transposição é de 

vida a urna censura que provém da consciência do sujeito, 

assim corno de seu superego ou interiorização da açao dos 

pais. O conteúdo latente é, com efeito, censurado porque 

está formado por tendências reprimidas. O sonho é, pois, 

no total, a realização simbólica de um desejo reprimido." 

Completa ainda: "Um simbolismo não é, pois, nunca simples, 

há sempre 'polissimbolismo' pelo fato das significações 

múltiplas que resultam do encaixe das tendências ' e dos 

conflitos." (Preud, apud Piaget, 1959) 

Para 'Jung, osgrandp.s símbolos gerais sao heredi 

tários: "formas preexistentes ou tipos arcaicos de perceE 

ção". (Jung, apud Piaget, 1959). Jung considera os mitos 

corno gerais porque constituem a tornada de consciência co~ 

vergente dos mesmos arquétipos inerentes a um . só inconsci 

ente coletivo, inato na humanidade. Piaget chama a atenção 

para urna categoria de símbolos "gerais" que deve atrair a 

atenção: são aqueles comuns ao pensamento da criança, ao 

sonho e às formas simbólicas do pensamento do adulto. Um 

bom exemplo é o da água, que está ligada à idéia de "meio 

original", seja de nascimento, seja de novo nascirrento, num 

grande número de representações. O fato é conhecido nos 

símbolos oníricos: numerosos mitos fazem sair das á g u a s 

tanto homens cO,mo deuses. 

são vários os exemplos de filmes que. utilizam 

estes mitos, imaginados pelo adulto para atender às fabu

lações lúdicas da criança, mas coincidem com os mitos do 

pensamento do ' adul to para explicar a origem das ooisas, <X>~ 



30. 

roborando as observações feitas por Jung sobre o inconsci

ente coletivo. 

Não me estenderei . mais sobre as consiçleracões 

neste campo, pois este não é o objetivo desta disserta-

ção,que pretende ter um olhar mais antropológico que psico

lógico para a recepçao infantil. 

Como já disse anteriormente, é perigoso falar-se 

sobre "a criança~ pois há muitas e diferentes crianças.Es

ta foi uma observação que me foi transmitida por meu orien-

tador. 

Na miha pesquisa, embora o número de crianças en-

trevistadas não tenha sido grande, a diversidade de respos-

tas foi muito significativa e enriquecedora. Embora eu me 

prendesse i mesma faixa etária (entre 9 e 11 anos) e i mes-

ma série escolar (49 série do 19 grau), a variedade foi mar-

cante durante todo o percurso que segui para desenvolver a 

dissertação. Aliás, muito mais que estudar algumas teorias, 

que,ãs vezes,me custara~ algumas noites de sono, o mais em

polgante e apaixonante Ao trabalho foi captar esta grande 
I 

diversidade de reações da criança na compreensão da imagem 
I 

cinematográfica. . 

Relato, a seguir, as várias etapas que segui . na 

busca da recepção da criança: o número de crianças entrevis-

tadas, os locais visitados, os filmes exibidos e a metodo-

logia empregada. 



3.1 O objeto e o método 

"Parece um aparelho de hospital! Isto 'é a 

televisão?" (Um aluno ao ver o proj etor 

cinematográfico). 

31. 

Resolvi encontrar as crianças no espaço escolar 

porque isto me daria a vantagem de tê-las já reu.nidas em 

horário previamente estabelecido. Estariam também predis-

postas a urna atitude de maior "seriedade" diante do filme 

em maior disponibilidade para responder is perguntas, há-

bito adquirido nos testes escolares. 

Optei por ter corno referência alunos da 4~ 
.. 

se-

rie do 19 grau P?r serem de urna faixa etária que já domi~ 

na melhor o códi90 lingfiistico, e Dor manterem ainda urna 

coesao de grupo, que já começa a diminuir a partir da 5~ 

série, quando um número mator de professores, com disci-

plinas isoladas e, às vezes, até sem nenhuma integração faz 

perder esta caracteristica grunal. 

Selecionei la escolas, cinco da rede particular 

e cinco da rede pública. Busquei escolas di~erentes, tan-

to no tipo de clientela atingida, auanto na proposta 6eda 

gógica utilizada. 

Escolas particulares: 

- Tn'sti tuto Nazaré. Atende a uma clientela proveniente de 

uma classe média mais intelectualizada, pais politizados 

e de tendências socialistas. Possui alunos apenas até a 

4~ série do lQ grau. Sua diretora, Regina Yolanda Werned<, 

é educadora bastante renomada e ilustradora de livros in-
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fantis. Assumiu a direção da escola há oito anos, depois 

de viver uma exoeriência de muitos anos, também como dire 

tora, numa escola modelo da rede pública, a Escola Muni"ci 

paI Joaquim Manoel de Macedo, em Paquetá. O currículo é 

aberto, variando de acordo com os acontecimentos trazidos 

pelos alunos. A escola passa por grandes dificuldades ec~ 

nômicas e corre o risco de fechar as Dortas no próximo ano, 

se não conseguir solucionar as questões financeiras. Os 

pais concordaram em aumentar as mensalidades além do esti 

pulado por lei para tentar salvá-la. Mensalidade escolar 

* do mês de outubro de 1988: Cz$ 38.000,00. A escola possui 

projetor cinematográfico de l6mm. Durante dois anos (83 e 

84) exibiu filmes brasileiros, semanalmente, para os alu-

nos da escola inteira, na época em que a Embrafilme cedia 

os filmes gratuitamente para a rede escolar. Está locali-

zada na Rua Pereira da Silva n9 322, Laranjeiras, na Zona 

Sul. 

- Colégio Andrews. Atende a uma clientela de classe média 

alta. Possui dois mil alunos apenas no prédio que visitei, 

localizado na Rua Visconde Silva n9 161. A escola comemo-

rou 70 anos em 1988. Tem boas instalações, distribuíd~sem 

três edifícios de três andares, auditório com 110 lugares, 

com projetor de cinema de l6mm, telão e equipamento de vI 

deocassete VHS. Possui setor de audiovisual e os ~~-

tos só podem ser manejados pelo encarregado do setor. Men 

** salidade escolar do mês de outubro de 88: Cz$26.551;OO 

- " Escola Ativa. ~ peque na e existe há 14 anos. Há alguns 

... duas sedes, "ano s possula uma para maternal e jardim (a Ati 

* Mensalidad e em mal.O de 1990: Cr$ 6.260,00 

** 
Mens a lid ad e em mal.O de 1990: Cr $ 3.278,95 
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vinha) e outra para alunos da 1<: a 5<: série do 19 grau. Hoje . 

atende só até a 4<: série e funciona numa casa de dois pa

vimentos, com instalações modestas. Não tem projetor cine 

matográfico, mas já utilizou o cinema com uma exp~riência 

realizada nos anos 70 (77 e 78) com atividades de filmagens 

em super 8 elaboradas inteiramente por alunos e coordena

das por mim e pela equipe do Cineduc. A escola está sitUa 

da na Rua Almirante Guilhobel n9 37 , Lagoa, Zona Sul. Men 

salidade do mês de maio de 1990: Cr~ 3.619,0 4. 

- ' Co'légioPaulaBarros. Atende a uma clientela de classe 

média de poder aquisi ti vo menor, que procura para os fi

lhos uma escola razoável, mas com uma taxa de mensalidade 

escolar não muito alta. Possui instalações confbrtáveis, 

com dois prédios I (uma casa antiga e um edifício mais novo 

construído ao lado). Está localizada na Rua Miguel Perei

ra n913 , Humaitá, Zona Sul. Mensalidade do mês de maio 

de 1990: Cr~ 3.183,71. 

- Colégio Santo Inácio. Escola tradicional, que existe há 

mais de 60 ahos, de formação religiosa católica. Possui 

turmas de alunos bastante numerosas e atende a uma clien

tela, de alta classe média. Tem coordenadores pedagógicos 

por área curricular e por série. Está localizada na Rua 

são Clemente n9 226, Botafogo, Zona Sul. Mensalidade do rrês 

de maio de 1990:Cr~ 3.686, 00 (possui alguns alUnos boI 

sistas). 

Escolas públicas municipais: 

- Escola Municipal Prof.Josué de Castro, situada na Av.Bra 

sil n9 (em frente ao Instituto de Manguinhos). 
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- Escola Municipa l Joaquim Manoel de Hacedo, localizada na 

Ilha de Paquet~. ~ considerada uma escola modelo do muni-

cípio. Possui projetor cinematogr~fico de 16mm. 

- CIEP (Centro Integrado ·de Educação Pública), loçalizado 

na Rua Marqu~s de Sapucaí, setor n9 da Passarela dos 

Desfiles das Escolas de Samba. Possui equipamento de vídeo 

Betamax e exibe vídeos de forma sistem~tica para os alu-

nos. Executa um trabalho programado no setor de arte~ com 

professores especializados em artes plásticas, teatro em§. 

sica. 

- CIEP de Ipanema. Foi o primeiro a ser inaugurado, poss~ 

indo, por isso, algumas características peculiares. 

- Uma escola municipal da Zona Oeste (bairro de Paciência), 

cujo professor de artes foi meu aluno, o que facilitara a 

minha entrada na escola. 

Antes de iniciar o relato das visitas e a descri 

-çao da metodologia empregada nas entrevistas, quero tecer 

algumas considerac6es que creio esclarecedoras para o tra 

balho da dissertação. 

A decisão de iniciar a visita às salas de aula e 

entrevistar as crianças devolveu-me a motivação e o entu~ 

siasmo para elaborar a dissertação, já amortecidos por ta~ 

tas leituras sobre a recepção e os meios de comunicação. 

Percebi, também, que teria agora um caminho mais longo a 

percorrer neste ' di~logo com as crianças e senti que, por 

mais que pensasse que estava nisando em terras conhecidas, · 

surpreendia-me a cada curva do caminho. Era preciso man-

-ter um passo nao apressado e ter o ouvido sempre atento a 
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essas vozes estimuladoras e sempre curiosas, guiando-me 

através desses olhares, só concluir quando forem mui tas as 

respostas, ou melhor , talvez não chegar a concluir, mas 

apenas a levantar hipóteses que possam auxiliar o~tras te 

orias. 

Um trabalho de pesquisa com o filme no espaço é~ 

colar se depara, de antemão, com uma série .de dificulda-

des. Inicialmente, o consentimento da direção da escola 

para o trabalho. t necessário conversar previamente com a 

coordenação pedagógica a fim de obter um horário que nao 

interfira nas atividades curriculares. Minha entrada nas 

escolas foi facilitada porque procurei escolher institui

ções onde eu tivesse a certeza de que já conheciam o meu 

trabalho anterior com cinema e compreendessem o meu prop~ 

sito. Dificuldade maior enfrentei diante das condicões con , 

cretas de exibição dos filmes. À exceção dos Colégios An-

drews e Santo Inácio, em todas as escolas visitadas f ui 

obrigada a fornecer o projetor, improvisar tela e utilizar 

a própria sala de aula, nem sempre adequada à exibição. 

Como pude posteriormente constatar, isto prejudicou o grau 

de atenção e concentração dos alunos. 

Outro obstáculo decorreu da minha intenção' 'de usar 

exclusivamente filmes brasileiros na investigação. Optei 

por filmes de curta-metragem com duração média de 10 min~ 

tos para facilitar a disponibilidade de horáriosoferecidos 

pelas escolas. Estes filmes têm sua veiculação limitada a 

uma única distribuidora, que pertence à Fundação do Cinema 

Brasileiro e o acesso ao material se faz exclusivarrente por 
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aluguel. A taxa por exibição na época da pesquisa foi de 

Cz$ 1.100,00 (ver tabela no Anexo 1). Estes filmes s a o 

alugados mediante reserva por telefone com uma antecedên-

cia mínima de três dias. Esclareço que houve necessidade de 

conciliar as disponibilidades das escolas com as da dis-

tribuidora, o que me demandou mais tempo do que eu havia 

planejado. Um impasse inesperado foi a greve dos profess~ 

res das escolas municipais que impediu o desenvolvimento 

da pesquisa " pois durou quase todo o segundo semestre de 1988. 

o instrumento utilizado constituiu-se basicamen 

te de questionários escritos. Embora reconhecendo as limi 

tações do método na avaliação, optei por ele numa primei-

ra abordagem da pesquisa com as crianças. Os al unos não d~ 

minam o código . lingüístico; no entanto, precisam dele pa-

ra transmitir as informacões visuais recebidas. Esta defa . 
sagem entre o código visual percebido e o código escrito 

a ser transmitido levará seguramente a uma fi ltragem nac~ 

municação que resulta numa diminuição do potencial de co-

nhecimento dos elementos percebidos. 

De qualquer forma, os questionários me permi ti-

ram estabelecer certos parâmetros orientadores da pesquisa. 

Programei dois questionários: uma para o filme de 

ficção, outrc para o documentário, aquele mais extenso, 

com indagações referentes aos aspectos visuais e de conte 

údo e o outro, por se referir a um filme predominantemen-

te descritivo, usei um número menor de perguntas. 

A idéia inicial previa uma única exibição de ca-

da f ilme para cada turma de alunos. Entretanto,percebi a 
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neces~idade de e xibir o fi me Meow duas vezes, dada a com

plexidade do filme e a divis~o das perguntas nos aspectos 

visuais e t emáticos. Após a primeira apresentação, ofere

cia a primeira parte do questionário. As perguntas sobre 

o conteúdo seriam respondidas depois da segunda exibição. 

Em anexo, reproduzo os questionários exatamente corno fo

ram apresentados aos alunos. (Anexos 11, 111 e IV) 

Apesar das dificuldades encontradas consegui de . 

senvolver a primeira parte 'da pesquisa (Ciuatro das cinco 

escolas particulares previamente escolhidas )em um mês: de 

5 de outubro/88 (primeira exibição na urimeira escola) a 

3 de novembro/88 (exibição do segundo filme na quarta es

cola). Estive duas vezes em cada escola. Na primeira, eu 

exibia o desenho animado (em duas projeções) e, na segun

da, eu exibia o filme-documentário. 
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3. 2 Os filmes: mediadores entre o emi ssor e o recep-

tor 

Os dois filmes escolhidos foram: 

• Heow 

Desenho animado de Marcos Magalh~es, colorido, bitola 

16mm, com oito minutos de duraç~o, história de um gato 

convencido a se alimentar com coca-cola, e 

• Viagem ao ninho da terra 

Documentário de Luiz Keller e Tânia Quaresma, colorido, 

bitola 16mm, com oito minutos de duração, mostrando o pa~ 
I 

tanal mato-grossense (fauna e f~0ra), sonorizado com Flo-

resta Amazônica, sinfonia de Villa Lobos. 

Por que escolhi estes filmes? Inicialmente, por 

serem de curta-metragem, o que facilita a exibição, em fa 

ce do pouco tempo cedido pelas escolas. O segundo motivo, 

menos prático e mais conceitual, refere-se ao fato de se-

rem filmes que abordaro questões culturalmente significati 

vas para o espectador brasileiro. Optei também por modal! 

dades distintas de linguagem cinematográfica: um desenho 

animado, técnica espetacular de grande aceitação por par-

te das crianças, e um documentário, recurso que canaliza 

sempre, em seu bojo, as questões de realidade e veracida-

de fiteis numa p e squisa de recepç~o que, necessariamente, 
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vai tocar no real e em seu referente - o filme. 

são filmes que cOlmeço muito bem e cuja reaçao 

já tive oportunidade de experimentar com receptores infan 

tis, juvenis e adultos. 

Al~m da sinopse e ficha t~cnica com os nomes da 

equipe de realização do filme, faço, a seguir, uma descri 

ção detalhada das cenas dos dois filmes utilizados para o 

trabalho, a fim de facilitar a compreensão dos comentá-

rios a eles referente posteriormente. 

~ minha intenção projetar os dois ~ilmes por 

ocasião da defesa da dissertação. 

HEOI'l 

Desenho animado, cor, 8min, 1980 

Direção e Roteiro: Marcos Magalhães 

Animação: Marcos Magalhães 

Efeitos: Harcos Magalhães e Raul ~·10tta 

Backgrounds: Marcelo Araujo 

Música: ArthurCabral 

Som: Ademil Santos 

Produção: Embrafilme 

Sinoose: um gato faminto em cima do muro de uma g r a n de 

cidade ~ disputado por dois donos. Um tem pouco 

a lhe oferecer com um pouco de leite, o 
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outro tenta seduzi-lo fazendo propaganda de um 

ex6tico refrigerante "soda c61ica". O gato aca-

ba cedendo ao consumismo e seu miado se transfor 

ma noutra lingua. 

Descrição' das cenas na ordem em que aparecem na tela: 

- .A primeira imagem apresenta um muro de tijolos e, ao fun 

do, urna paisagem que parece ser de subúrbio, pois as ca 

sas sao modestas e de um só piso. Vê-se também uma árv~ 

re e um pneu pendurado num dos galhos para servir de ba 

lanço. 

- A câmera se desloca para a direita acompanhando a exte~ 

são do muro, corno se nós, espectadores, estivéssemos do 

lado de cá, vendo a paisagem do outro lado enquanto an-

damos (um travelli~ para a direita). A paisagem se tr~ 

forma ~omo se' estivéssemos vendo passar os vários bair-

ros de urna cidade. 

- Surgem tratores demolindo casas e escavadeiras removen-

do morros. 

Nos prédios altos veios agora muitos anúncios luminosos 

(Osso, Soda Panaka, ltc) e ouvimos um plim-plim caract~ 

ristico que coincide com o piscar de urna luz azulada que 

sai de várias janelas. 

- Não é s6 a paisagem atrás do muro que se modifica, tam
I 

bém o pr6prio muro apresenta algumas informaç5es: " dra 

restos colado de algum folheto de campanha eleitoral, ora 

um coração atravessado por urna seta e os nomes dos namo 

rados ' (Reynaldo e Iara), ora um sol desenhado corno o fa 

zem as crianças. 

Agora é uma favela com muitos barracos em cima dos mor-
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ros. 

- Mais próximo vemos se deslocar uma luz vermelha que pi~ 

ca incessantemente, dirigindo-se também para a direita, 

atrás do muro, enquanto ouvimos o barulho da sirene da 
. 

polícia. Esta informação simplificada nos faz identifi-

car o carro da patrulhinha tão comum nas ruas da nossa 

cidade. 

- Neste exato momento começam a aparecer várias pessoas 

que pulam o muro, vindo da favela para o lado em que e~ 

tamos nós, os espectadores, e que tudo indica ser um ter 

reno baldio. 

Os personagens simbolizam os marginais da sociedade (p! 

vetes, ladrões, prostitutas, hippies, traficantes) que, 

assustados, procuram fugir da polícia. 

- Depois que todos pulam, a câmera pãra e vemos um gato 

sentado no muro e que começa a miar. 

- No canto direito da tela aparece um braço com uma manga 
I 

de paletó verde que acaricia o gato e lhe oferece 11 m a 

tigela onde despeja um pouco de leite. 

- O gato bebe tudo e em seguida recomeça a miar. 

- O braço novamente serve leite. 

- O·gato bebe e depois continua miando, e assim sucessiva 

mente, até . que o leite acaba. 

- O gato continua miando até apanhar do braço. 

- Também do lado direi to da tela aparece mais um braço que 

começa a brigar com o primeiro. Este tem a manga do pa

letó listrada de vermelho e branco com uma estrela no 

punho. 

- O primeiro braço desaparece e vemos agora o segundo re-
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~irar o prato do gato e oferecer um outro vermelho com 

uma listra branca. 

- Em seguida, o braço abre uma garrafa semelhante à de co 

ca-cola, enquanto ouvimos o ruído do espocar da tampa. 

- O gato bebe e cospe. 

- O braço oferece novamente, ele nao bebe e continua mian 

do. 

- O braço bate-lhe com a garrafa na cabeça. 

- O gato continua miando. 

- O brac o, então, mostra-lhe uma $erie de anúncios: Soda, 

Soda, Beba Soda, Soda. 

- O gato continua miando. 

- O braço ag?ra mostra-lhe um aparelho de televisão. 

Neste momento, toda a tela onde o filme está sendo pro-

-jetado se torna a tela de TV, e somos nos agora que ve-

mos o comercial que vai começar. 

- Uma gata sensual está sentada num, almofada balançando o 

rabo. Ela é um misto de gata e mulher e tem numa das mãos 

uma garrafa que leva à boca apetitosamente. 

- Assim que ela bebe a música se torna mais animada e várias 

bolhas de ar tomam conta da tela, · mexendo ao som da mú-

sica, inicialmente pequenas e depois crescendo, até que 

uma delas vai se aproximando até vermos que dentro dela 

está a gata. A bolha estoura e a gata cai novamente na 

almofada. 

- Um avião aparece soltando fumaça colorida em forma de 

arco-íris e escrevendo no céu a palavra Soda. 

- O comercial termina com uma cortina fechando, onde se lê 

a frase: Beba Soda-Cólica. 
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- O gato continua miando, mas corno o braço ameaça lhe ba

ter com a garrafa, ele então bebe a soda. 

- E assim sucessivamente, bebendo e miando, até acabar o 

refrigerante. 

- Mais uma vez vemos uma briga entre os dois bracos', e ago . -
ra quem vence é o braço de paletó verde, que joga a ti-

gela vermelha fora e oferece outra igual i primeira, tam 

bém com leite. 

- O gato bebe e também cosp.e e continua miando. 

- O braço de paletó verde lhe aperta o pescoço. A imagem 

agora é fixa e vemos no muro a palavra HEOW com urna ex-

c1amação (o título do filme). 

VIAGEH AO NINHO DA TEF.RA - cor, 9 min, 1978 

Direção: Luiz Ke11er e Tania Quaresma 

Roteiro: Luiz Keller e Tania Quaresma 

Foto: Tania Quaresma, Gilberto Otero, Luicio Kodato e An-

tonio L. M. Soares. 

1-1ontagem: Wal ter Goulart 

l-1Gsica: Vi11a-Lobos 

Sinopse: o Projeto Trindade documentou durante dois anos 

em imagens, som e texto a vida e a obra de vários músicos 

brasileiros. Dele resultou o filme longa-metragem Trinda-

de: Curto caminho, longo, onde oito regiões do Brasil têm 

suas paisagens musicalmente narradas por oito compositores 

diferentes. Posteriormente, o filme longa foi dividido em 

oito curtas e este é um deles, que mostra a região do Pa~ 

tanal e a mGsica é Floresta Amaz5nica, do compositor Vil-
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la-Lobos. 

Descrição dasce'na:sna ordem que aparecem na: tela : 

Vista aérea do pantanal mato-grossense, onde vemos de 

cima a vasta vegetação e um rio largo e barrentd. A ima 

gem não é fixa dando a impressão de que a câmera está 

num avião que se des loca sobre a pais agem, em travelling 

para a direi.ta. 

Já em baixo, ao nível do rio, a câmera mostra alguns j~ 

~ 

cares focalizados ainda de longe, dirigindo-se damargem 

para entrar no rio. A câmera se aproxima e vemos já de 

perto o movimento dos jacarés, alguns ainda .forad'água, 

entre as folhagens, e outros entrando no rio e já nadan 

do. Hais de perto, aparece só a cara de um deles. 

- Começamos a ver outros animais na margem posterior,mais 

distantes; são capivaras, alguns flamin~os e, em segui-

da, um flamingo voando. 

- A câmera acompanha algumas caPivaJas andando com os fi-

lhotes. 

- Um pato selvagem voando. 

- Várias garças na margem, algumas pousadas em árvores e 

outras no chão. 

- Um saracura. 

- Um passarinho no galho. 

- Alguns flamingos peóximos a · um ninho. A câmera se afasta 

e so então percebemos que o ninho está no alto de uma ár 

vore bem grande. 

- Até esta parte do filme ouvIamos como fundo mtisical a 

Fl_QI.e.§.!:...,-~ Amazônica, de Villa-Lobos. Agora as imagens ap~ 
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recem sem música para podermos ouvir melhor o ruído am 

biental: canto dos pássaros, bater dos bicos e asas das 

garças, gorjeios, cacarejos, silvos, pios, assobios e 

chiados dos animais, agora aparecem mais fortes. 

- Em um ninho, os filhotes de garça pedem comida. 

- Várias garças vistas de perto. 

- Um colhereiro (aquela ave que parece um pelicanornas tem 

o bico em forma de colher) abre as asas. 

Várias garças abrindo as asas e os bicos e mexendo os 

papos. 

- No chão um filho de garça morto. 

Agora a música surge novamente, mas num momento mais sua-

ve. 

Vemos o rio novamente. 

- Um homem está rémando de pé 'numa canoa. A câmera o acom 

panha, ora de perto na frente do barco, mostrando o rio, 

ora de.costas, vendo-se o sulco do barco nas águas tran 

qüilas. 

~ 

O barco para. O homem joga o anzol e vemos o peixe ser ': 

fisgado. 

Já com alguns peixes dentro da canoa, ele chega i mar-

gemo 

- Na horta, uma mulher colhe temperos. 

No fogo, a panela de alumínio cozinha o peixe na gordu-

ra, numa imagem bem próxima. 

- Do lado de fora da casa, a família saboreia a refeição. 

- Uma menina, depois de comer, brinca com duas bonecas. 

- Aparece o rosto do homem, com chapéu de palha, sorrindo; 

ele olha para a câme ra como se fosse falar. A imagem con 

gela. 
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3.2 As projeções dos filmes e as entrevistas 

Optei por descrever a visita às escolas na ordem 

cronológica em que foram realizadas. Poderá ser um relato 

um tanto cansativo mas creio importante conservar a ordem 

em que mantive meu contato com cada uma pelos desdobramentos 

sucessivos que acarretaram no desenvolvimento do trabalho. 

Primeira visita à Escola Ativa (5.10.88) 

Dos nove alunos da turma, sete estavam presen-

tes: quatro meninas e três meninos (um de nove anos, qua-

tro de 10 e dois de 11). A projeção ocorreu na garagem da 

casa que abriga p col~giom onde funciona a biblioteca. As 

criancas assistiram ao filme sentadas no chão, o que tam-

b~m fiz, para identificar-me melhor com elas • . Expliquei in~ 

cialmente o motivo da minha visita esclarecendo, a seguir, 

que as perguntas não tinham caráter de teste ou prova e 

que, se não soubessem responder algumas delas, deixassem-

-nas em branco, evitando olhar para a resposta do colega 

mais próximo. Fiz, a seguir, rápida enquête sobre os equ~ 

pamentos audiovisuais de que dispunham em casa. Todos ti-

nham televisão e videocassete. Os alunos demonstraram pr~ 

- -ocupaçao em nao responder a certas perguntas, solicitando 

nova exibição. Concordei apenas em termos de complementa-

ção, mas recusando modificação nas respostas iniciais. A 

professora acompanhou o trabalho, sem interferir. 

Após a primeira exibição, obtive as respostas 

c1esej adas em 15 minutos, com um aproveitamento de 85% (a:p~ 
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nas um, em sete, equivocou-se nas respostas). 

Em vista do maior número de acertos nas respos- ' 

tas a respeito do visual, decidi sistematizar as questões 

em torno de Meow em dois grupos de perguntas, conforme in 

formado anteriormente. 

primeira visita ao Instituto Nazar~ (6.10.88) 

Já conhecia muito bem a escola. A minha filha 

mais 'nova estudou nela durante três anos, por isso, em vá-

rios momentos, já estivera lá projetando filmes para os 

alunos. Nesta escola realizei, tamb~m, um trabalho de p'e~ 

quisa de recepção feito a partir da exibição do filme Li

zetta, de Luiz paulino dos Santos (uma adaptação do conto 

de Antonio de Alcântara Machado) para a mesma turma de 

alunos que agora reencontrava, atualmente cursando a 4c;t. s§. 
\ 

rie. A projeção foi feita na sala de música (onde os alu-

nos têm as aulas de , co~po e Som). 

Arrumei o fi me no projetor e fiquei esperando 
, 

a turma chegar. Na sa~a não há cadeiras, todos deveriam 

sentar no chão. Tive dJ colocar uma cartolina grande na p~ 

rede para servir de tela. Alguns alunos chegaram primeiro 

e ficaram conversando. Lembraram que eu já havia estado 

na escola no ano ante'rior e recordaram algumas cenas do 

filme exibido naquela ocasião. Quando todos j á estavam sen 

tados, a maioria deitados, perguntei se recordavam o tít~. 

lo do filme que exibira na outra vez. Ningu~m conseguiu se 

lembrar. Comecei a exibição do filme Meow. Todos gostaram 

e riram bastante. Liam em voz alta os anúncios mostrados . 

e comentavam at~cnica usada no desenho, dizendo: "Só a 
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cabeça mexe, olha a goeladele!~Depois da projeç~o fornos 

para a sala de aula para responderem às perguntas do que~ 

tionário·. Eram 14 alunos presentes, sendo seis meninas e 

oito meninos . 

Um fato curioso: esta foi a única turma em que 

~ 

um numero bastante significativo de alunos pediu para de-

senhar no espaço destinado a escrever qual a cena de que 

mais haviam gostado. 

Desenhos realizados: urna mulher de costas, "bo~ 

zuda" (parece ser a prostituta que pula o muro), o gato,a 

gata e a cortina, o gato, a tavela e o gato no muro, os 

prédios, o garoto pulando e o gato no muro, o gato e o pr~ 

to no muro, um garoto pulando o muro, o gato apanhando. 

(Xerocópia dos desenhos nos anexos V, VI e VII). 

Vale lembrar que, nesta escola, as aulas de ar-

te são levadas a sério. A dlretora, Regina Yo~anda We r-

neck, é também ilustradora de vários livros infantis. 

Primeira visita ao Colégio Paula Barros (7.10.88) 

Conillinei com a coordenadora o dia da projeção e 

ela me pediu para chega r meia hora antes a fim de não tu-

muI tuar a tunra, que encontraria, assim, a sala j á arrumada 

quando retornasse do r e creio. 

Um servente ajudou-me a levar o projetor, pois 

a sala fica no segundo andar. Como não havia nenhuma par~ 

de branca, pedi urna cartolina, que funcionou como tela. 

Disseram-me que, ao final da projeção, não deixasse de de 

volvê-l a , pois era da sala de artes. 
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Quando c omecei a montar o projetor, apareceram 

dois alunos curiosos que escaparam do recreio. Ao abrir a 

caixa do projetor, um deles disse: "Parece aparelho de ho~ 

pi tal! isto aqui é igual àquilo do dentista!" (eram os bra 

ços de ferro , colocados para sustentar o carretel do 

filme) • 

Quando peguei a caixa de som, um dos dois alu-

nos perguntou: "Isto é a televisão?" Respondi: "Não, -nos 

vamos ver um filme, e não um vídeo; isto é um projetor de 

cinema." Aproveitei, então, para fazer algumas perguntas. 

Pelas respostas soube que a turma tinha . 28 alunos e que 

havia uma professora para cada matéria. O horário que me 

foi cedido para projetar o filme era o da Prof~ Léa, que 

dava aulas de português e história. 

A turma chegou bem disciplinada, acompanhada da 

professora e da coordenadora. 

Comecei explicando o motivo da minha visita 
~ 

a 

escola. Os alunos responde ram bem às perguntas, derronstran-

do facilidade e prazer em participar da pesquisa, embora 

mostrando-se preocupados em não errar. 

A professora procurou colaborar, pedindo para ver 

as perguntas e me ajudando em recomendar aos alunos que 

não olhassem as respostas dos colegas e que, depois da se 

gunda projeção do filme, não poderiam responder nem com-

pletar as perguntas da frente da folha e sim as do verso. 

Eram 22 alunos, sendo 13 meninas e nove me ninos. 

As idade s variavam bastante. Havia cinco com nove anos, 

11 com 10, quatro com 11 e um com 13 . 
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Prime ira visita ao Colégio Andrews (19.10.88) 

Neste colégio eu jã havia mantido contatos du-

rante a coordena<]2o do trabalho desenvolvido com os alu 

nos de 1973 a 1975, através de um convênio assüiado com 

o CINEDUC. Isto facilitou a minha entrada no colégio. A 

diretora, Vera Flexa Ribeiro, recebeu-me muito bem. Proc~ 

rei marcar o horãrio da projeção do filme durante a aula 

de artes por conhecer também o Prof. Ricardo Maravilha, 

que havia sido meu aluno no Curso de Educação P.rtística da 

Faculdade Bennett. Nas aulas de arte as turmas sao dividi 

das em dois grupos. O filme teve de ser exibido quatro ve 

zes, duas para cada grupo. O colégio possui um auditório 

com capacidade para 110 lugares e é equipado com projetor 
I 

16mm, videocassete e telão. 

Houve grande diferença de comportamento entre 

os dois grupos. O primeiro era muito agitado, falou muito 

durante a exibição do filme, repetindo e imitando o miado 

do gato e colocando a nao na frente da tela para fazer so!!! 

bra com a luz do proj etor. "Ri.ram mui to quando o gato arr~ 

tava e fizeram come ntários sobre a técnica do desenho ani 

mado: lia cabeça desce e o corpo fica no mesmo lugar!" Lem 

bro-me ainda que demonstraram um certo DOUCO caso quando 

eu disse que o filme era brasileiro. 

Era~ 15 alunos no grupo: quatro "meninas e 11 me 

ninos, sendo que um com 9 anos, oito com 10 e seis com 11. 

Todos tinham televisão em casa, sendo que 13 alunos tilmam 

mais de mTI aparelho de TV e também videocassete. 

Um fato curioso com rel ação a este grupo: os co 
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mentários que fizeram durante a projeção foram discrimina 

tórios e machistas, chamando, por exemplo, o gato de bur-

ro e o menino que pula o muro, de pivete. Durante a segu~ 

da exibição do filme, ficaram um pouco mais quietos, pois 

perceberam que, por fazer muito barulho, haviam tido difi 

culdade em responder às perguntas. 

o outro grupo foi bem diferente. Os alunos per-

maneceram quietos, rindo apenas nos momentos mais errgraç~ 

dos, sem tecer nenhum comentário em voz alta. 

Eram 13 alunos, sendo três meninas e 10 rnenmos, 

nove com 10 anos e quatro com 11. Todos tinham televisão 

em casa, 12 deles possuindo dois aparelhos e nove te n do 

também videocassete. 

Segunda visita ao Colégio Paula Barros (21.10.88) 

Volto agora ao colégio para projetar o filme-do 

cumentário. 

Eram menos alunos desta vez, porque parte da tu~ 

ma estava participando de uma excursão programada para co 

·memorar a Semana da Criança, restando apenas na sala os 

-que nao viajaram. 

Mais uma vez, .. fui bem recebida pela coordenado-

ra. 

Os alunos agora já sabiam do que se tratava. Per 

guntaram apenas sobre o tipo do filme e se sentaram c 011\ 

cuidado, sabendo que o facho de luz, vindo do projetor, p~ 

deria ser encoberto se alguém ficasse na frente .. Isto nao 

acontecera na primeira exibição, o que demonstra queal

guns alunos nunca tinham visto um projetor de cin~lna . . To-
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dos os alunos, no entanto, tinham televisão em casa e 10 

possuíam também videocassete. 

Segunda visita ao Instituto Nazaré (25.10.88) 

Havia o mesmo número de crianças presentes da 

primeira exibição. 

Era a Semana da Feira de Ciências. Quando che-

guei, soube pela professora, que não poderia projetar o 

filme por causa da Feira organizada pelos alunos, err~ora 

a coordenadora houvesse combinado comigo previamente. 

Chegamos, finalmente, a um acordo, já queeual~ 

guei que seria difícil, para mim, retornar à escola pela 

terceira vez. Havia uma condição, no entanto, de que o fi.! 

me fosse exibido também para a turma da 3~ série, que es-

tava sem professora no momento. 
\ 

Tive de exibir o filme na própria sala de aula, 

pois a sala de Corpo e Som, onde eu ,avia projetado ante

riormente, estava agora ocupada com os objetos da Feira de 

Ciências. Como a sala de aula é muito pequena, alguns al~ 
I 

nos tiveram de sentar no chão. Estavam bem agitados com as 

novidades do- dia e a suspensão das ~ulas devido à Feira. 

Por isso, algumas perguntas que dependiam de 

maior percepção visual não foram respondidas adequad~nte. 

Segunda visita- ao Colégio Andrews (3.11.88) 

Desta vez o filme foi exibido para a turma in

teira, pois o hor&rio disponivel não era o da aula de ar-

teso 
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Eram 27 alunos. Logo que cheguei no auditório, 

um dos alunos perguntou: "Agora é o filme da gata?" O M3aN, 

o filme exibido da outra vez, era sobre um gato. 

Os alunos prestaram atenção e nao tiveram difi-

culdade em responder às perguntas. 

A professora estava presente e parecia bem mais 

severa.do que o professor de artes. 

Segunda visita à Escola Ativa (3.11.88) 

A atenção ao filme, como da visita anterior, foi 

total. A turma, bem pequena, mantinha o grupo unido. Eram 

apenas nove alunos, sendo três meninos e seis meninas. Se 

te crianças de 10 anos e duas de onze. Todos tinham TV em 

casa, alguns com mais de um aparelho e seis, também, com 

videocassete. Desta vez, também projetei o filme na bibli 

oteca, que fica na antiga garagem da casa. Os alunos es-

tavam bem à vontade, sentados no chão e alguns deitados. 
I 

Apesar do reduzido número de alunos, ' foi nesta turma que 

o maior ·número deles conseguiu se lembrar da primeira ce-

na do filme: a paisagem do pantanal vista de cima (quatro 

alunos) • 

.. 
Houve um grande numero de acertos quanto ao nome 

correto dos animais (oi to alunos). Vale esclarecer que são 

-animais pouco comuns, cujos nomes sao muito pouco famili-

ares ao seu vocabulário. 

Após a projeção conversei com a professora, Ana 

Cláudia, que me falou sobre as pesquisas que os alunos g~ 

tam muito de realizar sobre os animais • 

• 
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Quato~ze dias depois de ter visitado a quarta es 

cola, e depois de mui tas tentativas, consegui marcar a pr~ 

jeção dos filmes no Colégio Santo Inácio para o único hor.,% 

rio disponível - às 7hi5min da ~anhã. Encontrei-me com a 

coordenadora de artes às 7h. Inicialmente, fomos ao setor 

de audiovisual para conversar com o projecionista e entre 

gar-lhe os filmes e, em seguida, dirigimo-nos ao auditó-

rio, onde ficamos à espera dos alunos. O local é em forma 

de anfiteatro, com ar condicionado, equipado com instala-

ções para cinema e vídeo (com telão), e a organização das 

atividades é impecável. Expliquei inicialmente aos alunos 

o motivo da minha visita e quase pedi desculpas por obri

gá-los a responder a tantas perguntas. Todos se mostraram 

animados e solíci tos. Eram 31 alunos (18 meninos e 13 me-

ninas), 19 com to anos e 11 com 11 anos. As turmas de 3~ ' 

e 4~ séries têm professores especializados para as matérias 

de Comunicação e Estudos Sociais, Matemática e Ciências, 
1 

Artes, Educação Física e Religião (o colégio tem três mil 

alunos). A mensalidade foi de Cz$ 30.955,00 no mês de ou

tubro de 1988 '(alguns alunos são bolsistas) • ' 

Preocupou-me o tempo de que dispunha, pois me ce 

deram 45 min, o tempo de uma aula. Nesse tempo eu teria de 

projetar os dois filmes e contar com as respostas ao que! 

tionário conclusivo. A coordenadora havia me pedido para 

deixar o filme na escola para ser exibido nas outras tur-

mas de 4<:- série (são, ao todo" nove turmas). Segundo o pla 

nejamento do colégio, nao se pode dar uma atividade, para 

uma única 'turma. O auditório foi, assim, reservadopara as 

varias turmas, estranhas à minha pesquisa. 

, 

: 
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Conforme eu temia, o tempo cedido nao foi sufi-

ciente para as crianças verem os dois filmes e responderem 

~s perguntas. A coordenadora avisou-me que mais duas tur

mas já esperavam do lado de fora do auditório. Por suges

tão sua, falamos com a professora do horário seguinte (m~ 

temática), que cedeu parte do seu tempo de aula. Subimos, . 

então, para a sua sala, em outro andar e, lá, os alunos 

responderam ao questionário referente ao segundo filme . 

Diante da continuação da greve nas escolas 
.. 

pu-

blicas municipais, tive de modificar a minha meta quanto 

ao número de alunos. Comecei a buscar, então, outras for-

mas de encontrar crianças de uma classe econômica mais 

baixa que aquelas que eu havia entrevistado anteriormente. 

Visita ã Favela do V~digal 

Por intermédio de uma amiga (Fernanda Medeiros), 

soube de urntrabalho que está sendo fe~to na .Favela do Vidi 

gal com, aproximadamente, 20 crianças da comunidade, que 

recebem a visita de uma professora de literatura duas ve-

zes por semana e que se encarrega de lhes dar, além das 

atividades de literatura, artes plásticas e teatro. O tra 

balho é financiado pela Rio-Arte e Fundação Franco-Brasi-

leira. 

Fui. de carro até o Largo do Santinho, onde está 

localizado o Centro Cultural da Comunidade, onde as cria~ 

ças se reúnem. A casa, embora não seja muito espaçosa, tem 

dois andares e um pátio de terra batida na frente, que ter 

mina numa grande ribanceira onde há duas belas árvores. A. 

paisagem deste local é lindíssima, avistando-se o mar e as 
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ilhas ao longe. Tivemos de pedir a alguém para carregar o 

projetor, pois a sala onde o filme ia ser projetado fica 

no segundo andar. Enquanto eu preparava o projetor, vi 

que a professora colocava um pano nas janelas para imp~ 

dir a passagem da claridade. 

Eram 15 crianças neste dia, cinco meninos e 10 

meninas cujas idades variavam entre oito e 14 anos. Quan-

to aos aparelhos de televisão, 12 crianças tinham televi

sao em preto e branco, duas têm TV colorida e urna não tem 

televisão em casa. 

As crianças ficaram bem concentradas durante a 

projeção e pouco falaram. Riram em apenas dois momentos: 

quando a mulher gorda, de biquini, pula o muro e em todas 

as vezes em que o gato arrota. 

Duas crianças demonstraram sono durante a pro

jeção e urna delas, que chupava o dedo, chegou a comentar 

comigo: "Neste escuro é chato, eu fico com sono!" 
I 

Houve alguns obstáculos nas respostas 
... 
as per-

guntas porque algumas crianças escreviam com muita difi

culdades e três delas, que não sabiam es crever, ti veréilll de 

receber ajudada professora, que se prontificou a ficar do 

seu lado, ditando as perguntas e, ao mesmo tempo, escre-

vendo as respostas enunciadas pelas crianças. 

Só neste momento é que percebi realmente que, 

face ã dificuldade encontrada ~ela grande barreira que re 

presenta para aquelas crianças a linguagem escrita, os 

meus questionários poderiam resultar inadequados. 

As crianç~s não estavam em aula devido i 

greve, mas freqüentavam as seguintes escolas municipais: 
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Escola ttlunicipal Oscar Tenório . (duas crianças); Escola r.1~ 

nicipal Almirante Tamandar~ (cinco crianças): ·Escola Mun! 

cipal Arthur Ramos . (urna criança) i Escola Municipal Shakes 

peare (tr~s crianças) ~ 

Havia duas crianças que os pais matricularam em 

~ 

escola particular devido a greve - urna menina de 13 anos, 

que freqüentava a Escola Sagres, no Rio Comprido, e um me 

nino de nove anos, que estava tendo aulas no Dispensário 

Santa Terezinha do Menino Jesus, na Gávea. 

Apesar da dificuldade apresentada pelas crian-

ças para se eÀ~rimirem no código escrito, pude obter 
~ 

va-

rias informações valiosas para a dissertação. 

Depois de serem os questionários respondidos, a 

professora, aparentando certa preocupação com a dificuld~ 

de demonstrada pelas crianças, insistiu para que elas fi

zessem uma dramatização sobre o filme. 

Se o questionário revelou-se corno m~todo inade 

quado para aquele tipo de público-abro I O ~ogo dramático 

surgiu corno um recurso indiscutivelmente estimulante e de 

maior facilidade de realização por aquelas crianç·as. 

. Demonstrando enorme capacidade de improvisação 

e expressão corporal, as crianças conseguiram reproduzir, 

com os recursos precários de que dispunham, todas as ce 

nas do filme. 

As mesas de escrever viradas no chão foram ime 

diatamente transformadas em muro, onde os marginais do fil:. 

me pularam ao som da sirene da polícia, que foi improvis~ 

da com urna lâmpada vermelha acesa que se deslocava em 

travelling . lateral do outro J.ado do muro, fingindo a luz 
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que fica no teto do carro de polícia. 

No final do muro surge o gato sentado numa ca-

deira alta e começa a miar. Os dois donos do gato,em se-

guida, se apresentam e, com um chapéu, improvisam a tige-

la onde o gato bebe, ora leite, ora "soda-cólica" • Mas, o 

mais empolgante foi o surgimento da gata na cena da pro

paganda da soda na TV. Lânguida, charmosa e felina, a gata 

se contorcia em frente ao gato em cima de urna almofada be 

bendo "soda-cólica". 

As crianças que nao estavam representando as-

sistiam ao espetaculo e também contribuíam, 
... 
as vezes, lem 

brando alguma cena que tinha sido esquecida pelos atores. 

O que não tinha sido registrado na linguagem e~ 

crita foi inteiramente reproduzido na linguagem dramática 

e gestual. 

Os questionarios mostraram-se inadequados -nao 

só porque utilizei o código escrito, quase desconhecido 
I 

pelas -crianças ! corno também porque usei um "vocabular i o " 

pouco usual naquela comunidade. 

Por outro lado, o pouco que elas escreveram me 

fez perceber que é no vocabulario adequado que se estabe-

Ieee o diálogo. As palavras empregadas por elas não foram 

utilizadas por outras crianças das escolas anteriores. 

Dois dias depois voltei para projetar o segundo 

filme, o documentario. Ao chegar quase no final da rua pe!. 

cebi que varias pessoas estavam paradas. Ao perguntar o 

que era, disseram-me que eu nao podia subir porque a polI 

cia estava dando uma batida e havia fechado completamente 

a rua. Estacionei o carro e fui a pé até o Centro Cultural. 
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Duas crianças me acompanharam, se oferecendo para levar o 
.1. 

projetor. Preferi ir at~ a casa primeiro para saber se a 

professora êstava l~. No caminho vi os tr~s carros da po

lícia e v~rios guardas. A professora não havia chegado ainda; 

Assim que ela apareceu descemos para pedir a algum polic~ 

aI que nos auxiliasse a levar o projetor, j~ que eram eles 

que nos impediam de passar. Soubemos que tinham ordem de 

nao poder sair dali para nada. Aguardavam o tenente e ou-

tros policiais que faziam uma vistoria na Darte de cima 

do morro. 

Uma das moradoras disse que nao levaria os fi-

lhos para a exibição do filme com receio devido à presen

ça da polícia. Resolvi, então, voltar num outro dia, qua~ 

do tudo j~ estivesse mais calmo. 

Estive lá dois dias depois. Esta visita não che 

qou a ter o clima de suspense da anterior, mas foi de 

cisiva para algumas conclus5es que pude tirar para elabo-

I raçao da dissertação. 

o filme Viagem ao ninho da terra foi exibido em 

condiç5es mais precárias do que Meovl. O pano de chita usa 

do para vedar a claridade das janelas tinha sido trancado 

num armário cuja chave ni.ngu~m sabia onde estava. Algumas 

esteiras disponíveis foram utilizadas como cortina, mas 

não impediam totalmente a passagem da luz (era um belo dia 

de sol). 

A dificuldade em responder ao question~ri.o foi 

ainda maior. Isto me surpreendeu porque durante a projeção 

houve bastante participação por parte das crianças, que 

fizer am coment~rios sobre os animais, tentando descobrir 
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seus nomes. Tive de ler pausadamente cada uma das pergun-

tas do question~rio e, mesmo assim, o entendimento foi di 

ficil. 

J~ na primeira pergunta - "Onde voci acha que 

foi filmado este filme?" senti que a dificuldade ia ser 

maior do que eu imaginara. Somente tris criancas respond~ 

ram "Amazonas". A dificuldade foi aumentando no decorrer 

das perguntas. Ao mesmo tempo, apesar de estarem conscien 

tes dos reais empecilhos enfrentados na escrita para a f0E. 

mulação das respostas, demonstravam colaboração, paciincia 

e vontade de acertar. 

O document~rio, que aparentemente seria de mai-

or assimilação da mensagem audiovisual, por nao possuir uma 

estrutura narrativa mais elaborada e mostrar maior fideli 

dade para com a realidade, apresentava-se como um objeto 

exótico. Era como se aquelas matas, aqueles animais, aqu~ 

le pescador e aquele rio barrento e faudaloso fossem mais 

estrangeiros do que as paisagens dos ! faroestes americru~s. 

Por qui? Por não terem as crianças acesso às li 

çoes de geografia das · salas de aula? Por não verem esta re 

alidade nos filmes e jornais de TV? 

Os nomes de animais como garça, flamingo, capi-

vara, búfalo eram inteiramente desconhecidos pelas crian-

ças. 

. O Meow , desenho animado com uma mensagem ma i s 

elaborada, com uma construção · sintética e mais estrutural, 

tinha obtido mais entendimento das crianças. O miado dog~ 

to repercutiu mais· emo cionalmente nos meninos do que a es 

trutura linear e as imagens simples de Viagem ao ninho da 
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terra. 

--000--

Embora fosse minha intenção complementar a pes

quisa com outras entrevistas feitas posteriormente com os 

alunos das escolas públicas, não pude realizar este objet! 

vo , pois a greve ainda perdurava e o prazo para a antrega 

da dissertação não podia esperar. 

Total dos grupos entrevistados: seis (sendo c~n 

co de escolas particulares e um grupo fora de escola, das 

crianças da favela) • 

Total de crianças: 119 (sendo 55 do sexo femini 

no e 64 do sexo masculino). 
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3.4 Levanta ndo quest6e s a partir das respostas aos 

questionários 

"o fiumista estava perguntando ao pescado~ 

quanto peixe ele pegaI" (resposta escrita 

por uma criança da favela do Vidigal, re

ferindo-se ao cineasta depois de ver o fil 

me yiagem ao ninho da terra). 

Não pretendo tirar conclus6es precitadas nem 

carregadas de teorias científicas a partir das respostas 

aos questionários que, como já disse, se mostraram inade

quados e deficientes. Mas, apesar de precários, estes que! 

tianários permitiram-me levantar hipóteses e delinear ca

minhos que não irei percorrer totalmente no espaço desta 

dissertacão, mas poderão guiar outros estudiosos - ou até 

a mim mesma - em ocasi6es futuras. Oolocarei essas hipót~ 

ses sob a forma de questões, pois creio que, assim, faci

litarei o encadeamento do meu raciocínio e o entendimento 

daqueles que irão me acompanhar nesta tarefa. 

1. As condiç6es de exibição do filme afetam a recepçao da 

imagem por parte da criança? 

2. A capacidade de recepção da criança ao código icônico 

está relaciona.da com o seu nível de conhecimento do códi

go lingüístico? E quanto à apreensão do filme, há difereg 

ça entre a criança de classe econômica mais privilegiada 

e a criança de classe pobre? 

3. Qual o filme que detém maior pode r de comunicação 

o filme docume ntário ou o de ficção? 
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4. O tipo de construção da linguagem, ou melhor, a técni-

ca de elaboração do filme influi na recepção da mensagem? 

_ 3.4.1 As condiç5es de exibição do filme e a r~cepçao 

Se o Colégio Santo Inácio tem um auditório com 

as melhores condiç5es de exibição, se no Colégio Andrews 

o encarregado do setor audiovisual pode gravar da televi-

os melhores programas, sempre que desejar, para serem in-

clhIdos no currIculo escolar, na Escola Ativa e no Insti-

tuto Nazaré não há nenhum projetor cinematográfico, e no 

Centro Cultural da favela do Vidigal as condiç5es de pro-

jeção s~o ' muito precárias. Estas condiç5es influIram na 

maneira de perceber os filmes pelos alunos? Qual o grau 

de importância que a eles podemos .atribuir na questão da 
\ 

recepcão? Creio que não é precipitado afirmar que os da-
> ~ : 

dos referentes ao arnbi ,nte de projeção do filme, vistos 
I 

isoladamente, pesam mu to pouco na avaliação da recepçao 

do filme pela criança. Se a sala pouco escurece porqu e 

não há cortina e a estiira colocada na janeila deixa pas-

sar, pelas frestas, a luz do sol, em compensação a novid~ 

de da chegada do projetor na sala de aula ameniza a preca 

riedade e .aumenta o desejo e a curiosidade que beneficiam 

o ver cinema .. 

N~o podemos atribuir ~s condiç6es de exibiç~o a 

a importância que alguns gostariam de dar para justificar 

o não-uso dos meios audiovisuais na escola. Nas escolas de 

classe média, onde todos os equipamentos são u ·tilizados, 
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prática que também faz ?arte do cotidiano familiar dos 

alunos, o ver cinema adquire urna importância menor. Para 

urna criança que tem em casa um telão de vídeo e pode ad-· 

quirir numa locadora qualquer filme que 'deseje ver, o p~ 

jetor cinematográfico de l6mrn pode até parecer um objeto 

de museu. Mas, para a criança pobre' que tem em casa uni'ca 

mente um televisor em preto e branco, a imagem colorida e 

grande projetada na parede da sala de aula adquire urna 'im 

portância mui to maior. Foi por este motivo, creio, que 

pude perceber uma ma~or aceitação das crianças das esco-

las pequenas, embora as condições de exibição -nao fossem 

adequadas. 

Li, certa .vez, numa entrevista com Paulo Freire, 

que a primeirav~z que ele viu um slide de papel manteiga 

(impermeável) foi em Angicos. No Rio Grande do Norte, em 

1963, ao visitar um grupo que trabalhava com "alfabetiza-

ção de adultos e desenhava no slide a palavra "geradora". 

Comigo foi em 1971, quando vi um slide deste tipo pela pr! 

meira vez. Ele me chegou pelo correio, enviado por una pr~ 

fessora de Pernambuco, que nos apresentava como sugestão 

para o trabalho do CINEDUC. Até hoje utilizamos a ativi-

dade de fazer diapositivos manuais, e, embora possa pare-

cer estranho há sempre alguém que a considera urna novida-

de, tanto na cidade mais civilizada quanto na mais atra-

sada. Este episódio serve para mostrar mais urna vez que 

no Brasil, e em grande parte dos países da América Lati. 

na, as formas de comunicaç~o mais arcaicag convivem com 

as mais sofisticadas. Os meios eletrSnicos mais avança-
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dos, o computador, o videocassete -sao usados . em todo o 

país, enquanto em algumas escolas brasileiras falta ca

derno, l~pis e quadro-de-giz. 

A tecnologia não existe por si mesma. Ela expres . -
sa o desenvolvimento das forças produtivas de uma socieda 

de e seu uso também pode variar de acordo com os propósi-

sitos daqueles que a empregam. 

Diante da máquina de projetar estão o professor 

e o aluno, ambos em posição quase semelhante diante da exi 

bição do filme. "Qual é a política do uso desses instru-

mentos"? - Pergunta Paulo Freire. E, em outro momento, 

acrescenta: "O meu receio, inclusive, é que a introdução 

desses meios .mais sofisticados no camoo educacional, uma 

vez mais, v~ trabalhar em favor dos que podem e contra os 

que emnos podem." (Paulo Frei re, 1984, p. 68). Has a preocup~ 

çao de Paulo Freire pode ser infundada quando o professor, 
I 

aproveitando o uso do rojetor, propicia a leitura conjug 
I 

ta da imagem procurand .desvendar junto com o aluno a rea 

lidade ali apresentada Tanto o filme , estímulo deslan

chador, quanto o profeksor, elemento fundamental na busca 

das várias interpretações dos espectadores/alunos ocupam 

em lugar de maior importância do que o equipamento de pro 

jeção, que apenas serve de suporte auxiliar nesta comuni-

cação participativa. ~o cen~rio desta comunicacão, onde o 

projetor é apenas o equipamento que lhe permite material~ 

zar-se r h~ ainda dois fatores primordiais: o emissor, que 

é o produtor da mensagem, e o · receptor, que é aquele que 

vai captar a mensagem emitida. 
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No caso do cinema, . o documento - o filme nao 

pode estar separado do equipamento, pois ele ~ 

so existe 

quando projetado na tela- No cinema, a confusão ainda se 

faz com o suporte, que é a película que recebe o conteúdo. 

o documento é o aspecto imaterial da obra e o suporte, o 

seu aspecto material, que permite a sua conservaçao. 

Uma das grandes vantagens da comunicação gráfica 

de certas comunicações visuais - diz Jean Cloutier -

a de "não necessitar de instrumento técnico de emissão: 

a escrita, o desenho, a imagem, a foto, o livro, o jor-

nal, etc., se vêem e se lêem sem intemediação de algum 

aparelho." CCloutier, 1973, p.175). Mas ·o importante do.cine-

ma é que ele permite um visionamento* em grupo e isto é que 

vai fornecer as cores necessárias ao diálogo da emissão/ 

recepção. A recepção em grupo é fac~litada pela projeção 

na tela dos cinemas ou em telão de vídeo. 
í 

Dentro do item condições dê recepção do filme, 

cabe abrir um parêntese para tecer algumas considerações 

sobre a questão do visionamento do filme em grupos gran-

~ 

des e em grupos com um numero menor de componentes. Senti 

bem esta diferença comparando as projeções realizadas nas 

escolas Nazaré e ativa (grupos menores) e nos Colégios San 

to Inácio e Andrews (grupos maiores). Por outro lado, a 

projeção na sala de aula est~ num meio-termo entre a 'pro

jeção privada (televisão) e a projeção públicà (salas co~ 

merciais), pois os alunos, por estarem sempre juntos nos 

dias. de aula, formam um grupo onde' a convi vê~cia e o com

* Abrasileiramento de termo usado em inglês, francês e espanhol para 
distinguir a simples visão desarrnrl.da do filrre de urna visão analÍti 
ca. 
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panheirismo pe rmitem os comentários em voz alta durante a 

exibição. "O fato de estar entre o público é o significa!:!. 

te ,do cinema - diz Massimo Canevacci - enquanto seu sign! 
• 

ficado se dilui numa fuição aparentemente privada. que ime 

diatamente esca pa da memória." 

Os comentários desinibidos dos alunos do Colé-

gio Andrews nas cenas da gata sensual do filme Meow de-

nonstram as reaç6es do que Canevacci chama de uma "comun! 

dade hetero-observadora". "Aquela hierarquia dos olhares, 

que encontra sua válvula de escape na circularidade com-

pensatória de olhares recíprocos entre espectadores, ou 

melhor, entre 'público'." (Canevacci, 1989, p. 145). 

Uma exibição em sala de aula, além de ser a po

sição intermediária entre o doméstico (TV) eo público (ci 

nema) , possui um outro componente e este apareceu princi-

palmente nos colégios Paula Barros e Ativa, onde o ato de 

ver o filme esteve mait pr6ximo do trabalho escolar do 

que da simples frUição l e emoção. N~s~as duas , escolas ~pr~ 

fessora esteve presente, o que facllltou a concentraçao e 
I 

o silêncio que acompanham o ato docente, mas nem sempre as 

sess5es de exibição dos cinemas. As projeç6es escolares 

são muito diferentes das projeç6es públicas, onde o ambi-

ente escuro ajuda a concentração dos olhares num ú n i c o 

facho luminoso que sai do projetor e despeja a imagem na 

tela grande. 

Massimo Canevacci, antroplógo italiano, nos es-

clarece pontos importantes sobre o comportamento do espe~ 

'tador de cinema, seja em público, seja privadamente. Au-
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tor preocupado co~ as questões contemporâneas e já tendo 

d esenvolvido sua teoria numa ~poca de grande avanço dos 

'mass~dia, ele nos most-ra aspectos que tornam, às vezes, 

as teorias aristot~licas sobre a função catártica insufi-

cientes e descartáveis no mundo de.hoje. 

Segundo Canevacci: .. a 1?artir da aquisi'ção dos i!!. 

gressos (bilhe tes para entrar no cinema) e de sua "divi-

são pela metada na passagem crucial da entrada, que simb~ 

liza a diferença entre o dentro e o fora, por obra de um 

porteiro - Minos ~ formaliza-se o momento mágico da inici 

ação" (Canevacci, 1984, p. 130). O ingresso representa,p~ 

ra ele, o nosso mundo capitali.sta - dinheiro e filme co 

incidindo com o aperfeiçoamento da relação de troca. ~ um 

- , 
tipo de iniciaçao original, pois se processa no curso de 

um mesmo dia, o que era impossivel nas culturas "primiti-

vas". Toda esta sensação da passagem para um outro mundo, 

que é provocada pelo "escurinho do cinema" que já virou 

tema de canção popular* e at~ titulo de filme de curta-me 

tragem** jamais será sentida durante é\ projeção do filme 

na sala de aula. 

Nas e x ibições escolares nao houve essa rendição 

do espectador ' presente nas salas escuras dos cinemas, o 

que desfavoreceu este sentido mágico e magnetizador que 

o cinema pode suscitar. 

No caso da sala grande do cinema, a sedução ~ fa 

cilitada pe la própria construção arquitetônica da sala, o 

que não s e verifica numa projeção privada, onde o espaço 

* ,"Final Feliz" I música de Ri ta Lee 

*1< "O escurin ... ho do cinema';, filrre de Nelson Nadot.ti , produção de 1988, 
est.relado por louise Cardoso e G'tú ]l1enne Karan. 
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meno~ e a falta de escuridão propiciam o distanciamento 

e até a perda da passividade. t: interessante notar que nas 

salas pequenas mesmo o pfiblico adulto reage de maneira 

mais participativa, principalmente em província ou na zo-

na rural. Por causa da luminosidade e pela desinibição oca 

sionada pela presença dos companheiros de grupo, os espe~ 

tadores gesticulam e até dirigem palavras estimulantes ou 

injuriosas aos personagens. 

Certa ocasião, exibi o filme "6 Xente, pois não" 

(1973), de Joaquim de Assis, para um grupo de pessoas nu-

ma cidade do interior de Minas (Itamarandiba). Presenci-

ei, em vãrios momentos do filme, as pessoas dialogando co 

mo se estivessem respondendo às falas dos personagens da 
I 

tela. Outras vezes simplesmente balançavam a cabeça con-

cordando ou nao. 

De qualquer modo, é de se ressaltar a diferença 

no comportamento do adulto em relação ao da criança. O 

adulto, por estar mais habituado a ir ao cinema, adquire 

uma postura mais IIcivilizada u
• A criança, seja na proj~ 

ção pública seja n~ privada, se manifesta mais. Brincan-

do~ assobiando ou levantando a mão (no caso das projeç~es 

em sala pequena) ou repetindo em voz alta um grito ou a 

fala de algum personag em ela sempre marca filais a sua pre 

sença. No caso do filme Méow pude fazer esta verificação. 

Em quase todas as projeções .as crianças repetiram em voz 

alta o miado do gato .. Como era de se esperar, esta reação 

nunca se.·verificou em nenhuma das exibições que fiz deste 

filme para um público adulto. 
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Diferente e curioso , porém, foi a reaçao dos me 

ninos do Vidigal. Havia, corno já descrevi anteriormente, 

todas as condições aàversas de exibição: sala clara, ca-

deiras inadequadas, ausência de tela, .mas havia, . também, 

o inusitado da situação pouco comum de assistir a um fil-

me em sala de aula. Não poderia também acontecer urna frui 

ção espontânea do prazer de simplesmente ver e sentir o 

filme porque eles já haviam sido prevenidos anteriormente 

que, após a projeção, eu iria fazer algumas perguntas . . E~ 

ta mistura de lazer e dever (trabalho escolar), creio, pre 

judicou não só a esta mas a todas as projeções que reali-

zei.Eu poderia dizer que houve maior passividade nesta 

platéia. Ou por vergonha ou por urna espécie de "deslumbr~ 

mento paralisante", ocas i onado pelo inusitado da presença 

de um projetor na sala de aula, as ,crianças do Vidigal f! , 

caram mais silenciosas durante a projeção do que os meni-

nos dos outros colégios. 

3.4.2. Competência icônica x competência lingüística 

Embora a minha preocupaçao se centrasse na cap~ 

cidade de percepção da imagem, foi inevitável fazer uma 

comparaçao entre as respostas dos a lunos das diferentes 

escolas em relação ao domínio do código lingüístico. ~ i~ 

possível deixar de perceber, por exemplo, a maior fluidez 

na escrita e na construção das frases dos alunos do Colé-

gio Santo Inácio. são poucos os erros de ortografia e. as ' 

frases demonstram um universo vocabular mais amplo e vari 

ado. 
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N2 pergunta referente à diferença entre os dois 

. filmes, encontrei as seguintes respostas: 

- Porque este filme é filmado na mata e o outro, 

além de ser desenho animado, é filmado na cidade .(Col.San 

to Inácio). 

-- No desenho é uma cidade urbana e um animal sen 

do alimentado; no outro é uma floresta que os próprios an! 

mais lutam para comer e para sobreviver (Col. Santo Iná

cio)'. 

- Que no segundo filme eles ficam felizes com o 

que têm e no primeiro o gato, às vezes, não fica (Colo San 

to Inácio). 

- Era um gato que comia e os homens tem de dar 

comida e o outro filme era uma família pobre que tem que 

trabalhnr iara ganhar comida (Col. Santo Inácio). 

- O Meow era crítica e esse é umdocumentário(Es 

cola Ativa) . 

- Este filme é sobre a natureza e o Meow é so

bre produtos industrializados (Escola Ativa) • 

- O lv1eow é uma cidade movimentada, e este é um 

safari bem calmo (Inst.Nazaré). 

- Esse fala sobre vários bichos na floresta e o 

outro fala sobre um gato na rua (Colégio Andrews) . 

- O Meow é mais propaganda e ment'ira (Esc.Ativa). 

Frases inventadas para o pescador: 

- Eu' acho que a natureza é linda e eu nao vou 

querer sair daqui (Escola Ativa) . 

- Apesar de não ter tecnologia eu go~to muito 

daqui (Escola Ativa) . 
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- Não estrague a natureza . (Escola Ativa). 

- A .minha vida é dura e eu vivo com ela graças 

a Deus (Col.Santo Inácio). 

- A minha vida é um pouco de trabalho, mas é mui 

to gostosa de se viver (Col.Santo Inácio). 

- A vida aqui é difícil mas até aue eu gosto, 

pois já estou acostumado (Colo Santo Inácio). 

- Sem a mata Amazônica eu e minha família n a o 

viveríamos (Cal. Santo Inácio). 

Depois de fazer lliTIa reflexão mais demorada so

bre o material recolhido em todas as respostas escritas 

pelas crianças, que tudo leva a crer que existe realmen

te urna estreita relação entre o c5digo lingfiístico e o c5 

digo icônico. . 

Os padrões ambientais e educacionais podem fav~ 

recer, ou não, a assimilação do código icônico. Embora se 

possa dizer que os padrões culturais, ambientais e educa

cionais dos realizadores dos filmes projetados e s t e j a m 

mais próximos das crianças de classe média, do que daque

les das crianç~s da Favela do Vidigal, não parece que es

te tenha sido um fator relevante na maior ou menor recep

ção dos filmes. Este assunto é levantado algumas vezes por 

alguns teóricos e críticos de cinema. Tem-se· notado, por 

exemplo, um. cuidado de alguns cineastas em assumir uma 

postura onde a ' realidade não seja tratada como absoluta

mente separada dele, procurando colocar-se corno partici

pante da realidade apresentada~ 

No hrasil isto ocasionou, nos anos 70, urna mu-
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dança significativa, tanto nos filme s documentários como 

de ficção. Filmes como 'Iaô, de Geraldo Sarno (documen tá-

rio, 1975) e O Amuleto de Ogun, de Nelson Pereira dos San 

tos (ficção, 1975) podem ser citados como exemplo. Tanto 

um como outro assumem um posicionamento acrítico, fazendo 

com que os grupos retratados não se sentissem diminuídos 

e sim aprovados em seu comportamento. 

Os exemplos mostram formas de transgressão na 

linguagem cinematográfica que fogem às posturas sociológi 

cas encontradas em alguns realizadores em outros filmes. 

Referindo-se a outras formas possíveis de retra 

tar a realidade, diz Jean Claude Bernardet (1979-80): "Ha 

~ 

.veria um outro passo: passar a camera para as pessoas que 

são vistas na tela, . de forma que o filme nao expresse a-

penas como elas são vistas por outros olhos ou . comú se 
\ 

dialoga com elas, ma s como se v6em. Por volta de 1972,Al~ 
I 

isio Raulino realiza Jardim Nova Ba~üa, onde ele tenta dar 

esse passo ... O resultado é pouco significativo, nem po

dia deixar de ser; muito significativa é a situação do do 

cumentaristaque s e nte necessidade de quebrar o dommio de 

sua voz e deixar o outro f a lar. E Jean Claude finaliza: 

"Essas atitudes, desde que não entendidas como experi6n-

cias de etnólogos, podem gerar entre nós novos conceitos 

de cinema." (Berna rdet, 1985, p. 5). 

No caso da produção para o pfiblico infantil, ' a 

postura do realizador, me pare~e, é muito significativa, 

e, já se disse algumas ve zes , deveria ser mais bem pensa-

da pe los cine astas. são olho s de adulto que retratam uma 



74. 

realidade a ser vista por olhos de criança. O ponto · de 

vista do adulto, na escolha dos enquadramentos das irna-

gens ~ muito diverso do da criança. Inicialmente, na pr6-

pria altura do olho, que naturalmente está acima. do da 

criança e, em segundo lugar, é um olhar cultivado ,um olhar 

impregnado de maior número de informações visuais ~ cultu 

rais. 

No filme· Meow para as crianças da favela do Vi-

digal o assunto fundamental da hist6ria foi a fome doga 

to. Já a leitura dos meninos de classe média COLrlcidiu mais 

com a intenção do cineasta: o problema do consumo e do Co 

lonialismo cultural. 

-Diante deste filme, e comparando a recepçao in-

fantil com a do adulto, creio que as criancas se identifi 

cam mais com o gato, enquanto que os adultos percebem mais 
I 

o entorno da cidade, seus problemas urbanos e 'civilizat6-

rios. 

Ao entrevistar o diretor do filme, Marcos Maga-

lh~es, obtive algumas informações que foram esclarecedo-
I 

raso Quanto ã escolha do tema, ele respondeu: "Não s e i 

porque eu escolhi um gato. Não tenho gato e não observo 

gatos normalmente. Mas o gato ~ um personagem muito tipi-

co de desenho animado. Há o gato Félix, etc. O Mandachuva 

talvez seja o .gato inspirador. do Me·ow; um gato urbano;que 

vive na sarjeta. O gato é uma figrira de muita personalid~ 

de. Ele não se expõe muito, não toma partido. O gato é,a~ 

tes de tudo, ele. Tive a intenção de fazer uma parábola 

da quest~o do colonial ismo cultural. ~ bem caracteristico 
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de gato tomar leite. Já a coca-cola é um símbolo daquilo 

que é imposto. Urna coisa que surgiu do nada, que não tem 

nenhuma tradição cultural. ~ uma beberagem inventada, ar-

tificial, mas que as pessoas gostam e tornam. Eu, por exe~ 

pIo, adoro coca-cola. Torno sempre. E a gente não entende 

porque as pessoas gostam. 11 Marcos Magalhães também expli-

cou-me os motivos que ele encontra para as várias leitu-

ras do filme: IIAcho que funcionou assim porque o filme nao 

afirma nada e termina numa situação de perplexidada. vê-

se que o gato é viciado, mas não se sabe o que acontece 'de 

pois. Apenas congela a imagem. Acho que o filme fol. só uma 

constatação de urna realidade, não há nenhuma conchisão. 

Não diz o que nós devemos fazer nem corno devemos agir.Mas 
I 

eu acho que isto já basta. 11 

Creio que deste depoimento do realizador do fil 

me pode-se tirar algumas lições valiosas. Primeiramente, 

é preciso esclarecer que o filme não foi feito para crian 

ça, mas que, apesar disso, foi entendido e bem recebido p~ 

lo público infantil. A boa aceitação deve estar no fato 

de que o filme não impinge uma conclusão nem um julgamen-

to. Isto favereceu também a variedade de interpretações. 

Outro dado importante que também cabe registrar é que o 

filme trata de urna assunto vivenciado por várias pessoas: 

o gostar de beber coca-cola. Tanto os adultos corno as cri 

'anças gostam de ' beber coca-cola. E, finalmente, o person~ 

gem prin cipal é conhecido por todos, tanto da cidade corno 

do c ampo, tanto por c r i a nças corno por adultos. O processo 

de ide ntificacãotambém ê' facili t ado porq u e o gato, sendo - - - ~ 

um. an i mal , a g e como ser huma no, b e be 60ca-cola, vª televi 

" 

'. 

'." 

,.,: 
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sao, gosta das garotas que aparecem nas propagandas, .. 
as 

vezes apanha dos adultos e tem fome. 

A questão da competência icônica ou lingilística 

parece estar diretamente ligada às oportunidades ,ambien-

tais e culturais que a criança recebe. ~ a educadora Ana 

Maria Poppovic quem explica: "A falta de diversidade e de 

quantidade de simples objetos dorresticos cau conteúdo de siqnifi'ca 

çao para a criança, avaliada à impossibilidade de um trei 

namento individual, impede as oportunidades de manipula

ção e organização das propriedades visuais do meio ambie!! 

te e, assim, prejudica o desenvolvimento da percepção e 

discriminação visuais, que, por sua vez, vão dar bases p~ 

ra funções - como relacionamento figura-fundo e organiza';; 

ção espacial - .necessárias para a aprendizagem da leitura 

e da escrita. ~ certo que a criança ! ~em uma vassoura, qu~ 

se sempre uma bola ou uma boneca. Mas, certamente, não tem 

a variedade de formas, cores e tama~hos para manipular, que 

fazem parte do mais rotineiro brinquedo da criança da cla~ 

se média." (Ana Maria :!?oppovic, 1972, p. 4) 

Ainda segundo a pesquisa de Ana Maria Poppovic, 

também a mem6ria está prejudicada pela fraca quantidade e 

qualidade de informações verbais recebidas pela criança 

pobre que não tem, por parte do adulto, a comunicação ver 

bal das recordações de muitas. das experiências aconteci

das. A criança pobre tem f então, um enfoque mui to rrais v01:. 

tado para o presente, sentindo dificuldade em relacionar 

seqüências passado-presente. Se'isto realmente se dá, a 

recepçao cinematográf Ica, que tem na mem6ria um dos ele-
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mentos facilitadores, ficará enormemente prejudicada. 

As questões relativas ã noção de tempo são ne-

cessárias ao entendimento da montagem na construção de 

frase cinematográfica e a toda a pontuação da narrativa 

da mensagem audiovisual. Em outra ocasião, também proje-

tando o filme Viagem ao ninho da terra para uma escola p~ 

blica da cidade de Fortaleza, no Ceará, viví uma experiêg 

cia que bem ilustra esta falta de conteúdo de significa-

-çao de que a criança pobre se ressente ao ver um filme com 

imagens pouco vivenciadas no seu ambiente familiar ou es-

colar. Após a projeção, dirigi-me aos alunos para saber 

se haviam reconhecido alguns animais. Fiauei bastante sur 

presa ao verificar que nenhum dos alunos havia reconheci
I 

do a capivara, e eles nem sequer conheciam· este nome. Qua 

se todos os alunos haviam nomeado como "urso" a imagem da 

capivara. Logo em seguida constatei tarr~ém que nem a pro-

fessora da turma conhecia este animal. 

Vale, no momento, trazer também aqui as informa 

-çoes que recebi sobre isto a partir da leitura da disser-

tação de mestrado de Thais de Lyra Tavares sobre B a s i 1 

Bernstein - Competência, performance e educação- aprecia-

ção do espaço socio-lingüístico educativo. Tais informa

ções podem contribuir para aclarar as relações entre cód~ 

go lingüístico/código icônico e classes sociais. A premi~ 

sa básica de Be~nstein é a de que contrariamente ã apren-

dizagem de andar, correr ou pular, a aprendizagem da lín-

gua é um fenômeno social, semelhante ã aprendizage~ de um 

cumprimento não-verbal. Para ele, todos os significados 
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são sociais, isto é, o que os membros de uma sociedade p~ 

dem significar é determinado pelas sociedades geradoras. 

Para Bernstein, a linguagem reflete, portanto, a comunid~ 

de que a utiliza em seu processo de vida. A sociedade modu-

la a linguagem mas também a linguagem modula a socieda-

de. 

Thais esquematiza a teoria de Bernstein nos se-

guintes tópicos: 

1. O desenvolvimento lingüístico é influenciado pelo meio 

social. 

2. O desenvolvimento verbal exerce um papel motor no de-

senvolvimento das performa!:ces intelectuais e, de modo 

particular, no desenvolvimento das aptidões a manipular o 
I 

pensamento abstrato. 

3. A estrutura das relações familiares varia segundo o 

meio social; essas relações são mais simples, mais dire-

tas, mais autoritárias nas classes sociais inferiores. 

4. A sintaxe das relações familiares exerce uma influên

cia sobre a sintaxe lingüística da criança. 

Bernstein estabelece dois tipos de códigos lin-

güísticos: o popular ou restrito e o formal ou elaborado. 

Já transcrevemos algumas frases dos alunos das 

escolas particulares e, a título de compara~ao, estamos 

repetindo as frases das crianças da Favela do Vidigal, ao 

imaginar as falas para o pescador do filme Viagem ao ni-

nho da te'rra. Assim escreveram as crianças: 

- Eu estou pescando. 

Ele estava pensando nos animais. 
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- Ele estava sonhando numa ferramenta. 

Ele estava pensando nos animais. 

- Ele estava com vergonha. 

- Ele estava muito alegre. 

- Meu -- João. nome e 

Ele estava pensando que o peixe estava gostoso. 

- O peixe estava gostoso. 

- Eu sou um pesc~dor e me chamo Ailton. 

EstOu feliz de ter pescado um peixe. 

- Ele podia estar falando com aquela mulher que estavafa 

zendo o peixe: "a comida está gostosa". 

Segundo Bernstein, o meio social pobre limita a 

expressão verbal do sentimento. No código restrito as fra 

ses sao curtas; gramaticalmente simples, têm um uso limi-

tado de adjetivos e advérbios, um uso infreqfiente de con-

jugações subordinadas, um uso 

acentuação da voz ativa e uma 

de conjunções simples, 

forca l sintática pobre. 
~ I -

a 

A análise das frases tran~critas anteriormente 

poderá consolidar as afirmações de Bernstein? Para ele o 

desenvolvimento verbal exerce um p~pel motor no desenvol

vimento das' performances intelectuais, mas poderemos aliar 

esta incapacidade no código lingffístico a uma inr.apacida-

de também na percepçao do código visual? 

Verlficamos, é certo, uma dificuldade em tradu-

zir em palavras o sentimento e a reação diante do filme. 

Em Meow, esta dificuldade se verifica na insuficiência de 

dados na descrição da roupa dos dois donos do gato, naca 

racterização da gata, na especificação do cenário onde se 
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passa a história, na enumeraçao dos motivos que levam os 

homens a brigar pelo gato, na descrição das oessoas aue 

pulam o muro e no número de observações sobre as diferen-

ças entre os dois filmes projetados. 

Já no filme Viagem a'o ninho da terra o maior 'co 

nhecimento dos alunos de classe média sobre o local onde 

se passa o filme pode ser observado nas respostas: na Ma-

ta Amazônica, na Floresta Amazônica, na Selva Amazônica, 

no Pantan~l Amazonense, no Pantanal de Mato Grosso. 

Para esta pergunta, as respostas das crianças da 

Favela do Vidigal variam bastante: em são Paulo (duas c'r! 

anças), na mata, no Brasil, na Amazônia(quatro crianças), 

numa cidade, na roça, na floresta (três crianças), na Âfri 
I 

ca, em r.unas. , Também a carência de informações pôde ser 

detectada na dificuldade que as crianças tiveram em reco-

nhe~er os nomes dos animais. 

será precipitado, no entanto, concordar inteir~ 

mente com Bernstein a partir de um material em quantidade 

tão limitada corno o que eu recolhi das crianças do Vidi

galo A insuficiência de dados, no entanto, não prejudica 

as conclusões a que eu poderia chegar. Se por um lado a 

incapacidade no código escrito oferece urna barreira na Co 

municacão, as frases analisadas, embora apresentem uma p~ 

quena quantidade de palavras, mostram um vocabulário rico 

de significações do cotidiano das crianças. A análise das 

frases mostrou ainda a capacidade criativa para a inven-

çao de novas palavras corno o termo fiumista para signifi-
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car o cineasta. O adjetivo enfiado,* para descrever o ti-

po do biquíni usado por uma das mulheres que pulam o muro 

(empregado por três crianças) e a palavra esfomeado usada 

também por três crianças para adjetivar o gato e que nao 

foi empregada por nenhuma criança de classe média. O gato 

recebeu ainda os apelidos de fominha e manhoso, adjetivos 

muito pouco encontrados nas respostas das crianças das e~ 

colas particulares. Foi no Vidigal, também, onde encontrei 

as duas únicas crianças que deram nomes próprios ao pesc~ 

dor (João e Ailton) do filme Viagem ao ninho da terra. 

"Tem gente mau que taca garrafa no gato", 
... 

sera 

uma frase que pode ser classificada como pertencente ao 

código restrito ou ao código elaborado? Apesar de escri-

tas de forma incorreta, algumas frases demonstraram tam-

bém acuidade para a percepcão de elementos visuais do fil 
" -

me, como as escritas por Keila 

lavras como estavam escritas) : 

da Siuva (transcrevo as p~ 

"EleJ era Estados Sunidos 
i 

e Brasil" (referindo-se à roupa dos 'donos do gato) e por 

Bianca da Silva: "Para as suas coisas fazerem sucessos" 

(respondendo à pergunta: Por que os braços brigam?) Ale 

xandre, respondendo à pergunta: Por que.o gato vai assis-

tir à TV?, escreveu: · "para se distrair um pouco e ver se 

passa a fome" • . 

t; si.gnificativo também o fato de que num total 

de '15 respostas, cinco conseguiram perceber os detalhes 

das .. roupas dos donos do' gato, ' ·identificando-os como habi-

* Este tipo de biquíni recebeu o narre de "fio dental'·' nas praias do 
Rio de Janeiro. Outros n::>rres deve ter recebido em outras praias do 
Brasil. O desellho, de um dos allU10s do Instituto Nazaré, ilustra 
bem o adjetivo empregaào pelas crianças do Vidigal. (Anexo V). 

• 
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tantes dos Estctdos Unidos e do Brasil. 

"A cultura da pobreza deve ser entendida inclu

indo-se sempre sua força posi ti va - o que não é o mesmo 

que reconhecer apenas suas ãificuldades ~conômicas e as 

condições de vida. Entender, porém, tal cultura ãeve in

cluir uma apreciação genuína de todo o resultado positivo 

que veio do esforço, mesmo que por vezes insuficiente, de 

lutar contra um ambiente desfavorável." 

povic, 1972, p.5 ) ~ 

l Ana ~aria Pon-

Mas creio que tão esclarecedoras quanto os pon

tos levantados por Ana I'1aria Poppovic e por Basil Berns-

tein sobre classe/linguagem, classe social/leitura sao as 

colocações de Paulo Freire sobre este mesmo tópico. Vctle 

recordar especialmente o diálogo travado entre ele e o 

Prof. Sérgio Guimarães, no . livro Sobre Educação (Diálogos), 

vol. 2, (1984, p. 16) a propósito da relação entre os ensi 

namentos da escola e dos meios de comunicação. Sérgio Gu~ 

marães levanta a questão da defasagem das crianças oriun

das de meios sócio-culturais desfavorecidos em relação às 

crianças da classe média. A linguagem privilegiada na es

cola - e isto também é a afirmação de Basil Bernstein - é 

a da classe burguesa. As crianças dessa classe são, assim, 

favorecidas no exercício escolar, pois a linguagem utili

zada na escola é a que elas estão habituadas e usar em ca 

sa. A escola, então - conclui Sérgio Guimarães n e s te 

sentido, favorece a segregaçao social. Mas o mais útil p~ 

ra mim e quando o Prof. Sérgio afirma que o que é válido 

para a linguagem verbal é também para a audiovisual. 
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Explicando melhor, ele diz: "A primeira vista, 

a impressão que se tem é a de que, com relação à imagem, 

não haveria problema nenhum, porque, sendo parecida com o 

real, ela não teria propriamente umcódigoi a linguagem 

visual não demandaria, de quem fosse 'ler' imagens, apreg 

dizagem nenhuma, enquanto a leitura da palavra exigiria 

todo um processo de alfabetização. Com relação ao visual, 

portanto, à primeira vista poderia parecer que se dispen-

saria os espectadores, os alunos, de um domínio do código 

visual." (Freire, 1984, p. 81). 

A seguir, o Prof. Sérgio raciocina que ele atu-

almente concluiu o contr~rio. Ou seja: que a "leitura" de 

um filme ou de um programa de - televisão implica um neces-

s~rio entendimento das pessoas sobre a maneira corno se re 

lacionam as imagens. E concluiu: "Ora, não é natural que 
! 

qualquer pessoa de qualquer cultura entenda logo de cara a 
I 

fotografia 'aumentada' do real." (Guimarães, 1984, p. 81) 
I 

Vale lembrar o caso quase anedótico narrado du-

rante uma das aulas a que assisti da Prof? Ieda Tuckerman 

no Curso de Mestrado de Comunicação da UFRJ: durante a ex!. 

bição de um "filme na Nova Guiné, aparece na tela a imagem 

de uma galinha que num determinado momento pula e parece 

sair do quadro. Ao verem a cena, os espectadores passaram 

um longo tempo sem acompanha~ o resto do filme, procur-ag 

do a galinha fora da tela. Mas não importa quantas anedo-

tas pudissemos contar ~obré a apreensão da imagem por di-

ferentes culturas, pois citando Paulo Freire~ conhecido 

educador que, apesar de estar mais ligado ã alfabetização 
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da linguagem esc~itd, reconhece, concordando com o Prof. 

Sirgio no livro citado, que a "leitura de imagens demanda 

urna certa e indiscutIvel experiincia que tem a ver, de h~ 

vo, com classe social". (Freire e Guimaries, 1984, p. 82) 

, "Há toda urna sintaxe das imagens - diz Paulo Frei 

re. E, corno a sintaxe nao pode nunca estar dicotomizada 

da semântica, há toda urna semântica das imagens tarnbim. O 

movimento das imagens, a posiçio que as imagens ocupam 

dentro do contexto geral de urna história que elas contam, 

que tem a ver, já aí, com a sua semântica: isso demanda 

uma certa prática, urna certa convivincia interpretativa, 

que á leitura, afinal de contas, e que tem a ver, indis 

cutivelmente, com o treino, com a experiência, que i saci 

aI e de classe~" (Freire, 1984, p. 82). 

Mas, sabiamente, Paulo Freire levanta urna ques
I 

tio que, de maneira fundamental, vai colaborar com a con

clusio a que eu possa chegar no fin~l desta dissertaçio. 
I 

O problema é saber corno as crianças estio reagindo; qual 

está sendo a sua leitura dessas imagens. Saber corno elas 

estio lendo estas imagens será imprescindIvel para um tra 

balho com o uso do cinema dentro da escola. Porque, se nao 

procurássemos descobrir como i esta leitura, estaríamos 

repetindo, corno diz Paulo Freire, que a leitura certa se-

ria a leitura , dos meninos da classe dominante, e a leitu-

ra sempre errada seria a dos meninos das classes popula-

res. 

Parece-nos, entio, que mui to mais do que a comp~ 

tincia icônica ou lingfiIstica do receptor, a sua memória 
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de vida influi nas possibilidades de recepçao da mensagem 

audiovisual. O entendimento da imagem parece estar ligado 

ao seu reconhecimento. A compreensão do filme Meow, por 

exemplo, para as crianças da Favela do Vidigal passou mui 

to mais pelas questões relativas à fome do que por outros 

aspectos existentes no filme, como a questão da publicid~ 

de e do -consumo, que talvez nao os afete tão diretamente. 

"O gato i fominha", "0 gato i muito esfomeado", são fra-

ses que se repetem nas respostas. 

Se na fotografia ji se falava no "realismo" da 

imagem, tal afirmação é muito mais intensa no caso do ci-

nema, dada a sua capacidade de "reproduzir" não s6 \.ll'ffi pr~ 

priedade do mundo visível, mas a .sua propriedade essencial, , 
que é o movimento. 

Sem entrar agora em considerações sobre a forma 

àe construção da linguagem cinematográfica, beneficiando 

ou prejudicando o modo de recepção do espectador, assunto 

que será tratado na questão 4, acredito que, mais do que 

a forma, o conteúdo exposto na imagem ajuda na empatia que 

esta possa transmitir ao espectador. 

"O tilme consumido i inserido na mem6ria de vi-

da. Ele não existe na sua integralidade, s6 existem res-

tos ou pedaços de informações que podem ser mais ou menos 

claramente identificados, segundo o mecanismo de reconhe-

cimento, isto é, a partir do momento onde um ínàice exte-

rior ou um excitante fortuito arrasta o receptor para uma 

atividade de memorização mais ou menos consciente •.. Qua! 

quer que seja, esta memorização está submetida a uma gra~ 
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de ligação que existe entre a natureza da excitação (o f 'il 

me) e o contexto." (Lafond, 1982; p. 61) 

Cenas, às vezes, de pouca ou nenhuma importân-

cia surtem efeito porque se relacionam com a vivência co-

tidiana da criança. De certa forma, o cinema nao a b o r d a 

nada que seja alheio à criança; ele . dá margem ao apareci

mento do que já existe nela. Parece-me que este é um dos 

motivos da maior adesão ao filme Meow para as crianças da 

favela, que identificam nele imagens que se encontram pre 

sentes no cotidiano de uma cidade grande como o Rio de Ja 

neiro. Já as cenas de Viagem ao ninho da terra mostram ani 

mais que, embora pertençam à nossa fauna, são inteiramen-

te desconhecidos dessas crianças. 

Em certa ocasião, exibi o filme The Kid (O garo 

to), de Charles Chaplin, ' para várias crianças pequenas de 
\ 

uma- escola pública. A cena preferida pela maioria dos al~ 

I 
nos foi o momento em que Carlitos improvisa uma mamadeira 

I 
com um bule de café. Não seria porque a mamadeira é um re 

ferente bastante presente naqueles alunos pequenos, que 

ainda se lembram dela? 

O cinema , com seus enquadramentos, movimentos de 

câmera e primeiros planos põe O "mundo ao alcance da mão", 

como dizia Méliis~ "Mexer e levar à boca: sao estes os 

processos elementares pelos quais as crianças começam a 

participar nas coisas que as rodeiam. Acariciar e beij 'ar 

sao os processos elementares da participação amorosa ••. E 

sao, igualmente, os processos pelos quais o cinema apela 

para a participação: envolvências cinestésicas e primeiros 
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planos." (Morin, apud Ismail Xavier, 1983, p. 158) · 

Mas, curiosamente, a força da participação do ci 

nema leva ati a uma identificação do espectador com perso 

nagens, muitas vezes por ele desprezados na sua vida coti 

diana. O cineasta antropólogo Jean Roucn relatou uma exp~ 

riência curiosa durante a exibição de um filme de aventu-

ras estrelado por Errol Flynn para um público negro da Cos 

ta do Marfim, Âfrica: capitão de um navio negreiro, o he-

rói, em determinado momento, viu-se obrigado . a atirar ao 

mar metade da tripulação de escravos negros para salvar a 

embarcação: a platiia aplaudiu a decisão. O eDisódio ilus 

tra o fenômeno de identificação/projeção do espectador. 

Outro ponto sobre o qual vale a pena se deter 
I 

um pouco mais i a surpreendente unanimidade nas respostas, 

seja das crianças pobres, seja dos alunos das escolas par 

ticulares, quanto à pergunta: porque as pessoas pulam o 

muro? 

As crianças, na grande maioria, responderam:poE 

que estavam fugindo da polícia. A meu ver, há duas expli-

cações fundamentais para isto. Primeiramente, as imagens 

neste momento retratam cenas familiares ao cotidiano de to 

das as crianças que habitam urna cidade grande que estão, 

por isso, acostumadas a ver estas cenas nos noticiários 

de televisão e, às vezes, nas ruas por onde andam. Em se-

gundo lugar, trata-se de um momento do filme onde há uma 

verdadeira sincronia entre imagem e som. A informação, pOE 

tanto, é enfatizada tanto no visual como no sonoro. A ce-

na tambim envolve uma ação, isto i, movimento. A luz do 
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do carro da policia se ãesloca em movimento por trás do 

muro, enquanto ouvimos a sirena. Imagem e som nos sao fa-

miliares e, unidos, provocam a comunicação. A adesão. en-

tão, é total. 

Como vimos, nao só a competência icônica serve 

de base para a análise dd recepçao do filme pelo público 

infantil, mas outros fatores devem merecer uma maior preo 

cupaçao, como o contexto cultural e social aliado 
.. 
a sua 

memória de vida. Haverá, portanto, tantos discursos dife-

rentes sobre um filme quanto há espectadores. 

E o conhecimento ·desses discursos vai depender 

ãa capacidade da criança em verbalizar a sua reação e de 

nós, educadores, da humildade e paciência para sabermos 

ouvi-la. 

I 
.' 
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3.~.3 nocumentário ou ficcão? Qual a melhor forma de 

comunicar? 

~ de Humberto Mauro, cineasta pioneiro no Bra-
, 

si1, a frase já muito repetida: "O cinema e cachoeira". 

Nela ele prioriza a forma documental corno a linguagem id~ 

a1. Prossigo com ele: "O cinema entre n5s terá que nascer 

do meio brasileiro com todos os seus defeitos, qualidades 

e ridículos, com a marcha precária e contingente de todas 

as indústrias que florescem, traduzindo as necessicades 

reais do ambiente em que se formam. Se o cinema americano 

já nos habituou ao luxo e à variedade de suas produções, 

estamos certos de que ainda nao nos roubou o entusiasmo 

natural que tere'mos por tudo aquilo que seja urna represe!!, 

tação fiel do que somos e desejamos ser" (Mauro, apud Car 

los Roberto de Souza, 1977). 

Em palestra pronunciada em agosto de 1943, Mauro 

insistia: "O Brasil ainda se desconhece e s5 o cinema po-

derá fazê-lo conhecer-se. O documentário, de custo mais 

baixo, com a vantagem de poder se espalhar pelo 'mundotodo; 

é, também para o mercado interior, o melhor caminho a se-

guir" (Humberto Mauro, sua vida/sua arte/sua trajet5ria no 

cinema - Arte Nova, Embrafilme, 1978). 

Mas o pr5prio Mauro teve dificuldades emdistri 

buir seus filmes. Nos anos 40, no INCE (Instituto Naci 

ona1 de Cinema Educativo), a produção e distribuição dos do 

curnentários cresceu; mas, hoje, parece que o cinema amer! 

cano, ao contrário do que ele pensava, já nos roubou o en 

tusiasmo pelos filmes que mostram a nossa realidade, pois 
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os cinemas do "interior preferem exibir filmes de Kung-Fu. 

o cinema sempre se posicionou diante da real ida 

de sob dois enfoques: a ficção e o documentário. 

Já se disse que todo filme tem raízes em Mélies 

e nos Lumiere. O primeiro, como responsável pela criação 

do cinema corno espetáculo e os segundos, como autores das 

primeiras imagens documentais da história do cinema. 

Em termos de recepção da criança, qual a melhor 

forma de comunicar? Qual o enfoque que mais facilita a 

participação? A aproximação realista e documental ou a fic 

cional, irrealista e fantasiosa? 

A minha preocupação com esses dois tipos de abo,!: 

dagem já existia desde o momento da escolha dos filmes que 

utilizei para provocar a reação das crianças eme forne

cer os dados para organizar a dissertação. 
\ 

Origem do cinema, o filme documentário envere-

dou por vários caminhos, tornando-,e didático, experimen

tal, científico, instrucional e" setvindo a di versas áreas: 

ciência, turismo, sindicalismo, museogra~ia, geografia, 

história, etc. Mas também buscou uma especificidade. Expe 
, 

riências fo+am feitas em vários nlveis: o cinema verdade, 

o cinema-olho, o cinema de intervenção, o cinema de parti 

cipação, visando encontrar uma linguagem própria. 

Se em Hontreal, Canadá, em junho do ano de 1989, " 

300 filmes, entre curtas e longa-metragens foram exibidos 

em seis salas de exibição do festival Le documentaire se 

fête, no nosso país este gênero encontra enomrmes proble

mas de distribui~ão, sendo considerado muitas vezes um sub 

produto do cinema. 
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No caso do Brasil, onde a produ~ão de documentá , -
rios é escassa e sua exibição pouco freqüente tanto na t~ 

levisão quanto nas escolas, há no receptor infantil ceE 

ta estranheza diante de imagens que naturalmente ele deve 

ria reconhecer automaticamente. 

As imagens de animais, plantas e rios do Panta-

nal Matogrossense tornam-se fragmentos impenetráveis pela 

ausência de referências aos olhos de crianças das grandes 

cidades que nessas imagens não encontram correspondência 

ao seu mundo urbano. 

Hoje, com a constância das imagens preferente-

mente ficcionais na televisão, o espectador vive na lógi-

ca do simulacro*, o que dificulta a recepção do documen

tário que terá de estar condizente com a produção do ima-

ginário do espectador. 

A arte do documentário "ainda e motivo de preo-

cupçao de alguns organismos internacionais e desafio para 

os documentaristas atuais. O cineasta do filme documentá-

rio deveria se limitar estritamente a uma função de mos-

trar? Ou ele pode se permitir interferir nessa realidade 

e, assim, correr o , risco de perder a verdade do objeto re 

tratado? 

Parece que o documentário realista que teve sua 

origem na maneira de mostrar criada pelos irmãos Lumiere, 

tende a se modificar diante das produções recentes do mun 
, ' . 

* 1\0 sentido dado ror J. Bauc1rillard: "uma construcão artificial des 
destituída de -um modelo original e incapaz de se constI 
tuir ela mesma como um modelo original." 
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do da ficção. 

"O regime de ficçã6 acaba prevalecendo em fil

mes de não-ficção devido ao modo porque estes são consumi 

dos. E em certos casos, até mesmo devido ao modo porque são 

constituídos pelo próprio cineasta." (Christian Metz, apud 

Ismail Xavier (org) 1983, p. 434), . 

~ importante frisar que o documentário também 

pode contar e que a ficção não tem de ser exclusivamente 

narrativa. As definições não são simples quando proarramos 

delimitar esses dois campos de apreensão da realidade,pois 

também a realidade não é unívoca e os olhares aue dela se 

podem transmitir variam permanentemente. 

O filme Viagem ao Ninho da Terra adota a linha 

descritiva. Apenas mostra as paisagens, o habitat dos ani 

mais. A câmera vai se emaranhando nos galhos das árvores 
\ 

espessas enquanto vemos pássaros, c~pivaras e garças. Ou-

vimos os seus cantos, ruídos e bater das asas. O realiza

dor não interfere. Apenas se coloca no lugar de alguém que 

chega naquele lugar pela primeira vez e tudo olha. O úni

co tom de emoção é dado pela música' eloqfiente de Villa Lo 

bos que em algum momento pára, deixando ouvir melhor os 

ruídos dos animais. 

Já no filme MeO\'l há mui to mais interferência do 

cineasta. Ele procura transmitir uma mensagem. Existe um 

personagem principal que convive com outros e reage. A pai - : -

sagem mostra urna série de dados que ajudam a compreensao 

da história. 

A partir da leitura das respostas dadas pelos 

alunos nos questionários, algumas considerações foram ti-
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radas em relação ao discurso ficcional ou documental e 
.. 
a 

sua relação com a realidade. 

Apesar de responderem que o desenho animado 
... 
e 

urna mentira e o documentário é a verdade, as crianças peE 

ceberam no filme de ficção vários momentos que identifica 

ram corno verdadeiros. 

Relaciono, a seguir, cenas consideradas corno ver 

dade, referentes ao filme Meow, agrupadas por escola, e 'xa 

tamente corno expressas pelas crianças. 

Escola At'iva: 

- as pichações 

- os assaltados 

- os bichos na rua 

- as pessoas briçando 

- o muro pichado 

- os anúncios nos prédios 

- as pessoas fugindo da polícia 

tudo é verdade, menos o anúncio 

- as pessoas pulando o muro 

- o gato que bebe leite 

- a explosão. 

In~tituto Nazaré 

- os marginais 

- os prédios da cidade 

a realidade ~os ladrões fugindo da polícia 

existe as pessoas fugindo da polícia 

- o cenário era verdadeiro e o americano fazendo propaga.!! 

da 

- o carro da polícia 
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- a cidade e a polícia perseguindo os ladrões 

- as pessoas fugindo da polícia e o gato bebendo leite. 

Coligio Paula Barros 

- a polícia passando (2 respostas) 

- o gato e as pessoas 

- o cara que bate no gato 

- as explosões 

- quando as pessoas fogem da patrulhinha 

o gato i realmente 

- a gata fazendo propaganda 

quando os meninos pulam o muro (3 respostas) 

- quando as pessoas fogem da polícia (5 respostas) 

- tudo. 

Colégio Andrews I 

- o gato, a soda, o cara 

- a propaganda 

- o gato bebendo leite 

- um monte de gente fugindo da polícia 

- os ladrões fugindo da polícia 

- os pivetes fugindo da polícia 

- o gato 

- o gato e as pessoas fugindo 

- a televisão 

- a polícia, o pivete, os prédios. 

- os ladrões pulando o muro para fugir da polícia (2 res-

postas) 

- a soda que faz arrotar 

- pessoas fugindo da polícia (5 respostas) 

- a soda 
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- a gata fazen90 o show 

- o gato querendo comida, os homens pulando o muro, a ex 

plosão do prédio 

- os gatos, as pessoas, os prédios. 

Colégio Santo Inicio 

- os ladrões pulando o muro e fugindo da polícia (18 res

postas) 

- quando a gente esti com alguma coisa a gente nao gosta 

de outra. 

- as pessoas pulando o muro, a explosão, o gato sendo ali 

mentado (2 respostas) 

- a briga 

- assalto, maltrato de animais. 

- a perseguição I 

- a polícia atris dos favelados 

- as coisas mal cuidadas e destruídas. 

Vidigal 

- sim, o gato é muito fominha 

- o gato fominhado 

- explosão e o gato bebendo leite 

- sim, a gata é formosa 

- o gato é esfomeado mesmo 

- o gato é esfomeado 

- sim, as pessoas 

- tem gente mau . que taca garrafa no gato; o gato vai para 

o muro 

- a polícia, deve ser marginal 

- a polícia podia ser de verdade 

pessoal que pulava o muro. 
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verdade é o . cinema 

- o gato come demais 

sim, o gato é esfomeado 

existe algo assim 

sim, porque tem gato corno este. 

Tudo parece indicar que o realismo absoluto nao 

é necessário, porque o espectador se reconhece mesmo nos 

momentos de ficção e fantasia desd~ que as imaqens sejam 

organizadas para provocar a sua adesão. 

No desenho animado quase todas as crianças reco 

nheceram momentos de realidade, como no caso dos ladrões 

fugindo da polícia (mais de 50 respostas), pois esta é uma 

cena presente quase que diariamente na nossa cidade, emb~ 

ra o desenho seja estilizado e não apresente a fidelidade 

das imagens fotografadas ou filmadas ao vivo. 

momentos 

vida da 

\ 
Já no filme Viagem ao ninho da terra, mesmo os 

os mais realistas, suscitaíam nas crianças a dú

autenticidade, por apresentárem imagens desconhe-

cidas e sem refer~ncias no seu cotidiano. 

As crianças sabiam que era verdade, porque para 

elas o documentário supõe a realidade, mas não reconheciam 

as imagens, tornando essa realidade estranha e de difícil 

assimilação. 

liA força da realidade · de um filme depende menos 

da precisão de detalhes e fideiidade da imagem a seu ori~l ' '. 

nal do que do apelo da narrativa visual às reações orgâni-

cas do sujeito."(Ralph Stephenson e J.R.Debrix, 1969) p. 

219 ) 
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"U~a imagem de um filme, diz ele, poe em funcio 

namento um complexo de analogias e similaridades determi

nadas por reflexos condicionados que sobrepujam quaisquer 

alteraç5es da realidade~" (Idem, p. 219). 

Parece que a explicação de Stephenson justifica 

o que aconteceu com o filme Meow. A adesão das crianças ao 

filme foi muito maior do que ao documentário. A "constru

çao da realidade", organizada pela narrativa e a ordena

çao das cenas, aliadas ao tema, . criaram a -ilusão referenci 

aI necessária a maior adesão ao filme. 

Sobre isto é muito esclarecedora a explicação 

dada pelo cineasta cubano Gutierrez Alea: "O realismo do 

cinema não está na sua suposta capacidade de captar a re~ 

lidade "tal como' ela é", mas na sua capacidade de revelar, 

através de associações e relações de diversos aspectos iso 

lados da realidade - isto é, através da criaçao de "uma no 

va realidade" - camadas mais profundas e essenciais da 

pr6pria realidade." (Tomás Gutiérrez Alea, 1983, p.42) 

Embora a criança misture a realidade e o símbolo 

(o gato não é um ser humano mas está no filme representa~ 

do este papel) ela aceita a aparência de real, mas sabe 

distinguir esta duplicidade. Ela se envolve nesse "como se 

fosse" da ficção. Quando ela vai ao cinema já está predi! 

posta a aceitar aquilo que vê como uma ficção e nao como 

uma realidade. ~ como um jogo em que ambas as partes acei 

tam as regras antes de começar a jogar. 

Parece-me quase impossível que possa se repetir 

hoje a história,quase anedótlca.da criança que ao chegar 
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em casa abre um guarda-chuva e com ele pula da janela, d~ 

pois de ver um filme com pára-quedas. Com todo o poder que 

o cinema possa exercer sobre a criança elanâõ é uma tábu 

ln :r.n~a, mas recebe outras informacões e outras linguagens 

que impedem esta identificacão total. 

A questão da identificação, no caso do filme bra 

sileiro, certamente requer maior atenção, pois O especta-

dor se coloca como um especialista que conhece bem aquela 

realidade mostrada no filme, passando a exigir do cineas-

ta uma maior veracidade. Isto não acontece com o filme es-

trangeiro que nos leva a aceitar as imagens mostradas como 

reais, j á que desconhecemos aquela realidade, levando o e.§. 

pectador a eritrar mais no jogo do faz-de-conta do cinema. 

Por outro lado, o filme estrangeiro pode levar o 

espectador a um descomprometimento 1de verificação da ver-

-dade, tornando-o mais livre para ter sobre ele a sua pro-

pria interpretação, ampliando assiJ a gama de visões aue 
! 

um filme pode ter. A distância cultural, neste caso, bene 

ficia e não prejudica a interpretação do filme. 

Mas · no caso do produto l'l;'acional - e agora me re 

porto novamente às interpretações dos alunos sobre o filme 

Heow há uma· responsabilidade muito grande do cineasta, 

pois o público exige uam fidelidade maior à realidade qua~ 

do ele a reconhece e identifica. 

, -No que se refere ao filme produzido para o pu-

blico infanto-juvenil ·essa responsabilidade ·é dupla por-

que o realizador enfrenta duas questões: a da cumplicidade 

cultural e a da desigualdade de faixa etária. 
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Documentários sinqelos às vezes são reieitados. 

Exibi alguns filmes documentários desse tipo para crian

ças pobres de um conj unto habitacional do Rio de Janeiro 

(a Cruzada são Sebastião). Para minha surpresa, tais fil

mes foram inteiramente rejeitados pelas crianças que, mu! 

tas vezes, se retirarám do auditório. No entanto, ao exi

bir um filme de ficção (L'Ile aux iseaux, de Marc Gasty

ne) cedido pela Filmoteca do Consulado da França, houve a 

participação total da platéia infantil. O filme conta a es 

tória de duas crianças que, levadas pela curiosidade, de~ 

cobrem um contrabando de bebidas e são perseguidas pelos 

contrabandistas. 

Voltando ao filme .Viagem ao Ninho da Terra. To

das as crianças foram unânimes em responder que tudo o que 

aparece no filme é verdade. r1as algumas responderam que 

a mentira estava no fato de que o homem mostrado no filme 

não poderia morar naquela paisagem. Concluiram provavel

mente que tal região inóspita não poderia abrigar habitan 

teso 

Creio que um dos motivos de pouca adesão ao fil 

me é que este é um documentário que se distingue da maio 

ria, pois não possui um narrador. As cenas se desenrolam 

à frente do espectador ordenadas numa construção simples 

e linear sem momentos de tensão ou dinamismo. 

Ora, todo acontecimento implica sempre uma rup

tura, urna perturbação no curso das coisas. Os docurnentá-

rios quase sempre registram acontecimentos: uma que da 

d'água que move um monjolo, as danças de urna tribo de in

dios, o redemoinho que impede o nadar tranqüilo dos peixes, 
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etc. O acontecimento é, portanto, a matriz de uma narra-

çao, de um desenrolar. 

No caso do filme Viagem ao Ninho da Terra. sao poucos 

os momentos em que o realizador tira proveiro desses aco~ 

tecimentos. Nesses momentos verificou-se maior participa-

ção dos espectadores mirins. O pescador lançando o anzol e 

o puxando o peixe, as capivaras correndo com os filhotes, 

os jacarés entrando no rio. são fatos que, embora banais, 

implicam algo de excepcional, numa relação de causa e efei 

to: a base do contar história que tanto atrai as crianças. 

Habi tualmente, a presença de um narrador, com os 

seus comentários, instaura a interpretação dos fatos, fun 

da uma intervenção, um princípio de fic9ão. 

A ausência de narração no filme Viagem ao Ninho 

da Terra pode ter contribuído para a pouca adesão dos al~ 
\ 

nos ao filme, afetando o processo de identificação, pois 

os espectadores presumem estar diantf de uma realidade i~ 

discutível, oposta ao espetáculo · de ~ic~ão, no qual é in

dispensável uma to~ada de posição. 

Creio já se poder concluir que nos documentários 

onde a cena m~stradaé essencialmente de ação (dependendo, 

evidentemente, da forma como o realizador trabalha e s t a 

ação) poderá haver maior participação do receptor. 

Esse efeito-ficção, no dizer de Christian Metz, 

aumenta o poder de participação. 

A propósito da antológica seqüência da escad.a

ria de Odessa em o Encouraçado potemkin (1925), seu rea·li 

zador, Eisenstein, escrevia vinte anos depois: "Foi a pr~ 

pria fuga das marchas que engendrou a idéia da cena. Foi 

... ~ ....... 
"I •••• aiE- E 
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o seu voo que fez voar a imaginaçio do cineasta." . (a:pud 

Gilles Marsolais, pago 85). 

o espectador quando vai ao cin~ma está predis

posto a ver uma ficção. "A ficçio é uma grande figura his

tóriáa e social (particularmente atuante na nossa tradi-

- ~ çao ocidental e talvez noutras), dotada de urna força pro-

pria que a leve a investir significantes diversos", diz 

Christian Metz (1980, p. 115). E acrescenta: "Osignifica~ 

te cinematográfico presta-se melhor à ficçio na medida em 

que ele próprio é fictlcio e "ausente". O material no ci-

nem a já é um reflexo. "Na base de qualquer ficção existe 

a relaçio dialética entre urna instância real e uma instân 

cia imaginária, em que aquela se ocupa em imitar esta: Há 

a representaçio, que insere materiais e atos reais, e há 

o representado, que é propriamente o ficcional." (Christian 

Me t z , 19 8 O, p. 79). 

No filme Meow, por ser um desenho animado, a si

mulaçio é dupla: sio desenhos que representam os persona

gens e a trama representa urna açio real. 

~ 

O gato nao e um gato de verdade, nem os persona 

gens sao vividos por atores. As crianças sabiam de ante

mao que o filme era uma mentira, urna ficção, mas descobri 

ram nele todos os significados de verdade ou falsidade ali 

representados. 

Desde a lua artificial do filme de Méliis ("Via 
--= 

gem à lua")/1902) até os robôs e os discos voadores dos 

filmes atuais des·cienc·e· ·fict·ion o cinema . de ficçio tem 

projetado o ima ginário, pois o imaginário precisa ser di

to, tem que sér comunicado. Mas é fácil verificar que o 
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público nao se engana e até percebe que se trata de uma 

ficção. Este "fingir" acreditar começa a existir, no cine 

ma, desde o momento da sua projeção inaugural no "Grand C~ 

fé" (primeira exibição pUblica do cinematográfo em Paris, 

no dia 28 de dezembro de 1895). O filme projetado, que não 

era uma ficção, mostrava a locomotiva que entrava na est~ 

çao de La Ciotat (célebre filme de Auguste e Louis Lumie-

re). Os espectadores, ao verem a cena, saíram correndo ap~ 

vorados da sala. 

O filme era um documentário, mas a fruição e a 

emoçao foi semelhante ao que se sente vendo certos filmes 

bsolutamente ficcionais. E aquele público inaugural acre-

ditou realmente naquilo que hoje se finge acreditar. 

Um fatbr foi importante para isto: o ângulo em 

que estava colocada a câmera quando registrou o aconteci-

mento. 

Ora, seja no filme de ficção ou no documentário 

o maior ou menor poder de fruição cinematográfica estará 

na forma de escolher e organizar as imagens apresentadas. 

Esta será a quarta questão levantada a partir 

das respostas aos questionários. 

3.4.4 A técnica de elaboracão do ·filme influi na re-. 
cepção da mensagem? 

3.4.4.1 Os efeitos visuais 

Nos dois filmes utilizados esta questão da técni 

ca merece bastante atenção. Em Meow, mais elaborado tecni 

camente~ algumas observaç6es precisam ser feitas. 
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Em determinado momento a câmera em panorâmica 

para a direita mostra as pichações desenhadas no muro e 

nos letreiros luminosos no alto dos pridios. Foram poucas 

as crianças que conseguiram ler o que estava escrito no 

muro. Perguntando sobre isto a Marcos Magalhães, realiza-

dor do filme, obtive a seguinte resposta: "Acho que a cena 

tem informações demais, mas foi proposital. Aquela panor~ 

mica inicial pretende urna visão realmente panorâmica. Tem 

muita informação concentrada. t o qua acontece quando a 

gente sai na rua. são milhares de informaç.ões acontecendo 

ao mesmo tempo e a gente tem de selecionar e só reter o 

que i capaz de perceber naquele momento. Então, eu procu-

rei botar o máximo de coisas, corno inscrições no muro que 

I nao eram para as pessoas lerem, mas se alguem bater o olho 

e tentar ler . vão ter algum significado. Tem uma camp~ 

nha eleitoral e um coraçao com nomes dos namorados." 

De fato, nesse momento do filme, tanto a câmera 

se movimenta ao longo do muro como muda o que aparece di-

ante dela, acima do muro. O espectador ao acompanhar o 0-

lhar da câmera vai se preocupar com o que ela vai mostrar 

a seguir, já que i para lá que ela se dirige, mas tem que 

reter também as informações que vê ao alto. O sol desenha 

do no muro e o panfleto colocado mostrando a palavra "vote" 

não ' chegaram a ser percebido por mais de quatro crianças. 

liAs ticnicas do cinema são provocações, acelera 

çoes e intensificações de projeção-identificação. 

O cinema traz novos movimentos: mobilidade de câ 

mera, ritmo da ação e da montagem, aceleração do tempo, 
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dinamismo musical. De fato, a câmera, quer peles seus me-

vimentes própries, quer pelos mevimentes des sucessives 

planes, pede permitir-se e nunca perder de vista, enqua-

drar e per em destaque e elemento. emecienante." 

"Mexer e levar à beca: são. estes es processos e 

lementares peles quais as crianças cemeçam a participar nas 

ceisas que as redeiam. Acariciar e beijar são. es precesses 

elementares da participação. ameresa ••• E são., igualmente, 

es precesses peles quais e cinema apela para a participa-

çãe: envelvincias cinestisicas e primeires planes." (Ed

gar Merin, O Cinema eu e Homem Imaginário., 1983 - Graal. 

apud - Ismai I Xavier (erg).). Alei tura das imagens está 

muito. relacienada à ferma de erganizaçãe dentre de campo. 

~elecienade. A définiçãe de espaço., a seleção. de parte da 

realidade censtituem es váries pentes de vista que e cin~ 

asta pede ter para infermar ao. espectader um 'determinado. 

significado. a transmitir. A luminesidade, e ângulo. da câ-

mera são. artificies que ele vai usar para cemper este qu~ 

dre a fim de cemunicar a informacãe de forma mais sugesti 
~ -

va. Ao. escelher e detalhe de uma determinada realidade, e 

cineasta vai iselá-la de reste, realçande-a no. enqu~~ , 

te e aumentando. a emeçãe e e impacto. dessa realidade no. 

espectader. 

Numa cerrida de autemóveis a câmera pede estar 

em tedos es lades. Num travell.~ lateral pederá estar a- · 

cempanhande a velecidade de carro. eu num primeiro. plane 

mestrande e detalhe da reda no. asfalte, eu em câmera alta 

fecalizar es carres ao. lenge. Esta transfermaçãe de tempo. 

e de espaço., es mevimentes .da câmera, es váries ângules 
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de visão, concorrem para aumentar ou diminuir a participa 

ção do receptor. Este instrumental expressivo vai servir 

também às intenções do realizador de acordo com o signifi 

cado que ele quer dar ao seu discurso. 

Nem sempre uma esmerada técnica surte os efei tos 

desejados. As vezes, uma técnica mais simples pode comun! 

car tão bem quanto o mais sofisticado rigor formal. Nofil 

me Meow, propositadamente, a parte mais bem feita tecnica 

mente é a seqüência da gata na propaganda de TV, porque a 

intenção era mostrar os recursos de persuasão utilizados 

na publicidade. A equipe demorou mais tempo fazendo esta 

cena do que todo o resto do filme, conforme foi declarado 

pela equipe de realização. Mas a melhor identificação das 

crianças foi com i gato, onde a técnica não é tão bem elabo 

rada. Quanto a este aspecto, vale lembrar também um fato 

curioso ocorrido durante as projeções do filme Meow. O g~ 

to, personagem principal do filme, é desenhado de uma ma-

neira bem simplificada e com mui ta economia de recursos de 

animação. Sobre isto ouvi também a explicação dada pe 1 o 

cineasta que, embora não se possa concordar com ela intei 

ramente, esclarece a posição do realizador: "Eu considero 

que a arte mostra melhor a criatividade, quanto mais eco

nômica ela é. Existe essa relação de economia e eficácia 
• 

na comunicação. No caso do filme, para mostrar a cabeça do 

gato mexendo eu s6 precisava mexer a cabeça. Isto facili

ta à beça. Na hora de animar só preciso animar um elemen

to." Mas o importante é . que as crianças perceberam a pre-

cariedade do recurso e quase todas disseram: "Olha, s6 a 

cabeça mexe!" 

, 
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Uais interessante ainda é que estes recursos, 

muitas vezes, foram melhor percebidos pelos alunos do que 

pelos professores que os acompanharam ·nas exibições. 

3.4.4.2 Os efeitos sonoros 

O som é outra componente da linguagem cinemato

gráfica responsável pelo contato participativo do espect~ 

dor. 

O som dá ao espectador a sensação de presença no . 

interior da ação, de mergulho no universo da representa

çao. Em . conseqüência, estabelece-se u~a identificação com 

o real ou o ficcional representado. 

Reage-se ao som física e psicologicamente: o som 

aumenta a impressão da realidade apresentada~ 

Tanto no desenho animado f.1eow Quanto no documen 

tário Viagem ao Ninho da Terra, o som representa um dado 

importante na comunicação com as criancas. 

No filme Meow o som desempenha um papel · impor

tante e foi objeto de cuidado e esmero por parte do cine

asta. O"plim-plim"dos intervalos d~s filmes da Globo, a 

sirene da polícia, os arrotos e os miados do gato f o r a m 

bem identificados pelas crianças. "Eu procurei l~nçar mão 

de coisas que enriquecessem a imagem", disse-me Marcos Ma 

galhães. "O som tem um'7·espectro de comunicação que é até 

maior que o da visão. A gente dá mais importância à vi-

são, dá mais credibilidade ao que a gente vê, mas ouve 

muito mais. Tem muito mais informação entrando pelo ouvi-

. ..... . 
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ouvidos é muito maior que o do olho. Com o olho você está 

vendo só o que está na sua frente. Com o ouvido você ouve 

tudo o que está em volta." Ainda conversando com o Marcos 

sobre o som no filme, eu soube que ele em alguns momentos 

cuidou mais do som do que da imagem. 

"O som do l1eow foi feito antes da imagem, isto 

é, a imagem estava toda criada no story-board* mas a tri-

lha sonora foi feita antes da filmagem. Ela foi elaborada 

como uma trilha de rádio, como se fosse uma novela radio-

fônica. Foi organizada num estúdio especializado em jin

gles, gravação de anúncios para rádio. Havia um o técnico 

de som mui to experiente, que possuía um arquivo bom de som 
I 

com sirene de polícia, barulho de cidade, etc. Os sons do 

filme são bem caricaturais, precisos e isolados. Eles en-

tram na hora certa. Talvez nem precisassem da imagem; a 

imagem só reforça." 

O depoimento do cineasta foi um esclarecimento °im 

portante para o filme, pois nos momentos em que o san refor 

ça a imagem ou o quando som e :imagem estão juntos a informação 

aumenta e maior é a comunicação. Na cena em que se ouve a s.ir~ 

ne da polícia e se vê a luz vermelha se deslocar atrás do 

muro, a informação é completa. Foi o instante de maior 

compreensão da platéia infantil. Quando, em seguida a esta 

cena, as pessoas começam a pular o muro, os espectadores 

concluem que elas estavam fugindo por causa da polícia. 

No filme Vioagemao ninho da terra não há enqua-

* série de desenhos de cada um dos enquadrarrentos do filme tal corro 
vão aparecer na tela. 
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dramentos espêciais ou imagens mui to próximas. O filme pr~ 

-cura realçar o menos possível a interferência da camera, 

deixando a realidade aparecer a uma certa distância do es 

pectador. No entanto, quando a câmera se aproxima da pane 

la no fogo, deixando ver o peixe que ferve na gordura, e~ 

ta aproximação ajuda às crianças a perceberem que a panela 

é de alumínio "e não de barro. Quando cessa a música forte 

de Villa Lobos e se inscreve o ruído dos animais, inicial 

mente mais baixo e em seguida bem alto, também aumenta nes 

se momento a participação da plátéia. A percepção auditi

va, portanto, representa um papel primordial na recepção. 

O importante, no caso do desenho animado, é que 

seu tipo de estrutura organiza a história na sua essência; 

isto é, dá os detalhes indispensáveis à compreensão, eli-

mina freqtl.entemente o eventual caráter "literário" da obra, 
\ 

explorando apenas os momentos mais marcantes. 

~ Michel 

-der da camera para 

Maffesoli que~ mlito bem retrata 

fazer transforma~ o cotidiano em 

o po-

fan-

tástico, mostrando que o comer, o vestir, são compostos de 
/ 

sonhos, de estetismo, de instrumentalidade e magia que só 

a câmera poderá realçar. 

Diz ele: liAs cenas da vida diária, em toda a sua 

banalidade e prosaismo, manjfestam uma carga de intensida 

de que os "truques" da câmera: aceleração da imagem, " a 

imagem em câmera lenta, e enquadrarnen to - mecanismos de pa 

se da técnica cinematográfica"- acentuam, fazem aparecer 

tudo aquilo que a repetição tende a eliminar. Como nos con 

tos, nas ~endas populares, a imagem eufemiza* o que, na 

* Eufemizar é usado aqui em seu sentido ebnolÕgico "dizer bem", "toE 
nar exemplar". (N. da T.) • 
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prática do todo dia, passa despercebi~o." (Michel Maffeso 

li, 1984, p. 72). 

Quando eu nasci, em 1936, Humberto Mauro inicia 

va a produção dos seus filmes educativos e, em seis meses, 

já tinha realizado 28 sobre os mais variados temas. Em 

1976, com 78 anos, e já tendo completado cinqüenta de tra 

balho nO cinema brasileiro, terminaria seu 2289 filme edu 

cativo: Carro de bo·is. Quase todos os filmes de Humberto 

Mauro, mesmo aqueles sem propósitos educativos, revelam a 

sua enorme capacidade de mostrar que uma simples real ida-

de . apresentada pode cumprir as intenções educativas que 

dela se queira tirar. Seus filmes são registros de paisa-

gens e costumes rurais e interioranos. Através das imagens 
I 

de um passarinho construindo sua casa de barro ele nos da 

va lições de vida e civilidade. Os filmes eram usados nas 

escolas e o sonho de Roquete Pinto, "transformar o cinema 

e o rádio em escolas para os que não têm escolas", parecia 

poder tornar-se realidade. 

Hoje, no entanto, sao outros os modos de compre 

ender. Os filmes de Humberto Mauro, descritivos, ingênuos 

e bucólicos talvez não agradem tanto as platéias atuais. 

Desta questão, pretendo me ocupar no capítulo seguinte. 
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3.5 EPCOT x Saci-pererê 

EPCOT - Eletronic Prototype of Community of 

Tomorrow é, nos . Estados Unidos da América do Norte, a 

p r o j e ç ã o de uma cidade do futuro, das aspirações, mitos 

e desejos da nossa época. EPCOT Center é .a cidade a ser 

visitada, sonho almejado por muitas crianças do mundo in-

teiro. Entretanto, não é preciso ir ao EPCOT para ver to

dos estes protótipos. Basta apertarmos um botão para ter 

diante de nós o último· lançamento da indústria norte-ame 

ricana de sonhos, na mais recente aquisição das locadoras 

brasileiras de vídeo. Batman, Homem-Aranha, Mu1her-Maravi 

lha, extra-terrestres e outros s e r e s diversos penetram 

na intimidade do lar. 
I 

Os educadores, pais e comunicadores estão dian-

te de uma geração fascinada por imagens e músicas, tor-

nando difícil conciliar a tradicional forma de transmitir 

o conhecimento, pautada na palavra e na comunicação ver

bal com este universo audiovisual tão atraente, fascinante 

e luminoso. 

No momento de realizar seus filmes os cineas-

tas enfrentam também este desafio. Qual a melhor aborda-

gem a escolher? Aderir ao mundo fantástico da mídia con-

tempor;neae realizar film~s povoados de seres intergalá-

ticos e naves do futuro, ou insistir ainda no desejo de 

Humberto Hauro, preferindo focalizar as paisagens brasi-

leiras às vezes até desconhecidas do homem brasileiro. 

Nas leituras que tive ocasião de fazer para es

crever a dissertação aprendi a relativizar conceitos graças 

;-. 
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a autores como P.oberto da r,1ata, José Carlos Rodrigues, Pi 

erre Babin, Levi-Strauss e Michel Maffesoli. 

Muitos jovens e crianças, tanto no Brasil quan-

to nos Estados .Unidos da América do Norte têm desejos e 

anseios semelhantes, característicos da sua idade, mas re 

velam, também, enormes diferenças. 

"E entretanto, em termos de civilização, diz· 

Pierre Babin, e de hábitos culturais, a passagem para a 

era da informação não vai tão depressa como as previsões 

de A. Toffler ou as cifras da economia, por que? Certa 

mente, deve-se logo considerar que muitos dos países do 

terceiro mundo estão corno que paralisados: as soluções ~n 

dustriais que os países ricos lhes impuseram, nao lhes 
I 

convém, na ' mesma proporção, aliás, que estas soluções os 

mantêm em um estado de dependência. Pode-se saltar de uma 

civilização rural à era da informação sem infra-estrutura 

industrial, eis uma coisa que é bem improvável." (Babin, 

1989, p. 24). 

~ difícil imaginar atualmente a televisão sem 

a cor ou o cinema sem o som. No entanto, ainda hoje,mu,!, 

tas crianças não assistem televisão em várias cidades do 

Brasil e da América Latina. Todas as crianças da favela 

do Vidigal que entrevistei só vêem televisão em preto e 

branco. 

Terminei o capítulo anterior dizendo que os fil 

mes do cineasta Humberto Mauro, descritivos, ingênuos e 

"naturais ", talvez não agradem tanto às platéias de hoje 

corno emocionavam às de antigamente. Contudo, consultando 
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o relat6rio de marcaç~es de pedidos de filmes, referente 

ao mês de setembro de 1989, da Fundação do Cinema Brasi-

leiro, descobri que o filme "A ve'lha' :a' fi'ar (1960), de Mau 

ro, teve três saídas naquele mês. Trata-se, na verdade, 

de filme sempr,~ bem recebido pelas crianças em todas as 

minhas experiências com o público infantil ao longo dos 

anos _ f; importante saber que mesmo estas produç~es antigas, 

estes documentários de Humberto Hauro, hoje estão aptos a 

suscitar ' novas leituras e novas interpretaç~es. 

Pode-se falar em novos modos de compreender, em 

novas formas de criação da mensagem audiovisual ~ue acom

panham as conquistas das novas tecnologias. são inventi-

vos os movimentos de câmera programados 
I 

nos filmes do cineasta americano Steven 

por computador 

Spielberg, mas 

creio que o que se deve pretender é dar ao receptor infan 

til a oportunidade de ver também outras representaç~es,ou 

tros papéis sociais e atitudes culturais. 

Vale salientar que no imaginário infantil tanto 

há lugar para o Saci pererê como para o He-Man, da mesma 

maneira que paisagens e costumes daqui e de fora. 

o prot6tipo eletrônico da comunidade do amanhã 

nao é somente uma embalagem bonita e bem organizada; ele 

também sup~e uma realidade, transmite uma cultura_ Como 

se pode'depreender, não se trata de fazer uma apologia do 

ideal nacionalista e dos ' filmes carregados de brasilidade. 

~ importante comparar o mágico e o fantástico oriundos de 

outras culturas , com a nossa fantasia, contrapondo-lhes irn~ 

gens ,trazidas do cotidiano, registros colhidos das paisa-
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gens e objetos que, embora já conhecidos, podem agora sus 

citar novos significados aos olhos dos espectadores infa~ 

tis. Recortadas pelos olhos dos cineastas estas imagens vão 

ser filtradas pelos olhos dos jovens receptores, através 

de suas emoções e afetividades, retornando então decodifi 

cadas e transformadas. 

Nave-mãe, extra-terrestres, monstros e duendes 

mitos renovados e adaptados às expectativas do nosso tem-

po pertencem ao imaginário social tanto da criança c o mo 

do adulto. Mas há outras formações do imaginário fortemen 

te associadas a tradições culturais. Negrinhos e indiozi

nhos fantásticos e peraltas, entidades femininas dos rios 

e lagoas e animais com poderes sobrenaturais nao sao ape
I 

nas temas dos folclores e imagens exóticas a serviço do 

consumo mercadológico estrangeiro. Estes entes povoam o 

imaginário dos povos latino-americanos, os sonhos e as lin 

guagens dos nossos índios e negros e fazem parte de ~ ral.-

zes culturais comuns, misturados aos contos de fadas im-

portados da Europa, no passado. Impossível se torna, por-

tanto, separar as questões levantadas ã comunicação rela

tivamente à problemática da cultura. Um filme sempre será 

um pronunciamento sobre as relações entre o homem e a na-

tureza, entre o homem e o universo e seu modo de pensar 

sobre o mundo. 

~ curioso o depoimento do jovem bispo de Kay~s, 

no Mali, aos jornalistas franceses, transcrito por Pierre 

Babin: "Viemos aqui para aprender a usar a faca que vocis 

colocaram em nossas mãos. E talvez, se vocis souberem ou-
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vir, aprendam conosco outros modos de comunicar." (Babini 

1989, p. 32). 

Chegar a uma autonomia cultural supoe uma preo

cupaçao com as formas de ver ilnf:ortadas e com os equipam:e!! 

tos que as transmitem. ~ impossível ser contra os avanços 

tecnológicos e as enormes facilidades proporcionadas pela 

linguagem audiovisual para a transmissão de informações. 

Mas a busca de "visualidades" variadas dificultaria a uni 

formização e erradicação dos modelos e padrões estéticos 

e culturais dominantes. 

Nwna aula do CINEDUC um aluno desenhou um saci 

louro e parecido com aquele herói do desenho animado de 

TV, o He-Man. O que fazer? Pedir para o aluno transformar 

o saci aculturado no saci "verdadeiro" da nossa lenda? Ou 

deixar assim, corno apareceu no imag~nário infantil? 

Anãlisar alguns filmes realizados por crianças 

mostrando pontos de vista e enquadrJrnentos pouco ms ado s 
I 

pelos cineastas adultos será um bom :exercicio. 

~ Canevacci que, citando Sol Worth, lembra exp~ 
f 

ri~ncias relatadas poi este sobre o manejo da -caroera por 

povos primitivos: "Ao mesmo tempo, descobrimos que povos 

e culturas diversas fazem os filmes diversamente. Quando 

. são instruídos apenas na tecnologia da cimera e do film~, 

tendem a estruturar seus film~s de acordo com as regras de 

suas linguagens, da cultura e das formas míticas particu-

lares." (Sol Worth, "ap\.ld. Canevacci, 1984, p. 173). 

Quem assistiu ao filme Tokio-Ga (1984), docume!! 

tário feito pelo cineasta alemão Win Wenders sobre o rea-
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lizador japonês Yasujiro Ozu, deve se lerobrar do impre~-

sinnante e comovente depoimento do fotógrafo que durante 

15 anos trabalhou com ocineasta. Ele relata a preocupação 

de Ozu em mandar preparar um tripé especial com menos de 

SOem de altura para assim poder registrar as imagens e os 

enquadramentos ideais do olhar japonês, na .vida érn fanúliai 

o ponto de vista corresponde a alguém sentado no chão e 

contemplando a realidade. O fotógrafo confessa, então, que 

depois da morte do cineasta nunca mais co~u trabalhar 

com outro realizador. Este documentário deWin Wenders mos 

tra ~ preocupaç~o do cineasta 1aponês em transmitiratra

vés da camera o modo de ver da sua sociedade. 

"Os grandes realizadores audiovisuais, sabe-se, 

guardaram os mitos e os caprichos de criança, mas também 

a sonoridade e as formas da primeira linguagem." (Babin, 

1989, p. 54). Vale lembrar, seguindo o raciocínio de Ba

bin, os filmes de Charles Chaplin, àe agrado universal, 

tanto de adultos corno de crianças, intelectuais ou analfa 

betos, primitivos ou civilizados. 

Ã alta tecnologia deve · corresponder um alto ní

vel de resposta humana. Para que serve um projetor de ci

nema na escola se a professora não sabe manejá-lo? Em vá

rias ocasiões constatei a insegurança de algumas que che

gavam a suar frio pelo simples fato de ter de ligar o bo

tão para acionar o motor do projetor. Nestes casos, a téc 

nica não está sendo devidamente utilizada. 

"Este coeficiente humano, escreve · o comunicador 

e pedagogo religioso Pierre Babin, não existe verdadeira-
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mente a nao ser quando a técnica, bem longe de ser um meio 

alheio, é a extensão dos meus olhos, de meus ouvidos, de 

~inha sensibilidade, de minhas mãos.» (Babin, 1989, p.25). 

Diante dos novos avanços tecnológicos os jovens se comp·oE, 

tam mais à vontade do que os adultos que a eles ainda não 

es·tão acostumados. Dispondo de um equipamento de vídeo, 

por exemplo, podem parar as imagens, rever cenas e enten-

der melhor os enquadramentos escolhidos pelo cineasta ou 

videasta. 

Cabe ao cineasta utilizar todos os recursos téc 

nicos que o meio cinematográfico e a linguagem audiovisual 

oferecem, seja no campo visual seja no sonoro. r1as,quanto 

ao espectador infantil, minha experiência demonstra que 
I 

não são as técnicas e recursos bem elaborados que influem 

no coeficiente de atração de um filme. A espontaneidade e 

o humor, as grandes aventuras ou a ação, o poder ou a bon 

dade são qualidades que atraem mais as crianças nos fil

mes de ficção que as possíveis técnicas que estes filmes 

utilizam. Um exemplo é o filme ET, o Extraterrestre (1982), 

de Steven Spielberg. A par dos efeitos decorrentes da al-

ta tecnologia, seu fascínio especia.l, sobretudo para o pú 

blico infantil americano, deveu-se, em grande parte, àbon 

dade do monstrinho e à ambientação em família americana 

bem constituída (casal feliz, filhos bonitos). são imagens 

típicas de um ideal da cultura norte-americana. De resto, 

toda a produção de Spielberg, por mais fantasiosa que · se-

j a, sempre busca essas relações com dados culturais da pr§. 

pria sociedade ocidenta.l. As qualidades citadas são tam 



1.17. 

bém .as que predominam no teor de atração dos heróis imâgi 

nários, nos seres intergaláticos ou príncipes de capa e 

espada. 

~ importante ao desenvolvimento infantil a capa 

cidade de elaborar, através da fantasia ou de novas for-

ma~ de raciocínio, os modos de ajudar a enfrentar proble-

mas que o intimidam ou lhe transmitem insegurança, como a 

morte, a solidão, o desconhecido. A criança busca estas 

. fantasias não só no cinema e na televisão mas nos jogos 

e brincadeiras e até em fatos freqüentes no seu cotidi-

ano. A propósito, lembro um episódio curioso que me foi 

contado pela musicóloga Cecilia ·Conde, com quem tive opo!. 

tunidade de conversar s·obre criança e música. Para 
I 

ela a música, o jogo e a fantasia estão quase sempre jun-

tos nas diversas atitudes do dia-a-dia infantil, contribu 

indo para o crescimento emocional e psicológico da crian 

ça. Contou-me a professora que um sobrinho tinha muito me 

do de atravessar o túnel Reboucas, no Rio de Janeiro.Toda 

vez que esta travessia era inevitável, o pequeno enfretit~ 

va o medo repetindo e cantando: "Vou passar no túnel! Vou 

passar no tú-u-nel!!:" 

Walter Benjamin refere-se à atitude de repetir 

diversas vezes a mesma brincadeira como uma justificativa 

para afugentar o medo: "O adulto alivia seu coração do me 

do" e goza duplamente sua felicidade quando narra sua exp~ 

riência. A criança recria essa experiência, começa sempre 

tudo de novo, desde o início. Talvez seja esta a raiz mais 

profunda do duplo sentido da palavra alemi Spielen (brin

car e representar)." (Benjamin, 1985, p. 253). 
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Parece, para mim, mais preocupante do que o mun 

do dos gnomos e robôs presentes nos filmes de ficção, o 

desconhecimento das criancas da Favela do Vidigal diante 

das imagens dos animais e paisagens mostradas no f i 1 me 

Vi·agem ao ninho da t ·erra que utilizei para a pesquisa. 

Os educadores, geralmente preocupados com urna 

etnografia da comunicação baseada na linguagem verbal,não 

conseguem ver o que se passa com o homem na comunicação 

visual. 

"~ necessário, diz Sol Worth, desenvolver tam

bém teorias visualísticas que completem as teorias lin

güísticas e sócio-lingüísticas, a fim de descrever, anal! 

sar e compreender o modo pelo qual é compreendido, ou não 

compreendido, quJm organiza seus próprios filmes de mane! 

ra diferente da nossa. Precisamente corno os antropólogos, 

no trabalho de campo: eles devem aprender a linguagem ver 

bal da população que estudam, do mesmo medo que chegou pa 

ra eles a hora de iniciar a aprendizagem da linguagem vi-

sual." (Sol Worth, apud" Canevacci, 1984, p. 174)" 

As "mentiras" dos filmes de ficção ou as "ver

dades" dos filmes documentários têm, cada qual a seu modo, 

um papel a desempenhar na formação visual e cultural da 

criança. 

Tanto os carros de boi dos filmes de Humberto 

Mauro quanto os tesouros ·ocultos dos filmes de Steven Spi 

elberg revelam em imagens e · ·sons formas possíveis de . 

apreensão da realidade. Tanto um como outro, : ajudam na 

consti tuição dos conhecimentos estéticos, técnicos e cultu 
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rais da formação visual da criança. Não se justifica é que 

em nome de urna possível aceitação maior pelo pÚblico in-

fantil ãos filmes mais bem elaborados tecnicamente nao se 

jam oferecidos outros filmes menos espetaculosos, porém 

mais próximos de sua cultura e da sua realidade. 

"Com efeito, diz Michel Maffesoli, IIOS quadros" , 

que podemos elaborar, permitem revelar em cores nítidas 

as diversas ' facetas da vida em seu desenvolvimento. Tra-

ta-se, de alguma forma, retomando-se urna expressão de o. 

Spengler, de por em evid~ncia as "fisionomias" históricas 

de algumas formas sociais, que reencontramos constantemeg 

te no devir humano. Para levarmos a bom termo tal tarefa, 

as modulações ou as derivações das instituições, dos fa-

tos culturais ou dos rituais cotidianos, ainda que surpr~ 

endidos em sua precariedade, devem, ! aqui e agora, receber 

os créditos de uma inegável 

p. 110). A verdade é que há 

eficácia." 

SOCiÓlObos 
: I 

(Maffesoli, 1988, 

e educadores que 

não sabem grande coisa acerca da sociedade em que vivem. 

Conhecem melhor o que se passa no primeiro mundo. Este des 
! 

conhecimento . ocasiona uma série de , deformações na educação 

que um simples material audiovisual poderia evitar. O pr~ 

jeto de EPCOT, feito para educai e divertir urna geração, não 

impede que mui tas crianças ignorem que o lei te que bebem 

não vem das caixas de papelão ,ou dos sacos plásticos ' en-

contrados nos supermercados. Olhando deste ponto de vis'ta 

a projeção, de um filme antigo de Humberto Mauro sobre o 

Preparo e conservação -dos 'alimentos (1955) ou· o 'João de 

Barro . (1956) sobre os hábitos do pássaro do mesmo nome p~ 
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deri ser realment e de grande proveito. Esta "pluralidade 

de abordagem", tão ao gosto de Michel Maffesoli, tal vez 

seja a menos enganosa possível. 

"O patchwork* reflexivo, diz ele, ainda, -nao e 

a pior maneira de compreendermos uma sociedade específicai 

e os espíritos livres, que tentam por fim ao enclausura-

mento das disciplinas e das definiçaes, reconhecem que a 

influência da análise, a multiplicidade das referências e 

das fontes de inspiração correspondem adequadamente ao flu 

xo vital que buscamos compreender." (Maffesoli, 1988, p. 

209). Esta I!colcha de retalhos" que juntará temas e for-

mas variadas de retratar a realidade será benéfica às cri 

anças, dando-lhes os paradigmas necessirios ~ -a comparaçao 

entre a sua sociedade e as demais ou entre as diferenças 

específicas da sua própria sociedade. 

Uma reflexão sobre isto será útil para os cine-

astas poderem definir o uso adequado da melhor forma a ele 

ger segundo o público a quem ele vai se destinar. Uma in-

tegração entre professores e cineastas para um melhor co-

nhecimento das necessidades do receptor poderi trazer sub 

sidios valiosos a ~uturas produçaes. Do mesmo modo, cabe 

salienta~ que os cineastas não devem esperar por parte do 

{ receptor uma' "t~ula rasa" onde "ele iri exclusivamente de 

positar suas idéias. e informaçaes. 

* Do inglês ~rk, "obra", e patch, "p:-daço". fbnde tecido feito de ~ 
daços de pano de forma e cores de varios tamanhos, costurados uns 
aos outrosi colcha de retalhos. (nota do tradutor da obra) 
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CONCLUSÃO 

4 - NA TERRA DO GIGANTE O SABER t; O MAIS IMPORTANTE 

"Como compreender o outro, sem o sacrificar ã nossa 

lógica; ou sem sacrificá-la a ele?" M.}lerleau Ponty* 

Demolir convicções, abalar certezas, eis um dos 

grandes benefícios de escrever uma dissertação. Ao termi

nar o trabalho uma declaraçã.o se faz necessária: chego ao 

momento da conclusão com uma mudança fundamental nos meus 

propósitos iniciais. O ponto central, no entanto, não fi

cou abalado, pois a alteração do pensamento inicial n a o 

significou um r .etrocesso, mas um avanço para um caminho 

mais seguro, apoiado em verificações úteis e valiosas pa

ra uma prática posterior. 

Parti da suposição de que a imagem seria m a i s 

útil que a palavra na transmissão do conhecimento. Inspi

rei-me na hipótese de que a imagem é mais eficiente p o r 

pretender ser vista e entendida por analfabetos e letra

dos, crianças e adultos, pobres e ricos. No meu pressupo~ 

to inicial a linguagem visual facilitaria a relação entre 

o homem e a realidade. A comparação se fazia no sentido de 

ver a palavra, o conceito e o vocábulo mais próximos do c~ 

nhecimento abstrato e da Razão. E a imagem, por outro la

do, mais presente ao conhecimento sensível e à imaginação. 

* Merleau ponty ~ apud José Carlos Podrigues, 1989, p.127. 
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Ao longo do trabalho percebi que as minhas supo' 

sições iniciais deveriam manter uma posição mais cautelosa 

e menos categórica devido à constatação de diversos fato

res fundamentais que podem impedir a possível facilidade 

da apreensão da imagem. 

A imagem requer uma leitura adequada por parte 

do receptor. O seu código nao é tão transparente e simples 

como se pode supor aparentemente. A facilidade na percep

ção da imagem não está isolada de fatores que a análise dos 

questionários realizados com as crianças m~ fez perceber. 

Toda imagem, embora mais direta e fiel à reali-

dade, é também representação, é mediação e transmissão de 

valores estéticos, sociais e morais. Neste sentido, a co~ 
. _. I ~ 

petência 1con1ca e tão desejável quanto a lingfiística. 

Pensando nos objetivos educacionais perseguidos 

por mim nestes anos de trabalho com cinema e crianças de 

classes menos favorecidas, busquei na imagem uma "arma" 

ideal na defesa dos "humildes ll e analfabetos contra os po 

derosos e letrados detentores da sabedoria da palavra es 

crita. A justificativa era a possibilidade de leitura mais 

fácil da imagem em relação à impenetrabilidade do código 

escrito para aqueles que ainda não detenham este conheci-

mento. 

A . primeira verificação obtida na pesquisa com 

as crianças foi decepcionante: ver é quase tão difícil qua!!, 

to ler. As crianças j á preparadas e habituadas à linguagem 

visual apresentam também na leitura visual uma vantagem p~ 

rante aquelas que não possuem esta preparaçao. Diante de 
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tal constataçio, a "escola audiovisual" tio desejada e de 

fendida por alguns comunicadores e educadores parecia mais 

distante nas suas possibilidades de realizaçio. 

A segunda verificaçio, no entanto, foi menos de 

cepcionante e mais reveladora das reais possibilidades de 

recepçio do espectador infantil: o filme, embora nio seja 

o recurso primordial na transmissio da realidade, é capaz 

de suscitar urna infindável variedade de interpretações 

que se modificam nao só de acordo com o contexto cultural 

do receptor, mas também ao longo do tempo. Percebi também 

que apenas esta constataçio já justificaria a elaboraçio 

da dissertaçio • 

. ~ O constatar as diferenças entre os dois tipos 

de receptores pesquisados e verificar a necessidade de um 

maior aprendizado por parte das ' crianças, preferentemente 
\ 

das classes mais desfavorecidas, nio significava um empo-

brecimento da variedade de níveis d~ percepçio dos diver
I 

sos receptores. O mesmo filme nio é : visto igual por todos 

os espectadores, pois sempre irão existir vários ... . nl velS 

de capacitaçâo segundo suas situaç?es emotivas ou suas ex 

periências. 

Uma linguagem quer seja falada, escrita, pinta-

da, nunca é uma coisa natural, cujo sentido se revela a 

todos imediat·amente. Assim, ~lgo elaborado, construído, 

só se chega a compreender depois de ter aprendido um voca 

bulário, urna gramática, urna sintaxe. 

O cinema nasce como um registro, mas nao 
. ... 
e um 

mero registro inerte. Â medida que esta nova linguagemvai 
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se constituindo, ela vai incorporando as várias visões e 

reações dos receptores que vão ajudar também na realiza

çãode uma nova construção, na elaboração de um novo re

curso da linguagem. Será este receptor, que é sempre um 

espectador ativo, que irá ajudar a construir, com o rea-

lizador do filme, uma visão da realidade. 

Pude verificar também que a existência de espa-

ços vazios, de interstícios no texto visual, desejados ou 

nao pelo realizador, pode facilitar ao receptor interferir 

na mensagem audiovisual dando-lhe tantas interpretações 

quanto o número de espectadores possa. ' existir em todas as 

partes e ao longo do tempo. 

Mas toda representação, ic5nica ou lingüística, 
I 

é também simbólica e, portanto, ligada ao imaginário. 1!: 

esta relação com o imaginário de cada receptor que contri 

buirá também para as variadas. interpretações: 

Gilbert Durand, antropólogo e pesquisador do ima 

ginário, a quem ti~e a oportunidade de ouvir nestes dias 

em que escrevo o final da dissertação, contribui com es

clarecimentos valiosos sobre as possíveis aproximações da 

realidade e sua relação com o imaginário do espectador. 

Diz Durand: "Pode-se falar num real antropologi 

zado mas jamais separado do imaginário. Jamais existe uma 

tomada de consciência direta. O imaginário engloba toda 

aproximação da realidade." * Durand esclarece ainda: "O ilna 

ginário nao é somente um índice, é também um operador co-

* Palestra conferida, em 23 de outubro de 1989, na Fundação Getúlio . 
Vargas. 
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municacional." Para Durand o homem ·sempre pôde traduzir o 

homem. Diz ele: "Haverá sempre uma · tradução do que eu fa-

lo, uma captação de meus conceitos, meu léxico, minhas itn~ 

gens, através do próprio eu de quem o recebe." "A apropri~ 

ção da imagem por uma subjetividade individual é apenas a 

última parte de uma operação que passa necessariamente por 

uma participação dos atores sociais, diz François Pelleti 

er (1983, p. 10) e quem nutre este processo é o imaginário 

social." 

o que é o imaginário social? Um certo número de 

esquemas e arquétipos que são comuns a todos os membros de 

uma dada comunidade. são responsáveis, por exemplo, por 

noções corno pai, mãe, alto, bom, mau, puro, impuro, etc. 

Categorias comuns a um determinado grupo e que asseguram 

uma permanência no vínculo social. 

Não só o cineasta retrata o seu interior, o seu 

saber e o seu pensar como a criançaj que o recebe o faz em 
, I 

relação à sua memória de vida, revivendo, deste modo, os 

vários arquétipos do seu imaginário (ver qua,.:3ro elaborado 

por Jean Dan~el Lafond em 1982 - anexo VIII). 

Para que haja urna participação é necessário que 

o estereótipo apresentado no filme tenha qualquer coisa a 

ver com os arquétipos existentes no imaginário social,i~ 

to é, no estado latente da s~jetividade de cada especta

dor. 

o filme como meio é também veículo, veículo de 

sentido, sentido de valores ficcionais que fazem com 'que, 

llUlll ãado momento, o pÚblico nele se reconn.€'ca. 

~ 

----~------------------------------------------------------------~----------~------------- ~ 
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A estética da recepçao ensina sua concepçao dia 

lética enriquecedora para o entendimento da recepção cin~ 

matográfica: a história das interpretações de urna obra de 

arte é urna mudança de experiência, ou, se quisermos, um 

diálogo, um jogo de perguntas e respostas. 

Urna análise da recepção da mensagem audiovisual 

do espectador infantil não pode deixar de levar em conta e 

de considerar as diferenças culturais;já aue o ato de ver 

não é apena~ fisiológico~ 

- Cabe "salientar que as diferenças observadas nas 

criancas q ' lanto às construcões das frases decorrentes do 

qrau de escolarizacão foram notadas também na - -spreE'nsrlo 

distinta das imagens a elas apresentadas, tanto em rela -
I 

ção à leitura quanto -à informação visual, pois ambas !=:rlf"l 

código e representacão que se fazem a partir do envolvi -

mento das relacões sociais. 

o filme Meow, projetado para as crianças da Fa-

vela do Vidigal, foi apreendido, como vimos, de maneira d! 

ferente da das crianças das escolas de classe média. A cri 

ança sempre verá o filme por meio de urna lógica que surge 

da trama das relações sociais em que ela está -envolvida. 

Diz José Carlos Rodrigues (1989, p. 197): "A no 

çao de código, muito longe de abolir a diversidade, a exi 

ge, pois é através da multiplicidade das mensagens que se 

revela sua razão de ser: procura organizá-la, compreende! 

-lhe os limites e atribuir-lhe sentido, mostrando ambas 

as coisas - semelhança e diferença,6rdem e multiplicida-

de - corno sendo a mesma coisa, os dois lados da rresma moeda." 
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No entender de José Carlos Rodrigues é a partir 

desta noção. de código que é possível entender a capacida-

de humana de diferir, de criar as mais variadas culturas, 

de falar as mais diversas línguas. 

A aferição da recepção das crianças pobres fic~ 

... -ra prejudicada porque as reaçoes sao em geral traduzidas 

pela verbalização que se ressente de um vocabulário inci-

piente. 

Essa relação entre o código escrito e o código 

visual já feita no terceiro capítulo cabe aqui ' ser lembra 

da. Tudo leva a crer que a criança de classe média, habi-

tuada a receber um acúmulo maior de informações no código 

visual, esteja mais preparada a entendê-lo do que a crian-
I 

ça pobre, que vem de estrutura familiar não tão formalmen 

te organizada; esta estrutura limita também a percepçao 

da criança. Mas o fato de a criança pobre estàr menos pr~ 

parada não invalida as suas possibilidades de recepção e 

captação das mensagens próprias da sua visão de mundo, das 

suas experiências. Ela apreende e reelabora essas mensa-

gens a partir das variações sociais, culturais e psicoló~ 

gicas. Além disso, a comparação entre os dois códigos não 

pode ser completa porque o código escrito, como sabemos, 

refere-se a sistemas de significação arbitrária, ao passo 

que no desenho e na imagem em movimento (cinema e TV) es 

tamos do lado dos sistemas de significação por analogia. 

A criança, nos signos verbais e lingüísticos, não encon-

tra semelhança com o que eles representam, mas na imagem 

ela tece comparações com realidades que ela conhece, aju

dando-a na compreensão do significado. 



128. 

A pesquisa me fez perceber tambim que nao é pre 

ciso ter tanto medo do poder da imagem como temem alguns 

educadores. O cinema não coloca nada alheio na crian~a, e 

sim dá lugar e a possibilidade de ação ao que já existe 

nela. A criança experimenta o filme no seu mundo. 

Quanto às conseqtiências pedagógicas é preciso sa 

1ientar que a influência do filme é grande se o que ele ve! 

cl,lla se desenvolve na mesma linha da educação grúpa1 da cri 

ança e ela é pequena quando é oposta à esta edúcaçãb. __ . 

Pode-se, então, concluir que a educação geral - é decisiva 

quanto aos efeitos do cinema. 

Torna-se necessário que o cinema expresse va10-

res dos diferentes segmentos que integram a sociedade para 

I 
poder dar cont~ de tão variado imaginário social. ~ prec~ 

so estabelecer vínculos com os mais diferentes tipos de e~ 

pectador. O imaginário é o operador comunicaciona1 e re-

conhecer o homem é se comunicar com ele. 

O ponto central que cheguei a compreender ao lo!!, 

go deste trabalho é que as generalizações devem ser evita 

das. Não existe a criança brasileira, ~ criança 1atino-ame 

ricana, ~ européia, a asiática. ~ por essa razao que a 

dissertação não pretende falar da participação ativa in

fantil em geral. Limito-me apenas a tecer considerações 

sobre as crianças com quem me relacionei ao longo do meu 

trabalho de 20 anos com o CINEDUC e das 119 crianças que 

entrevistei. 

o cinema, enquanto objeto privilegiado do imag! 

nirio social, i e~emp1ar no sentido em que ele tece indis 
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soluvelmente um sistema de representações e aproximações 

aos arquétipos dos espectadores. 

Pude verificar também que o modo de construir um 

filme desempenha um papel fundamental na recepção. Estab~ 

lecendo comparações entre os dois filmes de curta-metragem 

que utilizei, ternos: Viagem ao ninho da terra (documentá-

rio sem narraçao e de construção simples e linear sem ar~ 

tificios sobre o real) e Meow an'imacão ficcional -· cons .. ." -
truindo um mundo análogo). são abordagens diferentes de 

dois cineastas diferentes. O trabalho se limita a tratar a 

recepção desses dois filmes nos contextos em que foram ex! 

bidos e nas condições específicas já mencionadas. Em ou

tros contextos e em outras condições de exibição, prova-
I _ . ' _ 

velmente estes mesmos filmes vao suscitar novas reaçoes. 

Pareceria que a forma documental seria a melhor 

para o ensino, para a transmissão de informaçõ"es e para 

urna melhor compreensão da linguagem cinematográfica. Mas 

o cinema documentário não é só um mero registro. Ele in-

terpreta a realidade a partir de urna emoção, urna vontade 

do realizador e de sua maneira de ver o mundo. Ele ultra 

passa o mero registro. Os movimentos de câmera, os vários 

enquadramentos que selecionam os espaços escolhidos v a o 

adquirir, mesmo no documentário, vários sentidos, contri-

buindo para os vários tipos de interpretações. Se estas 

diferenças já podem ser notadas na recepçao do filme docu

mental, elas são ainda maiores no filme de ficção dramát!. 

ca ou de 'animação que tem um procedimento narrativo que 

faz propiciar um maior deslanchar das várias formas corno 
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as crianças vao receber o filme" 

A verdade do adulto nem sempre é a verdade da 

criança. Assim, fazer um documentário a ser visto pelo pü 

blico infantil pode se tornar mais difícil do que um fil

me de ficção, pois a · criança pode encontrar no documentá

rio mais elementos ficcionais do ·que de realidade. Docu

mentários ingênuos que apenas mostram campos floridos e 

borboletas esvoaçantes às vezes não oferecem atrativo al-

. gum para crianças que moram em favelas e estão acostuma

das a situações difíceis, enfrentando responsabilidades que 

poderiam apavorar crianças de classe média. Para estas,no 

entanto, habituadas a assimilar a linguagem visual to dos 

os dias na televisão e no cinema, os recursos visuaisccmo 

o flash-back, os cortes, as fusões, são tão familiares e 

de fácil entendimento como a vírgula, o ponto-e-vírgula e 

as reticências do texto literário. 

Ao longo deste trabalho p~ocurei me afastar do , 
I 

pensamento que proj eta na criança a is visões da realidade 

já condicionadas na mente do adulto ao longo dos anos. O 

professor deve, inicialmente, sentír-se como receptor e 

para .isto ele deve estar apto a ouvir os ventos que 
... 

vem 

da comunicação. Saber recebê-l·os será a tarefa que o fará 

jovem e criador. Como a maioria dos professores não está 

preparada, o mundo passa a ser focalizado pela lente · dos 

seus pontos de vista e do seu antropocentrismo. Tentei tra 

tar da recepção cinematográfica, olhando a criança no seu 

trajeto antropológico .• Afastando-me da postura daquele s 

que costumam falar da criança mais em relação ao que ela 
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deveria ser, do que ao que ela realmente i~ Percebi que 

na recepção infantil, no momento em que se procura estud~ 

-la a partir do ponto de vista interior e mais participa

tivo, passa-se a compreender que a recepção da linguagem 

cinematográfica pela criança i complexa e singular. Dian

te de cada filme, cada criança terá uma visão diferente, 

porque tambim o seu olhar i singular diante da realidade. 

Tive a grata satisfação de ser convidada p a r a 

participar do 69 Festival Infantil Internacional de Filmes 

da India. Convivi durante nove dias com 2.100 crianças que 

lotavam diariamente o Siri Fort Auditorium, em Nova Delhi. 

Crianças, na maioria, pobres e de escolas públicas. Ouvi 

seus aplausos de contentamento ou, paradoxalmente, tarnbim 

de desagrado aos filmes projetados. 

~ indiscutível que o receptor infantil utiliza 

seus próprios cri tirios de seleção diante das mensagens que 

lhe são apresentadas. ~ indiscutível , tambim, que estes . I 
cri tirios estão mui to mais ligados à sua emotividade e sen 

sibilidade do que ã sua razão e pensamento. A criança apre , . -
ende segundo . suas possibilidades que dependem tarnbim das 

redes de relações sociais em que ela esteja envolvida. Ap~ 

sar das semelhanças que existem em todos os recepto~es ~~ 

fantis em todas as partes do mundo, as diferenças são tam 

bim facilmente constatadas, qesde o simples .bater palmas 

corno manifestação .de desagrado das crianças . de Nova Delhi, 

o que nao i comum acontecer com as crianças do .Brasil, ati 

~renças maiores em que noçoes de espaço e tempo adqui-

rem significados fundamentais. 
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Urna alfabetização audiovisual faz-se necessária 

mas ela não pode estar afastada de urna cuidadosa atenção 

quanto ao contexto cultural do receptor e suas próprias n~ 

cessidades. Embora o aprendizado seja uma meta fundamen

tal é preciso que se tenha presente que os homens não são 

folhas de papel em branco. Imagens diversas enriquecem e 

colorem o imaginário da criança. Para enfrentar o "He-Man" 

a imagem do Saci, com sua astúcia e sabedoria, pode ser 

um bom contraponto_ 

o filme premiado pelo júri infantil durante · o 

Festival foi o coreano You grownups don't know (Vocês adul 

tos não sabem) - 1988, de Lee Kyu-Hyung, uma história la-

crimejante de um menino adotado. Para nós, do júri adulto, 
I 

o filme foi considerado um melodrama insuportável e muito 

mal feito cinematograficamente. Mais urna vez foi o senti

mento e a emoção a mola que/ provocou a adesão ' do público 

espectador infantil. 

Se isto pode ser o paradigma para uma , busca de 

uma conceituálização da pesquisa da recepção infantil di

ante do cinema, mui to é preciso descobrir ainda sobre os 

elementos implícitos e explícitos do imaginário indivi,du-

aI e coletivo. 

"Nós, adultos, nao sabemos", lembrando o título 

do filme coreano, visto em Nova Delhi, porque continuamos 

a analisar a rebepção cinematográfica a partir apenas do 

método científico ainda calcado no racionalismo cartesia-

no. 

Considero que esta dissertação terá contribuído 
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de alguma forma para modificar os critérios da análise da 

recencao Que ainda veem o espectador corno mero receptor e 

nao como criador e responsável por urna norma em forrnacão. 

Roland Barthes propõe nao se separar de um la~ 

do cientistas e pesquisadores e de outro escritores e en-

saístas. "Saber e sabor têm, em ,latim a mesma etimologia" 

(Barthes, 1988, p. ). 

Vive-se atualmente um novo espírito científico. 

Os filósofo~ procuram ouvir os cientistas e estudam a te~ 

ria da relatividade e os ensinamentos da física quânticai 

já os cientistas se preocupam em conhecer melhor os pré-

socráticos e as idéias dos filósofos gregos em geral. 

Assim corno o novo comportamento dos estudiosos 

integra filosofia e ciência, deve o oesauisador da comuni , I " -

cação dar impoitância ' tanto â imaginação formal Quanto â 

material. Não se pode ter apenas um olhar científico, com 

conceitos pré-estabelecidos na busca dos parâmetros para 

a pesquisa da recepção cinematográfica infantil. Outros e 

lementos surpreenderão nessa empreitada. 

"Ele queria ver, apenas ver, , testemunha altiva 

de um universo em que o homem é um estrangeiro, 

e ei-lo que sonha". (Bachelard, 1985, p. 9). ' 
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ANEXO 1 

FUI\lDAÇAO DO CINEtv1A BRASILEIRO mine 
01.10.88 

134 

NÚCLEO DE ~mRCADOS ESPECIAIS - NUMEP 

TABELA DE PREÇOS PARA O !-".LERCADO 

PARALELO ALUGUEL 

1. Filmes 16rnrn 

FILMES 16rnrn {minutagem) 

até 15' 

de 16' a 25' 

. de 26' a 45' 

de 46' a 59' 

a partir de 60' 

2. Filmes 35rnrn 

FILHES 35rnrn 

até 15' 

de 16' a 25' 

de 26' a 45' 

de 46' a 59' 

a partir de 60 ' 

OBSERVACÕES: 

1 DIA 

Cz$ 1.100,00 

~z$ 1.500,00 

Cz$ 2.100,00 

Cz$ 3.000,00 

Cz$ 7.200,00 

VALOR POR EXIBIÇÃO 

Cz$ 1.100,00 

Cz$ 1.500,00 

Cz$ 2.100,00 

Cz$ 3.000,00 

Cz$ 7.200,00 

3 DIAS 7 DIAS 

Cz$ 2.100,00 Cz$ 4.200,00 
Cz$ 3.000,00 Cz$ 6.000,00 

Cz$ 4.200,00 Cz$ 8.500,00 

Cz$ 6.000,00 Çz$ 11.800,00 

Cz$14.400,00 Cz$ 28.700,00 

1. Filmes de longa metragern em 35rnrn com certificado de censura 

vigente ter~o preços mais elevados. 

2. Filmes em lançam~nto terão preços diferenciados. 

3. Os preços n~o incluem despesas de frete, que correm por 

conta do cliente. 

4. O filme nao devolvido na data pré-fixada acarretará ao clien 
te uma mul ta diária, por filme, correspondente ao valor do aluguel. 

5. Telefones para reserva (021) 263-0322 ou 223-2171 R. 134 

: 
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ANEXO 11 

PRIHEIRO FILHE - · MEOW 

Isto nao é - -urna prova, e aoenas para saber o que voce lem-

bra do filme. 

NOHE DO ALUNO: IDADE: 

1. Onde se passa o filme? 

2. No filme aparece um muro. Este muro é mostrado da di-

re~ta para a esquerda ou da esquerda para a direita? 

3. Quantas pessoas pulam o muro? Corno elas eram? 

4. Por que as pessoas pulam o muro? 

5. Havia alguma coisa escrita no muro? O quê? 

6. Cite alguns letreiros de propaganda que aparecem. 

7. O que o gato bebe no filme? 

·8. Descreva a roupa das pessoas que ali.mentam o gato. 
I 

9. Corno é a gata· que aparece no filme? 

10. Há urna explosão no filme. Ela aparece no início, no 

meio ou no fim? 

11. Tudo o que aparece no filme é mentira? 

12. Em que momento aparece esta imagem? Qual a cor da cor 

tina nesta cena? 
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MAIS OUTRAS PERGUNTAS, AGORA PARA SEREM RESPONDIDAS DE

POIS DA SEGUNDA EXIBIÇÃO DO FILME: 

1. Descreva algumas cenas do filme, de acordo coma ordem 

em "que aparecem na tela, no mínimo de quatro: 

2. Conte, com poucas palavras, a história do filme 

3. Por que o gato mia? 

4. Quem dá comida ao gato? 
I 

5. Por que os braços brigam? 

~. Por que o gato vai assistir ã TV? 

7. Por que o gato nao gosta do leite quando lhe é ofereci 

do pela segunda vez? 

8. Qual a cena do filme que você mais gostou? 

136 
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ANEXO IV 

. 
SEGUNDO FILME - VIAGEM AO NINHO DA TERRA 

NOME DO ALUNO _________________ . __ . ________________ IDADE: ____ __ 

1. Onde você acha que foi filmado este filme? 

2. Qual a primeira cena que aparece depois do título e da 

lista da equipe de filmagem? 

3. Tudo o que aparece no filme é verdade? Existe alguma 

coisa que você acha que é mentira? O quê? 

4. O que há de diferente entre este filme e o Heow aue vo 

cês viram no outro dia? 

5. Ponha um X nos animais que aparecem no filme. 

coelho peixe 

jacaré flamingo 

macaco I ( capivara 

·pato carneiro 

. - ( ). gavlao urso 

raposa garça 

garça búfalo 

Há algum animal que nao está nesta lista? 

6. O que está fazendo o homem que aparece no barco? 

7. Quais os animais que aparecem com os filhotes? 

8. Com quantas bonecas a menina está brincando? 

9. Há um animal morto no filme. Qual? 

la. Se você tivesse de inventar uma fala para o pescador, 

o que eli diria no final do filme? . 

11. Há música no filme? Quais os ruídos que ouvimos? 

12. Pense no filme e diga o que está errado nesta frase: 

As panelas de barro, mostradas no filme, fritam o . peixe. 
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Af.mXO V 

Desenhos dos alunos 

'. do Instituto Nazar~ ' 
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J..NEXO VII 

7) POR QUE O GATO N;\O GOS'rA DO LEI'fE QUANDO LHE ~ OFERECIDO PELA 
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lumxo VIII 

ESQUEMA DA COMUNICAÇÂO FíLMlCA 

Códigos socioculturais Contexto linau{stico 
Historia do cinema Cóniqos cinemàto0ráficos 

P-------------------~ · Repertório ---. ~;~------------------~ 

(Emissor) 

~ 

Produção 

Concef)cão 
Criaçaó 
Elaboração 
sonora e 
visual 

I 
I 

I Zona comum (Receptor) 

.Co.nsumo 

Percepção 
Audição 
Visualizacão 

"" -Compreensao 
Interpretacão 

I E \--) ~~;~:lj-------4)[J 

~ ()ladro social, ideológico 

Campo social e histórico 

~poca,mentalidades 
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,:\ABSTRACT 

The studies and researches on the reception of 

the audio-visual messages by children have been more conc

erned with the effects of the media on those receptors tlan 

with the capacity of the recentors themselves to decode 

such messages. 

The aim of this paper is to assume an anthropol

ogical point of view, concerning the ' child as a viewer, t 'rl. 

ing to focus this child in his several differences re~ult

ing from environment, region and social group to which he 

belongs, since each individual is a particular case. 

Either the film text or the written text offers 

to the viewerjreader possibilities of an active participa! 

ion. He projects himself in the messages brought about by 

the empty spaces and the interstices left by the author on 

the texto 

On the other hand we verify that the pictorial(i~ 

onic) competence is as desirable as the linguistic compete

nce, whereas the educators, beingmore concerned with the 

preparations in verbal language, are unableto see what haE 

pens to the child under the visual communication. 

As per the pedagogical consequences it is neceSsa 

ry to emphasize ,that the film influence is significant if 

the subject is developed on the same line of the child day-

to-day education, and thát influence is non-relevant 

it is in opposition to that education. 

when 
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The research which was done to achieve this wark 

permitted the perception that it is not necessarv to be 

so afraid of the image power. The cinema doesn't add an~ 

thing extraneous to the chi1d, it sure1y onens the p1ace 

and the possibi1ity to put into action what is a1ready the 

re into the chi1d. 

It is convenient yet to observe that one shou1doa. 

n't 100k on1y in a scientific and dogrnatic way when search 

ing the parameters for the research on the cinematographic 

reception of chi1dren. Other e1ements such as emotion and 

dreaming can be considered to stimu1ate reasoning~ 
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