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A criança não pode ser conhecida senão pelo seu exterior. É o mais
misterioso, o mais apaixonante e o mais perturbador dos fenômenos naturais. Como o novelista, que utiliza as palavras da tribo dos
adultos, ou o pintor condenado a fixar em uma síntese impossível
esse puro comportamento, essa duração cambiante, poderiam pretender o que a câmera nos revela: o rosto enigmático da infância?
Esse rosto que os enfrenta, que os olha e os escapa. Esses gestos a
uma só vez imprevistos e necessários. Somente o cinema poderia
captá-los em suas redes de luz e, pela primeira vez, colocar-nos cara
a cara com a infância.
(Bazin, apud Larrosa et. al., 2006, p. 12)

Infância, cinema e educação: um estudo hermenêutico sobre a criança nos filmes A
língua das mariposas, Mutum, Pelle e Tomboy.
Resumo
O cinema na perspectiva da pesquisa educacional foi o caminho escolhido nesta dissertação
de mestrado para estudar a infância em sua dimensão simbólica e cultural. Com o objetivo
de investigar como a infância é pensada/imaginada/configurada pelo cinema e como
pensa/imagina/configura o mundo, os outros e a si mesma, estudei personagens infantis
de quatro filmes: Moncho em A língua das mariposas (1999), Thiago em Mutum (2007),
Pelle em Pelle, o conquistador (1987) e Laure/Mickäel em Tomboy (2011). A metodologia
utilizada baseou-se na fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty e na hermenêutica de
Paul Ricoeur, com referencial teórico calcado na Antropologia do imaginário (Gaston
Bachelard, Gilbert Durand) e em autores de áreas diversas, como cinema, sociologia da
infância, psicologia do desenvolvimento, entre outras abordagens educacionais. O percurso
possibilitou compreender aspectos importantes da infância, como a relação aluno-professor,
os processos iniciáticos, a memória e a construção da identidade. Buscou-se, na pesquisa
desenvolvida, uma relação integrada entre cinema e educação, não subordinando um ao
outro, mas considerando, em ambos, seu potencial formador, ao propiciar experiências
sensíveis e transformadoras.
Palavras-chave: infância; cinema; educação; interpretação de filmes; imaginário; processos
iniciáticos; memória; identidade; gênero.

Childhood, cinema and education: a hermeneutic study of the child in the films
Butterfly, Mutum, Pelle and Tomboy.

Abstract
The cinema from the perspective of educational research was the way chosen in this work
to study childhood in its symbolic and cultural dimension. The aim was to investigate how
childhood is thought/imagined/configured by cinema and how childhood thinks/imagines/
configures the world, others and itself. The characters studied were: Moncho in Butterfly
(1999), Thiago in Mutum (2007), Pelle in Pelle the Conqueror (1987) and Laure/Mickäel
in Tomboy (2011). The methodology used was based on the phenomenology of Maurice
Merleau-Ponty, on the hermeneutics of Paul Ricoeur, with the theoretical approach based
on the Anthropology of the Imaginary (Gaston Bachelard, Gilbert Durand), among others
authors from different areas, such as cinema, childhood sociology, psychology development.
The unfolding process of this research made it possible to understand important aspects
of childhood, such as the student-teacher relationship, initiation processes, memory and
the construction of identity. In the research developed, an integrated relationship between
cinema and education was pursue, not subordinating neither of them to the other, but
considering both in their potential to be formative, by providing sensitive and transforming
experiences.
Keywords: childhood; cinema; education; film interpretation; imaginary; initiatory processes; memory; identity; genre.
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Introdução
As memórias de infância sempre estiveram presentes em minha vida e foram
fundamentais para meu percurso formativo. As relações com as pessoas e com os espaços;
a forma como percebia meus aprendizados e aquilo que me ensinavam; as experiências e
dificuldades vividas tanto no âmbito econômico quanto social me constituem e estão
presentes em minha memória como boas e significativas lembranças, mas também como
significações do que sou hoje.
A escola sempre foi um local de grande importância em minha vida e o trabalho com
as crianças bastante instigante. A vontade de lançar um olhar sobre a infância em um caráter
investigativo me fez cursar Pedagogia.
O interesse em ingressar na área de cultura e educação se deu na graduação, após
cursar duas disciplinas com o Prof. Dr. Marcos Ferreira-Santos. A segunda foi uma matéria
optativa, que escolhi por me identificar com o referencial teórico. Durante o curso, resolvi
fazer iniciação científica e Marcos aceitou me orientar. Na época, sabia que queria relacionar
cultura, música e educação, mas não exatamente o que nem como. Ele sugeriu trabalhar com
as músicas do violeiro Elomar Figueira Mello e foi o que fiz: investiguei música, memória
e educação nas canções deste compositor. Descobri a pesquisa, conheci Morin, MerleauPonty, Ricoeur, Mafessoli, entre outros autores. Para minha pesquisa, foi concedida bolsa
pela FAPESP.
Apesar de minha primeira manifestação de interesse em investigar filmes ter aparecido
mais tarde, a experiência com cinema vem desde a infância, quando o termo cinema, para
12
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mim, referia-se apenas às salas de exibição e quando nos reuníamos em família para assistir
a um filme naquilo que chamávamos de “sessão pipoca”. Naquela época, o acesso às películas
se dava pelas emissoras de televisão, salas de exibição e vídeo-locadoras. Normalmente o que
conseguíamos ver eram apenas filmes de maior circulação, os que estavam mais disponíveis.
Mesmo assim, as pausas para assisti-los eram sempre prazerosas e esperadas. Animações
infantis e filmes com criança sempre me despertaram interesse. Alguns filmes para crianças
foram especiais, mas o que marcou mesmo foram aqueles com ou de crianças.
Depois de concluída a graduação, já trabalhando como professora de Educação
Básica e Ensino Superior, cheguei a elaborar um projeto de mestrado com a proposta de
analisar animações infantis, visando investigar a dimensão simbólica dessas narrativas e sua
relação com a infância, mas não dei andamento à pesquisa. Na ocasião, ingressei num curso
de especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior, em partes pela demanda
profissional, em partes para pesquisar a relação aluno-professor, numa perspectiva que
retomava a dimensão da cultura e suas implicações na educação, mas desta vez, em vez da
música, optei pelo cinema. O trabalho de conclusão de curso foi orientado pelo Prof. Dr.
Louis José Pacheco de Oliveira e defendido na Faculdade Integração Zona Oeste.
A vontade de aprofundar essa investigação inicial numa pesquisa de mestrado
que relacionasse cinema, educação e infância passou a me acompanhar desde então, mas
compromissos profissionais foram adiando a decisão, até que, cerca de dez anos depois de
concluída a especialização ingressei na área de Cultura, Filosofia e História da Educação no
Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP, passando então
a me dedicar à pesquisa cujos resultados agora se materializam nesta dissertação de mestrado.

Para a realização deste estudo, deparei-me com a dificuldade inicial de selecionar
o corpus de filmes a serem analisados. Uma possível opção seria cartografar a infância
percorrendo diversos títulos, mas a dissonância de abordagens realizadas pelo cinema
13
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dificultaria uma visão mais aprofundada da questão. Por outro lado, não era minha intenção
fabricar uma imagem coesa e fechada da infância, mas estudá-la a partir de alguns aspectos
recorrentes, como o processo iniciático ou a construção da identidade. Desse modo, lancei-me
no caminho recolhendo o maior número possível de filmes protagonizados por crianças. A
lista, como não poderia deixar de ser, era enorme e, à medida que eu avançava no levantamento
desses filmes, não parava de crescer. Então, fui gerando alguns critérios de eliminação.
Primeiramente, descartei os filmes considerados blockbusters, isto é, filmes de grande
orçamento, apelo popular e voltado para mercados de massa, como E.T.: o extraterrestre
(1982), A.I.: Inteligência Artificial (2001), ambos de Steven Spielberg, ou a saga Harry Potter
(2001-2011). Nesses filmes e em outros do gênero, embora os protagonistas sejam crianças,
a infância não me pareceu ter recebido atenção central, ela aparece como uma espécie de
acidente ou circunstância para o desenvolvimento de uma aventura.
Descartei também os curta-metragens, razão pela qual ficaram de fora o belíssimo
O Balão Vermelho (1956), de Albert Lamorisse, também o instigante Duas soluções para um
problema (1975), de Abbas Kiarostami, além do divertido A origem dos bebês segundo Kiki
Cavalcanti (1985), de Anna Muylaert.
Optei por excluir os documentários, pois os discursos que produzem não possuem
a mesma carga simbólica, a mesma densidade emotiva, a ambivalência e a pluralidade de
sentidos que são possíveis em muitas obras de ficção. Assim, ficaram de fora Ser e ter (2002),
de Nicolas Phibert, Criança, a alma do negócio (2011), de Estela Renner, e A invenção da infância
(2000), de Liliana Sulzbach, que além de documentário é curta-metragem, embora tenha
recorrido a passagens deste filme para reportar a momentos históricos do desenvolvimento
do conceito (capítulo 1).
Com esses critérios, entre outros menos objetivos, como meu gosto pessoal, por
exemplo, reduzi a lista a cerca de cinquenta filmes protagonizados por crianças. Entretanto,
como ainda havia muitos títulos disponíveis, recorri à proposta de categorização de Adriana
Alves da Silva (2014), para quem há três tipos de filme: para, de e com criança.
Os filmes para criança trazem temáticas da infância e são feitos para o público infantil
(a exemplo, podemos citar A fantástica fábrica de chocolate – 1971, 2005, ou Matilda – 1996); os
14

Mariana Tambara

Introdução

filmes de criança inserem a criança em determinado contexto histórico ou político, como uma
forma de resgate da memória (podemos citar Amarcord – 1973, de Federico Fellini, e O diário
da Esperança – 2013, de János Szász); por fim, os filmes com criança (como Os incompreendidos
– 1959 e Onde fica a casa do meu amigo? – 1987) são aqueles nos quais pequenos fatos do
cotidiano se apresentam sob uma perspectiva infantil.
Tendo em vista essas categorias, descartei os filmes para criança, mantendo as outras
duas perspectivas, considerando como o cinema figura a infância a partir do olhar da criança.
Assim, entre os filmes de criança com resgate da memória histórica, foram selecionados A
língua das mariposas (1999), dirigido por José Luis Cuerda, e Pelle, o conquistador (1987), de
Bille August, duas obras que recuperam o contexto de transformações sociais impostas,
respectivamente, pela Guerra Civil Espanhola (década de 1930) e pela Revolução
Industrial (Pelle ambienta-se na Dinamarca do final do século XIX). Nessas duas películas,
as circunstâncias históricas e sociais são consideradas pelos olhos das crianças, com a
ingenuidade que as caracterizam, demandando do espectador as inferências necessárias para
uma compreensão mais depurada do que estava em jogo naquele contexto. Já entre os filmes
com criança, foram selecionados Mutum (2007), de Sandra Kogut, e Tomboy (2011), dirigido
por Céline Sciamma, duas obras em que a infância das crianças protagonistas é atravessada
por questões advindas do mundo dos adultos, que interferem no modo como veem o mundo
e a própria identidade.
Também levei em consideração para a seleção dos filmes a nacionalidade,
contemplando Espanha (A língua das mariposas), Brasil (Mutum), Dinamarca e Suécia
(Pelle, o conquistador) e França (Tomboy), a fim de possibilitar abordagens distintas do
cinema contemporâneo. Por fim, guiei-me pela temática, elegendo questões que considero
importantes de serem discutidas: a relação entre o universo infantil e adulto por meio das
relações escolares e familiares como é o foco de A língua das mariposas; a transformação do
olhar da criança simbolizada pelos óculos que Thiago usa em Mutum para redescobrir o
mundo; a reconstrução da infância por meio da memória em Pelle, o conquistador; e, por fim,
as dificuldades identitárias relacionadas ao gênero em Tomboy.
15
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A escolha desses filmes não foi um processo simples, tendo em vista a excepcional
qualidade dos que ficaram de fora e a diversidade temática por eles propiciada. A título de
exemplo, e levando em conta a possibilidade de inspirar eventuais futuras pesquisas, creio
não ser descabido citar, ainda que brevemente, alguns desses títulos.
Um deles é A caça (2012) de Thomas Vintemberg, muito propício para desconstruir o
estereótipo da inocência infantil. O iraniano A cor do paraíso (1999), de Majid Majidi, conta a
história de um garoto cego, cujo pai é incapaz de reconhecer sua possibilidade de autonomia.
De Theo Angelopoulos, podemos citar Paisagem na Neblina (1988) e A Eternidade e um Dia
(1998), nos quais as crianças se lançam numa jornada poética de descobrimento do mundo e
autodescoberta. A maçã (1998), um dos poucos protagonizados por meninas, narra a história
verídica de duas gêmeas que crescem trancadas em casa dos 2 aos 13 anos. Foi dirigido por
Samira Makhmalbaf. Também contando com uma protagonista menina, Osama (2003), de
Siddig Barmak, narra a história de uma afegã que, sob o regime Talibã, se disfarça de menino
para sustentar sua família. Mais recente, Carfanaum (2018), de Nakine Labaki, narra a
inusitada história de Zain, menino de 12 anos que decide processar seus pais pelo crime de o
terem gerado. Do taiwanês Hou Hsiao-Hsien, A viagem do balão vermelho (2007) homenageia
o já citado curta de Albert Lamorisse, O Balão Vermelho (1956). Com olhar poético, a perda
da inocência infantil e a descoberta da realidade política brasileira é retratada em O ano em
que meus pais saíram de férias (2006), de Cao Hamburger. Há também os consagrados Cinema
Paradiso (1988), de Giuseppe Tornatore, e Central do Brasil (1998), de Walter Salles, que
fornecem farto material simbólico para estudo da infância.
Um dos filmes que estudei bastante e quase entrou nesta dissertação, não fosse
mais um protagonista do sexo masculino, é Onde fica a casa do meu amigo? (1987), de Abbas
Kiarostami, que narra a aventura de Ahmad para devolver o caderno de Nematzadeh, que
ele pegou por engano no final da aula. Ahmad precisa chegar ao outro lado da cidade e, no
trajeto, vai conversando com diversas pessoas e descobrindo a dura realidade do povo da
região. Focada no menino, a câmera não se preocupa em mostrar diretamente essas pessoas,
o que provoca uma identificação ainda maior com a angústia do garoto, que precisa devolver
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o caderno ao seu amigo. Distintos temas brotam do filme, desde o processo iniciático de
Ahmad até o modo como resolve seu dilema ético, o que coloca em xeque tanto a escola
quanto a família enquanto instituições que deveriam promover a educação do garoto.
Como última observação acerca da seleção dos filmes, é válido ressaltar a grande
maioria de crianças protagonistas do sexo masculino e brancas. Efetivamente, são poucas
as meninas que protagonizam o filme e, quando isso ocorre, geralmente o protagonismo
é dividido com um garoto. O mesmo ocorre com crianças negras, cuja representação se
concentra em personagens secundárias.

O objetivo geral desta dissertação de mestrado é estudar como a infância é pensada/
imaginada/configurada pelo cinema (seus agentes produtores) e como ela mesma, no cinema
(espaço diegético1), pensa/imagina/configura o mundo, os outros e a si mesma. O caráter
educativo presente nessa relação entre cinema e infância será considerado de maneira plural,
tendo em vista as temáticas envolvidas nos filmes A língua das mariposas, Mutum, Pelle, o
conquistador e Tomboy.
Como objetivo específico, a pesquisa se propõe a observar e descrever como as
personagens infantis são apresentadas em cada filme selecionado e a investigar o universo
simbólico e cultural que as envolve, buscando compreender, interpretar e traduzir os
sentidos possíveis de cada filme. Assim, o foco recairá sobre as narrativas fílmicas, a dimensão
simbólica da infância encarnada pelas protagonistas e o processo de transformação pelo qual
tomam consciência de si e do mundo.
Deste modo, o trabalho busca contribuir com reflexões acerca de um universo
específico – o cinema –, em sua relação com outro universo específico – a infância –, mas por
meio de um processo – a educação – que, ao relacioná-los, lança luz para as possibilidades de
1 Diegese, um conceito da narratologia, estudos literários, dramatúrgicos e de cinema, é a realidade interna da
obra, da própria da narrativa (“vida fictícia”), independente da realidade externa, não ficcional (do “mundo real”
ou “vida real”). Segundo Aumont e Marie (2003, p. 77), “é diegético tudo o que supostamente se passa conforme
a ficção que o filme apresenta, tudo o que essa ficção implicaria se fosse supostamente verdadeira”.
17
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uma formação mais sensível, que abranja não apenas a perspectiva intelectual, mas também
a afetiva e a estética.
Como metodologia, este trabalho utiliza a fenomenologia de Maurice MerleauPonty e a hermenêutica de Paul Ricoeur, para a leitura dos filmes selecionados, bem como o
universo simbólico que os envolve.
Segundo Merleau-Ponty (1971), é necessário suspender todo o juízo já estabelecido
sobre determinado assunto ou objeto, para que se possa descrevê-lo da forma como ele
realmente se apresenta. A partir da suspensão de qualquer juízo, é possível fazer uma descrição
densa daquilo que se observa, que está exposto, levando em conta que a fenomenologia se
incumbe de descrever e não de tentar explicar ou analisar. Neste trabalho, esse procedimento
foi utilizado na descrição de cada película, especialmente na fase inicial da pesquisa, quando
foi feita a decupagem dos filmes, buscando descrever cada cena para posteriormente realizar
sua leitura, com o auxílio de referenciais teóricos diversos, provenientes da antropologia do
imaginário, da sociologia da infância, do cinema e da filosofia.
Tendo como ideia primordial que o universo da ciência é construído a partir do
mundo vivido e que, para pensar a própria ciência com rigor, é interessante que se desperte
primeiramente esta experiência do mundo da qual ela é a “expressão segunda” (MerleauPonty, 1971, p. 6), o filósofo francês afirma que tudo aquilo que se sabe do mundo, inclusive
devido à ciência, sabe-se a partir de experiências pessoais e do mundo sem as quais nada
significariam os símbolos das ciências. Faz-se então uma descrição a partir daquilo que já
se conhece por experiência, porém não ainda a interpreta. “O real deve ser descrito, e não
construído ou constituído” (Idem, p. 8), ou seja, não se deve associar a percepção àquilo que
já faz parte do juízo, das ações ou da predicação.
O real é um tecido sólido, não espera nossos juízos para anexar os fenômenos
mais surpreendentes nem para rejeitar nossas imaginações mais verdadeiras. A
percepção não é uma ciência do mundo, não é mesmo um ato, uma tomada de
posição deliberada, é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela está
pressuposta por eles. (Merleau-Ponty, 1971, p. 8)
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É possível, também, entender o processo da fenomenologia por meio de Michel
Maffesoli (1998), que a compreende em três instrumentos de análise: a descrição, a intuição
e a metáfora, tendo-os não como método, mas possibilidades hermenêuticas de investigação.
Para o autor, a fenomenologia introduz a noção de “perspectivação”, e concorda com
Emmanuel Lévinas que diz ser a fenomenologia, integralmente, a “promoção da ideia de
horizonte que, para ela, exerce o papel equivalente ao do conceito no idealismo clássico”
(apud Maffesoli, 1998, p. 117), por entender o horizonte como algo que não se encerra,
deixa aberta a ideia, possibilita compreender melhor aspectos indefinidos, complexos, “das
situações humanas, de suas significações entrecruzadas que não se reduzem a uma simples
explicação causal” (Maffesoli, 1998, p. 117). A verdade não se encerra, uma vez que se trata
do mundo, mutável, e da imagem que se tem dele e daquilo que é vivido. Como pontua
Durand (apud Saura, 2014, p. 12), “para descrever o ‘sem conceito’ do vivido e das coisas
mesmas, valemo-nos da fenomenologia da imagem que deve, antes de tudo, entregar-se com
complacência às imagens”.
Assim, a partir dos filmes selecionados, de suas imagens, procuro descrever a
experiência diegética proposta por eles. Em vez de atribuir juízo às produções artísticas, em
vez de explicá-las, buscarei antes mostrá-las para em seguida relacioná-las com o universo
simbólico, cultural, em que estão inseridas. Deste modo, meu objetivo é compreender,
interpretar e traduzir o(s) sentido(s) de cada filme, a partir da minha leitura deles e tendo
por horizonte a relação hermenêutica entre as partes e também das partes com o todo.
A hermenêutica aqui adotada tem cunho simbólico e é entendida como processo
de compreensão, de interpretação do sentido, daquilo que se revela diante das imagens,
ou seja, o próprio ser que as interpreta (Ferreira Santos, 1997, p. 11). A hermenêutica
é dividida em compreensão e explicação, sendo que tendem a sobrepor-se e transitar
uma para a outra ao considerar que “na explicação explicamos ou desdobramos o âmbito
das proposições e significados”, enquanto que “na compreensão compreendemos ou
apreendemos como um todo a cadeia dos sentidos parciais num único acto síntese”
(Ricoeur, 1976, p. 84). A explicação tem seu campo paradigmático nas ciências naturais
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enquanto a compreensão encontra seu campo originário de aplicação nas ciências
humanas. A compreensão é a necessidade de interpretar os signos por seu método
indireto como eles transmitem tais experiências – entendendo interpretação como um
caso particular desta compreensão.
Faz-se necessário primeiramente compreender o que se vê, porém, é esta uma
compreensão mais ingênua. Em seguida busca-se explicar aquilo que foi inicialmente captado.
Após essa tentativa de explicar – sendo a explicação apenas um intermédio entre as duas
compreensões, além também de ser um processo concreto, é apenas uma simples abstração
da metodologia –, obtém-se um segundo olhar, adquirindo uma segunda compreensão, mais
sofisticada, apoiada em procedimentos explicativos.
Essa possibilidade de compreensão se dá por conta do distanciamento do texto ou do
filme, já que não se pretende chegar à intenção do autor ou diretor, mas dialogar com o que é
proposto pelo texto ou pelo discurso imagético do filme. É nesse sentido que Ricoeur (2008,
p. 68) coloca que “compreender é compreender-se diante do texto. Não se trata de impor ao
texto sua própria capacidade finita de compreender, mas expor-se ao texto e receber dele um
si mais amplo”, ou seja, um diálogo do intérprete com a proposição de mundo presente no
texto ou, no caso do presente trabalho, do filme.
Desse modo, fui guiada pelas crianças do filme e por suas experiências de infância,
transitando entre os aspectos que marcam esse período da vida feito de descobertas, mas
também de angústias e incertezas, tempo de transformação, de devir, no qual nada está
consolidado e tudo parece possível. Como dialogar com o universo adulto? Como lidar com
a família? Como ingressar no mundo da escola?
Por outro lado, a infância não é só o tempo vivido enquanto se é criança, mas também
símbolo das primeiras descobertas, das primeiras explorações, da tomada de consciência de
si e do mundo, símbolo constantemente (re)significado pelo adulto, no trato com as crianças
com quem convive, mas sobretudo com a criança que um dia foi. Por isso, a infância é
também construída e reconstruída pela memória e pela imaginação (Bachelard, 1988). É
uma imagem.
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É essa imagem da infância, projetada pelos filmes selecionados e encarnada em suas
protagonistas crianças, que investigarei nas próximas páginas, divididas em cinco capítulos:
no primeiro, lanço os conceitos que me auxiliam a compreender cinema e sua relação com
as pesquisas na área da educação, além de traçar um panorama sobre os estudos da infância,
ressaltando principalmente as mudanças no modo de concebê-la, com o reconhecimento
mais recente de que as crianças são produtoras de cultura; o segundo capítulo analisa o
filme A língua das mariposas (1999), acompanhando a transformação de Moncho a partir
de seu ingresso na escola e da relação que se estabelece entre aluno-professor; os processos
iniciáticos envolvendo Thiago, em Mutum (2007), são abordados no capítulo seguinte; o
quarto capítulo acompanha as difíceis provas pelas quais passa Pelle, o conquistador (1987),
reconstruídas pela memória, que dota de novos significados o que foi vivido na infância;
finalmente, no quinto e último capítulo acompanho a construção da identidade de Laure/
Mickäel em Tomboy (2011), buscando compreender como as questões relacionadas a gênero
participam dessa construção.
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1.1. Uma máquina de imagens e emoções
Assim que nasce, esse espectador cresce, de repente. Iniciação
rápida ao mistério da projeção, ao tomar conhecimento do
jogo e de suas regras. No entanto, nem toda essa tomada de
consciência e de razão que adestra rapidamente o iniciado, que o
faz renunciar à ilusão total e se contentar com ilusões parciais,
suprime totalmente a infância espectador.
(Jean-Louis Comolli apud Fresquet, 2013, p. 66)

O cinema reflete modos de viver, de pensar, de sentir e promove uma experiência
estética, simbólica, reflexiva, dialogando com a realidade (apresentando/inventando
um recorte dela) e com o imaginário do espectador. O real e o cinema se invadem, a
realidade, a lembrança, a memória se misturam e se resolvem na encenação. O cinema
é um olhar, que auxilia a enxergar o mundo, como uma lente que torna mais precisa a
realidade, como uma “impressão de realidade”, “inteiramente no campo do imaginário”
(Aumont; Marie, 2003, p. 252).
Descrevendo a ontologia da imagem fotográfica, Bazin (1991, p. 22) diz que a
fotografia possui uma objetividade essencial, de tal modo que o fotógrafo é aquele que
se orienta pela “pedagogia do fenômeno”, ao transferir a realidade da coisa para sua
reprodução. Em continuidade com a fotografia, “o cinema vem a ser a consecução no
tempo da objetividade fotográfica”, de tal modo que “a imagem das coisas é também a
imagem da duração delas” (Bazin, 1991, p. 24). E arremata: “o cinema é uma linguagem” (p.
25). Caberia, então, ao realizador cinematográfico dispor dessa linguagem para encontrar
a forma pela qual a realidade quer ser mostrada. O cinema é, também, um discurso sobre
a realidade.
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Se para Bazin o cinema é uma forma de realismo, para Morin é “magia”, uma forma
de “participação afetiva”, “encanto da imagem”: “sob o efeito de uma neurose artificial, o
espectador vê um mundo entregue às forças que ele não controla. É por isso que no
espetáculo tudo passa facilmente do nível afetivo para o nível mágico” (Morin, 2014, p. 121).
O cinema, então, como um “suplemento de alma” (p. 136) passa a satisfazer a necessidade de
devaneio, de magia, de estética, de imaginário: “a estética transmutou magia em afetividade
e afetividade em magia” (p. 140).
De fato, o cinema mistura tanto realidade quanto magia, como constata Robert
Stam (2008, p. 33):
O cinema conjuga o realista e o fantástico. Ele emprega o realismo daquilo que os
teóricos chamam de “mostração” – objetiva e sem “intervenção humana”, como
Bazin notoriamente afirmava – e “a mágica” da montagem e da superposição,
permitindo ao filme desempenhar transformações temporais e sobreposições
espaciais impossíveis. O cinema pode ainda veicular a mágica persuasiva dos
sonhos. De Munsterberg a Metz, os teóricos de cinema notaram não somente
a capacidade do filme de representar sonhos, mas também suas analogias
com o sonho em termos de seus procedimentos operacionais, suas fusões e
deslocamentos metonímicos e metafóricos. Filmes, em suma, são potencialmente
“mágico-realistas”.

Como aponta Cesar Zamberlan (2016, p. 164), foi “para se legitimar enquanto
espetáculo popular que o cinema se tornou mais narrativo e, para tal, não tinha como fugir
às formas narrativas que o precediam, no caso, o teatro e o romance”. Portanto, o cinema
une mimesis e diegese: “mostração, que é típica do relato cênico” e “diegese simples, que é a
característica do relato escritural, ou seja, a narração” (p. 165).
O cinema, no entanto, não se resume à realização narrativa, constituindo-se também
como discurso, o qual, segundo Ismail Xavier (2005), pode ser mais transparente ou mais
opaco, ou seja, uma tela considerada transparente é aquela que busca causar uma impressão
de realidade escondendo os processos de produção do filme, enquanto uma tela opaca está
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voltada para o aparato técnico, a composição visual, assumindo-se como linguagem. Assim,
em sua concepção, o cinema é entendido “como discurso composto de imagens e sons (...);
sempre um fato de linguagem, um discurso produzido e controlado, de diferentes formas,
por uma fonte produtora”. (Xavier, 2005, p. 14)
Segundo Gilles Deleuze, como as outras artes e a filosofia, o cinema pensa o mundo. O
que difere é que ele precisa de recursos técnicos e financeiros. O filósofo encontra no cinema
uma imagem do pensamento, imagem que está ligada à vida. Não há uma generalização, um
todo, e sim aquilo que se inventa. A vida cotidiana é vista e ouvida pelas lentes do cinema,
revelando ao homem a possibilidade de um pensamento complexo, descentrado e, por este
motivo, politicamente mais potente. (Deleuze, 2007)
Ainda, para Deleuze, o cinema surge de tentar reproduzir a percepção humana, como
concebe Bergson:
A realidade da matéria consiste na totalidade de seus elementos e de suas ações
de todo tipo. Nossa representação da matéria é a medida de nossa ação possível
sobre os corpos; ela resulta da eliminação daquilo que não interessa nossas
necessidades e, de maneira mais geral, nossas funções. Num certo sentido,
poderíamos dizer que a percepção de um ponto material inconsciente qualquer,
em sua instantaneidade, é infinitamente mais vasta e mais completa que a nossa,
já que esse ponto recolhe e transmite as ações de todos os pontos do mundo
material, enquanto nossa consciência só atinge algumas partes por alguns lados.
(Bergson, 1990, p. 26)

Nesse sentido, o cinema trabalha com uma possibilidade de real, sendo a realidade
sempre fugidia. É um recorte que direciona o olhar, aproximando o espectador do olhar da
personagem. Assim, o que se busca ao assistir a um filme é uma dimensão compreensiva do
mundo. Deleuze nos traz uma ontologia cinematográfica, considerando o esquema sensóriomotor na tentativa de reproduzir a percepção humana (reprodução do movimento) e levando
em conta a ligação pela ausência de ligação, considerando que
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é preciso parar para ouvir um cinema mudo, sentir a intensidade impressa
num jogo de luz e sombra composto entre o preto e o branco, conectar-se com
uma lentidão quase sonífera, conhecer o cinema de autor. Toda uma atmosfera
precisa ser cavada para dar lugar ao cinema e seu tempo intensivo. (Farina e
Fonseca, 2015, p. 118)

Para Deleuze (2007), a imagem-tempo é a ruptura da lógica de montagem concebida
de acordo com o encadeamento das percepções e das ações, que caracterizaria a imagemmovimento. Com a imagem-tempo surge o cinema moderno, em oposição ao cinema clássico,
caracterizando-se por uma ausência de ligação no encadeamento das imagens. Apoiado
em Bergson, Deleuze considera que não há oposição entre mundo físico do movimento e
mundo psicológico da imagem. Isso significa que as imagens não são o duplo das coisas e sim
as próprias coisas. Neste sentido, o cinema é.
Nessa perspectiva, as imagens cinematográficas ganham relevância porque deixam
de ser meramente um índice da realidade, uma referencialidade, uma representação, para se
tornar autônoma. O cinema aponta, dessa forma, para o imaginário, realiza-se como um
conjunto de imagens, de relações de imagens. O significado dessas relações não está dado
de antemão, como se a imagem cinematográfica representasse a realidade, mas é construído
pelo espectador, na relação que ele estabelece com o filme.
Pensando nisso, quando falamos do espectador, o que se tem são interpretações,
perspectivas da verdade, apresentada ao espectador como um conjunto de imagens. Assim, o
cinema também exerce reconhecido papel cognitivo, como atesta Bordwell (1996, p. 30), que
enfatiza a importância do espectador na construção da história fílmica, considerando que é
ele quem dá sentido à história.
Desse modo, afirma-se que o espectador não tem um papel passivo diante da
assistência de um filme e sim participa hermeneuticamente da construção de seus sentidos.
O cinema é um convite ao devir, como Gilles Deleuze (1992) já alertava, entendendo devir
como uma mudança; quando, em contato com algo, acontece uma transformação; aquilo
que não seria e que, pelo contato, passa a ser. Assim, o espectador, em contato com o filme,
engendra seu sentido.
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Na perspectiva de Edgar Morin (2014), mais surpreendente do que a invenção do
cinema é o longo tempo que demorou para que tivéssemos uma tecnologia capaz de realizálo, uma vez que nas cavernas do paleolítico já se encontram imagens que narram uma história.
Para ele, a experiência cinematográfica proporciona um estado de “dupla consciência”, pelo
qual percebemos as imagens como imagens, mas também como referentes de uma realidade
possível.
É por isso que, como aponta Soraia Chung Saura (2016, p. 210), o cinema não é
apenas entretenimento ou mesmo “atividade educacional ou formadora, embora cumpra
esse papel. O aspecto afetivo-emocional instituído desse sempre deflagra a inseparabilidade
do prazer e do saber”. Por essa razão, o cinema abre-se a numerosas possiblidades, pois
congrega conhecimento e emoção estética.
O cinema é, então, como vimos, “gerador de emoções e sonhos” (Morin, 2014, p.
25), uma projeção simultânea de ilusão e realidade, em que o espectador vê o filme e se vê
no filme, em estado de dupla consciência. “O imaginário estético, como todo imaginário, é o
reino das carências e aspirações do homem encarnadas e colocadas em situação, tratadas no
âmbito de uma ficção” (Morin, 2014, p. 124).
Dessa forma, o cinema relaciona-se com a realidade por meio do imaginário. Como
afirma Gilbert Durand (1997), é o imaginário que organiza o real. Ainda de acordo com
o autor, o imaginário pode ser entendido como o conjunto de imagens que trafegam
livremente pela memória e pela imaginação. É uma rede de imagens, em que o sentido é dado
na relação entre elas, que se originam em uma certa lógica, uma certa estruturação, de modo
que a configuração mítica do imaginário depende de como nela são arranjados os símbolos.
O imaginário é o denominador fundamental de todas as criações do pensamento humano,
inclusive da ciência. Seu conteúdo, suas imagens e sua dinâmica, são resultantes do “trajeto
antropológico” que, de uma forma geral, pode ser entendido como interação do subjetivo e do
objetivo, que atua na formação de imagens. Segundo Durand, trajeto antropológico significa a
“incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e
as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social” (Durand, 1997, p. 41).
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As imagens, elaboradas no trajeto antropológico, aglutinam-se no imaginário, em
torno de núcleos organizadores da simbolização. É através dos símbolos e de suas recorrências,
que se pode entender o universo imaginário.
A imagem reúne em si condições para que os três modos de relacionamento entre o
sujeito e o mundo (estético, pragmático e lógico) se processem harmoniosamente, em vez de
entrarem em conflito aberto uns com os outros, como ainda acontece no campo da educação
formal, onde o conhecimento é sempre iniciado pela lógica, e não pelos fundamentos,
quer dizer, pela estética (pelos sentidos) ou mesmo por uma atitude pragmática diante da
materialidade do mundo.
O símbolo é definido, sob um ângulo antropológico nos estudos do imaginário,
como qualquer signo concreto que evoca, por intermédio de uma relação natural, algo de
ausente ou impossível de ser percebido diretamente e que, por meio desse concreto sensível,
figurado, é reconduzido ao domínio do significado (Durand, 1997).
O símbolo, aqui, não é entendido como um tipo de signo sem relação natural
com o objeto; os signos que, em seu sistema, têm alguma relação natural com o objeto
representado são o ícone e o índice, alguns de cujos traços estão, no entanto, presentes no
símbolo como compreendido pela teoria do imaginário. É, pois, a melhor figura possível
de uma coisa relativamente desconhecida que não se saberia designar de modo mais claro
ou característico.
Dessa forma, o cinema aparece como uma máquina de imagens, produzindo sentidos
e emoções, dialogando com o real, por meio da dimensão simbólica da imagem. Estamos
diante, portanto, de um dispositivo que incita à participação afetiva, mas que também produz
discursos, fornecendo perspectivas sobre a realidade. Assim, ao se situar entre o imaginário e
a realidade, o cinema dialoga, também, com a educação.
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1.2. Pesquisas sobre cinema na perspectiva da educação
Quando nós, pesquisadoras e pesquisadores da educação,
escolhemos o cinema como campo para nossas investigações,
rompe-se a primeira fronteira, aquela que separa a comunicação
e a educação.
(Fabris, 2008, p. 121)

Conforme nos propõe Rogério de Almeida (2017), a educação pode ser associada aos
meios pelos quais as culturas (entendidas como saberes, os costumes, valores etc.) circulam
pela sociedade. Neste sentido, os caminhos pelos quais (não) percorremos, conduzimos ou
somos conduzidos em um trajeto antropológico nos tornam o que somos. Assim, entendendo
a função pedagógica dos meios de comunicação e sendo o cinema um deles, podemos buscar
entender seu caráter formativo. O cinema, como cultura, nos apresenta diversos olhares
sobre o mundo e nos possibilita ler imagens.
Deste modo, é possível buscar compreender as diferentes perspectivas da relação
entre cinema e educação. Neste caminho, Almeida investiga as análises que têm sido feitas
de filmes e as relações que elas apresentam com temas e fenômenos do nosso tempo,
além de reflexões sobre o caráter formativo do cinema. São esses fundamentos sob uma
perspectiva hermenêutica que ajudarão a elucidar o olhar proposto nesta pesquisa, uma
vez que a hermenêutica possibilita a “produção e interpretação de sentidos esteticamente
experienciados por meio do cinema” (Almeida, 2017, p. 3).
Nessa linha, tanto o autor quanto este trabalho não entendem o filme como
ferramenta educacional. Aqui, consideraremos que o cinema educa porque produz sentido,
revela realidades, ensina, retrata, é. O cinema é uma forma de conhecimento, uma vez que
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atua diretamente com o espectador e tem seu papel socializante. Rosália Duarte, professora
que estuda Cinema e Educação, afirma que “determinadas experiências culturais, associadas
a uma certa maneira de ver filmes, acabam interagindo na produção de saberes, identidades,
crenças e visões de mundo de um grande contingente de atores sociais” (Duarte, apud
Almeida, 2017, p. 5). Assim, explorando seu caráter artístico e formador, utilizaremos o
filme e seus significantes que atribuem sentido.
Elí Henn Fabris (2008) reconhece que ao longo do tempo a relação das pessoas com
o conhecimento foi mudando, concomitantemente às novas formas de se contar histórias. O
cinema, por exemplo, foi um dos responsáveis por essa mudança. Inicialmente, com ajuda de
explicadores que ficavam ao lado da tela, ensinando a ler aquelas imagens e a compreender a
linguagem, os espectadores foram atribuindo sentido ao que assistiam. Conforme a cultura
da imagem foi ganhando lugar, o aprendizado foi acontecendo naturalmente.
Na contemporaneidade, imersos numa cultura da imagem, alguns desses
aprendizados ocorrem com naturalidade. No entanto, assistir a um filme,
seja para entreter-se com ele, seja para analisá-lo, pressupõe aprendizagens
específicas. Os filmes são produções em que a imagem em movimento, aliada às
múltiplas técnicas de filmagem e montagem e ao próprio processo de produção
e ao elenco selecionado, cria um sistema de significações. São histórias que nos
interpelam de um modo avassalador porque não dispensam o prazer, o sonho e
a imaginação. Elas mexem com nosso inconsciente, embaralham as fronteiras
do que entendemos por realidade e ficção. Quando dizemos que o cinema cria
um mundo ficcional, precisamos entendê-lo como uma forma de a realidade
apresentar-se. (Fabris, 2008, p. 118)

A autora continua, ao descrever a imersão à qual nos submetemos quando estamos
assistindo a um filme, relatando como nos incorporamos às personagens e às suas vivências:
Nessas histórias, mergulhamos e vivemos como se nosso corpo estivesse lá,
incorporado àquelas personagens que experienciam na tela as mais fantásticas
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aventuras, dolorosos dramas, eletrizantes musicais, alegres peças de humor,
envolventes melodramas, aterrorizantes suspenses e tramas de terror. Elas nos
interpelam para que assumamos nosso lugar na tela, para que nos identifiquemos
com algumas posições e dispensemos outras. Naquele momento, ocorre uma
simbiose entre o corpo do espectador e a história vivida na tela; o tempo e o
espaço tornam-se os mesmos representados na película. Quando assistimos a um
filme, a experiência renova-se – é como se fosse a primeira vez, somos levados a
um tempo inaugural, sempre no presente. (Idem)

Fabris entende que essa experiência é como uma viagem que nos convida a ir a diversos
lugares e tempos, tomando contato com diferentes culturas, povos, idiomas, costumes etc.,
enriquecendo nossa história. Ainda, afirma que ao longo das décadas, acompanhando o
desenvolvimento tecnológico, de forma diferente, continua a produzir efeito na vida dos
espectadores.
Aproximando ainda mais este estudo ao de Fabris, a autora, ao descrever como
tornou o cinema seu objeto de investigação, afirma que o cinema, mais do que entreter,
divertindo aquele que o assiste, desenvolve uma pedagogia, por ensinar modos de vida. O
filme, nesta perspectiva, é reconhecido como sistema de significação, pode ser visto como
“lócus de produção de sentidos particulares, gestados nesse lugar de compartilhamento e lutas
por imposição de significados que é a cultura”. (Idem, p. 119)
É nessa produção de sentido que verificamos a importância de entender o cinema como
linguagem, que cria sentido, que nutre a cultura, uma vez que amplia, suprime, transforma
significados, ao criar, substituir, limitar, incluir e excluir realidades (Idem, p. 120).
Deste modo, levando em consideração, como já dito anteriormente, que o cinema
pensa, é preciso aprender sua linguagem para entender tudo aquilo que, nele, produz sentido.
Nessa perspectiva é que, mesmo que de modo não tão aprofundado, também lançaremos o
olhar para a posição e movimento das câmeras na construção das cenas. Durante a análise
dos filmes, será possível reconhecer como diferentes perspectivas colocam o espectador em
variadas formas de diálogo com a cena e com as personagens. O mesmo vale para os sons e
31

Mariana Tambara

Cinema, educação e infância

silêncios na construção fílmica. Tanto o que se vê quanto o que se ouve produzem sentido e
fazem com que o espectador viva.
Duarte (apud Almeida, 2017, p. 6) reconhece o caráter pedagógico do cinema de
ficção, quando entende a possibilidade de influência da narrativa fílmica no espectador,
dependendo da abertura desse espectador àquele filme e à sua capacidade de “ler” as imagens
que perfazem a narrativa. Seguindo a mesma linha, entendemos que
quando se concebe que a educação é um processo mais amplo que a escolarização,
que ocorre em todas as sociedades, mesmo nas ditas primitivas ou arcaicas, e
independentemente da existência de instituições educativas como a escola, é
possível avançar na compreensão de um cinema que educa não porque ensina
determinado conteúdo, mas porque condiciona operações cognitivas próprias
da narrativa, além de fornecer material concreto e singular para abstrações mais
universalizantes (dimensão do pensamento), porque atua na economia da libido,
das paixões e das sensações (dimensão estética), porque fornece modelos de
identificação/projeção com os personagens e seus desejos, sonhos, pensamentos
(dimensão do imaginário), porque tensiona a relação do homem com o mundo
numa dimensão social, psicológica, existencial e mítica. Em poucas palavras, o
cinema realiza, no século XX, o que a literatura realizou no XIX, isto é, fornece
narrativas simbólicas que orientam a experiência humana no mundo de modo
equivalente ao que faziam os mitos nas sociedades antigas. (Almeida, 2017, p. 8)

E essas narrativas nos possibilitam olhar para a sociedade, quando extraímos das
imagens significados culturais (Fabris, 2008, p. 120). Quando buscamos uma compreensão
do filme, além de entendermos como ele foi feito e as cenas construídas e nos depararmos
com o contexto da narrativa, tomamos contato com os efeitos produzidos nas culturas
pelas quais ele circula. Fabris (Idem) nomeia esse processo de pedagogia cultural, aquela
que se dá em outros locais que não a escola. O cinema, como a literatura, está inserido
nessa pedagogia cultural, uma vez que retira o sujeito do centro e o insere em práticas
culturais nas quais se estabelecem diferentes relações de poder e acontecimentos que
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trazem diferentes questões culturais, influenciando na forma como concebemos o mundo,
educando nosso olhar para o real.
Sobre este aspecto, Ismail Xavier (2008, p. 15) afirma que “o cinema que ‘educa’ é o
cinema que faz pensar, não só o cinema, mas as mais variadas experiências e questões que
coloca em foco. Ou seja, a questão não é ‘passar conteúdos’, mas provocar a reflexão”.
Subentende-se aqui a mesma crítica que Alexander de Freitas e Karyne Dias Coutinho
(2013, p. 478) fazem quando o cinema é usado pela educação para “ensinar, memorizar,
repetir, explicitar, explicar, tornar claro, enfatizar, desde conceitos, saberes, períodos
históricos e movimentos artísticos, culturais e sociais, indo até um uso predominantemente
disciplinador e normalizador”. Buscando usos diferenciais do cinema pela educação, e
baseados em Deleuze, o autor e a autora propõem: “1) uso transgressor para fazer ‘bem’
pensar; 2) uso visionário que faz devir o pensamento e 3) uso problematizador da vida
contemporânea.
Em linhas gerais, o uso transgressor é aquele que considera a possibilidade, como
defendida por Eisenstein, de o cinema produzir um choque no pensamento, o que levaria
o espectador a ser obrigado a pensar: “Ao invés de doutrinar, abalar; ao invés de adestrar,
violentar: o cinema como abalo e violência ao pensamento” (Idem, p. 485). Evidentemente,
esse pensamento forçado pelo cinema tem seus limites, assim como o alcance desse
pensamento. Entretanto, ainda assim, o cinema, quando não nos faz pensar, expõe a
“fragilidade do nosso pensamento sobre as coisas” (p. 487), reconduzindo-nos aos limites
da nossa própria razão. O segundo uso proposto, o uso visionário, almeja a “uma função de
resistência e de vidência, criadora de uma realidade impensada e impensável, e que por isso
nos faz fugir dos modelos, dos estereótipos e dos clichês” (p. 488). Por fim, a terceira função
do cinema seria problematizar a vida contemporânea, como uma possibilidade de flagrar
“as relações de forças – sempre imanentes, instáveis, dinâmicas e múltiplas – que compõem
um campo específico de experiências” (p. 490). Assim, o cinema possibilitaria dissolver as
barreiras interpostas ao que é desagradável, inaceitável ou insuportável para propiciar uma
experimentação radical justamente do que é desagradável, inaceitável e insuportável.
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Essas três funções que o cinema assumiria na perspectiva da educação resumem uma
função mais geral da arte contemporânea, que Celso Favaretto (2010, p. 232) associa a uma
função de interrupção: “as obras, os experimentos, as proposições de toda sorte, funcionam
como interruptores da percepção, da sensibilidade, do entendimento; funcionam como um
descaminho daquilo que é conhecido”.
Dessa forma, as pesquisas atuais sobre cinema na perspectiva da educação tendem
a criticar seu uso como ferramenta didático-pedagógica para afirmar sua potência de
deslocamento, de interrupção, de transgressão, de problematização, de devir, enfim, como
possibilidade de uma experiência estética, de pensamento, de transformação. O cinema,
nesta perspectiva, não educa por meio de ensinamentos e explicações, mas justamente
questionando os discursos, cinematográficos ou não, que pretendem ensinar e explicar. No
caso da presente pesquisa, isso se traduz pela busca de filmes que, em vez de ensinar ou
explicar, problematizem a questão da infância, provocando nossa reflexão sobre o modo
como olhamos para as crianças.

1.3. A infância vai ao cinema
Historicamente, para alguns teóricos, como Phillipe Ariès (1973), até o século XVI a
criança era reconhecida como mini-adulto, um ser que estava se desenvolvendo, não sendo
considerada pela sociedade um agente social. Outros estudiosos, como Magda Sarat afirmam
que a infância sempre existiu, inclusive em sociedades mais primitivas, uma vez que entende
que em cada período da história ela recebeu uma diferente representação, de acordo com sua
construção cultural, social e histórica. Platão e Santo Agostinho, por exemplo, consideraram
a infância, respectivamente, como um período de ausência de racionalidade e como um mal
necessário (Oliveira, 2008, p.14).
O conceito de infância, porém, começa a ganhar força na Idade Moderna, quando
se passa a entender a criança como um ser dependente e fraco, necessitando de proteção e
cuidados diferenciados. A infância passa a ser considerada uma época especial da vida, porque
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as crianças já não morriam tanto, então podia-se investir nelas. Assim, passam a ir para a
escola e parte de seu tempo se destina a brincar. “Ao inventar a infância, a modernidade cria
a idade do ouro de cada indivíduo, fase em que a vida será perfeita, protegida e tranquila,
antes de ser tomada pelas exigências da vida”. (A invenção da infância, 2000)
Deste modo, a criança passa a ser preservada, a ela é destinado um espaço, uma
atenção, um olhar diferenciados; ela não mais participa do mundo dos adultos, tendo seu
lugar no jardim de infância, onde vai brincar, estar protegida. E só inicia sua entrada no
mundo adulto quando aprende a ler e a escrever, uma vez que as informações são transmitidas
essencialmente por veículos impressos, como jornais e livros.
Esse cenário dura até a chegada da televisão e se modifica ainda mais com o acesso à
internet, quando grande parte das informações voltam a ser veiculadas de forma acessível,
por meio do oral e do visual. Neste momento, o mundo da criança volta a se confundir com
o dos adultos, por serem elas capazes de decodificar os códigos da comunicação estabelecida.
Isso se dá quando todos passam a se sentar diante da televisão para assistir aos mesmos
programas ou quando a criança deixa de ser guardada, protegida, acompanhada pelos
adultos, que estão empenhados em outras tarefas domésticas e/ou profissionais. Assim, por
mais que ainda se busque afastar a criança de certos aspectos da vida adulta, a delimitação
dessa participação se torna cada vez mais tênue. Neste sentido, Liliana Sulzbach, em seu
documentário, afirma que
em uma época na qual as crianças podem trabalhar como os adultos, consumir
como adultos, partilhar das informações como adultos, não [se] reconhece o
mundo infantil como diferente ou especial. Um mundo onde crianças e adultos
compartilham da mesma realidade física e virtual é um mundo de iguais (A
invenção da infância, 2000).

As transformações pelas quais as concepções de infância passam são apontadas pela
sociologia contemporânea, que se preocupa com o lugar que a criança ocupa hoje na sociedade
e o modo como se relaciona com o mundo adulto, uma vez que a criança não é considerada
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passiva no processo de socialização a que está submetida pelas instituições como a escola e a
família (Sirota, 2001, p.9). Essa nova concepção de infância valoriza outros aspectos, como
estar atento às capacidades de expressão da criança não apenas pela fala, mas pelos
gestos, movimentos, emoções, sorrisos, choros, silêncios, olhares, linguagens
sonoras e outras linguagens (...) concebendo a criança ‘como ser competente,
em sua inteireza, capaz de sofisticadas formas de comunicação, mesmo quando
bebê, estabelecendo trocas sociais com adultos, através de uma rede complexa de
vínculos afetivos’ (Faria apud Prado, 1999, p.111).

Para a sociologia, a infância não se restringe apenas a um período de crescimento em
que o indivíduo não se constitui ainda física ou moralmente, ou como um ser em devir, um
objeto passivo. Ela entende que as crianças são atores sociais, que interagem, relacionamse, trocam, ajustam-se constantemente, contribuindo para a transformação e composição
da sociedade. Não são só produtos da cultura, mas também produtores de cultura. Segundo
Sirota (2001, p.11), essa perspectiva rompe com as ciências sociais que ignora a criança na
análise científica da dinâmica social. Por isso autores propõem trabalhar para que se conheça
a infância como
um grupo social em si, como ‘um povo’ com traços específicos (...) como um
meio social para a criança, desse modo, articulando essa abordagem à sociologia
geral. Trata-se, no âmbito dessas contribuições, de tomar com seriedade esse
ator social que é a criança, interrogando-se sobre os quadros teóricos disponíveis
ou necessários. (Idem)

Patrícia Dias Prado (1999), voltando-se para a psicologia do desenvolvimento,
propõe uma evolução linear dos sujeitos, afirmando que a criança precisa ser vista por
inteiro, ocupando seu lugar social, participando da história, da sociedade e da cultura de seu
tempo, mudando-o e sendo mudada por ele.
Ainda em seu trabalho sobre as crianças pequenininhas, Prado ressalta que a
socialização se dá pelo espaço compartilhado, entendendo a socialização como “diferentes
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formas de transmissão de conhecimentos, habilidades, aspirações sociais, heranças
culturais e que envolve a apropriação de valores, técnicas, tradições e ideologias. Aquilo
que é transmitido pelos homens é também criado por eles no conjunto das relações”
(Prado, 1999, p. 114).
Nesta perspectiva, a criança também gera cultura, uma vez que recria, reelabora,
ressignifica brincadeiras, apropria-se dos brinquedos, objetos e espaços nos quais está
inserida, de formas diferentes inclusive daquilo que se era esperado pelos adultos. Assim,
constrói seu mundo de cultura a partir das mediações do adulto, da relação com outras
crianças e suas próprias ressignificações.
A autora reconhece que adulto e criança não são iguais, o que significa que também
não estabelecem relações como iguais. Desta forma, é importante reconhecer a relação de
alteridade já estabelecida, de modo a transitar entre essas diferenças
atribuindo à cultura das crianças e de sua classe o fundamento do trabalho
educativo e colocando-se no mesmo patamar da infância, acreditando como
Ghedini (1994) na busca do objetivo de tomar posse de nossas dimensões
brincalhonas, tirando vantagens das possibilidades que as crianças nos
oferecem, retomando a infância que se encontra adormecida em cada um de
nós (Prado, 1999, p. 114).

Em relação ao modo como o trabalho com a criança é realizado na escola, Flávia Miller
Naethe Motta, pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, empreendeu
uma pesquisa de campo que visava discutir a passagem das crianças da educação infantil para
o ensino fundamental e como a cultura escolar age sobre as culturas infantis. Em seu relato,
é possível evidenciar a contradições que há em relação à infância, no papel da criança em seu
processo de aprendizagem, em como considerar a criança como agente social.
Segundo a autora, a infância não deve ser considerada um período de transição, uma
vez que as competências infantis são presentes e as crianças são atores sociais competentes,
produtores de cultura, que “exprimem através dela suas percepções e interações com seus
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pares ou os adultos” (Motta, 2011, p.164), no entanto, esse princípio acaba por se opor à
forma como a instituição escolar se organiza em relação ao espaço, propostas pedagógicas
e participação da criança. Motta afirma que as escolas determinam padrões de normalidade
dentro do que se espera para o desempenho social das crianças. Diz ainda que “os processos de
socialização desenvolvidos nesses espaços tentam se processar de maneira vertical.” (Idem).
Assim, denominada de aluno e delimitada pelo espaço da instituição escolar, a criança tem
sua infância controlada, institucionalizada, de acordo com o contexto ao qual aquela escola
está inserida.
Entretanto, para além das considerações sociológicas da infância e os processos
de controle e desenvolvimento levados a cabo pelas instituições às quais as crianças estão
submetidas, há um universo simbólico que, pelo prisma cultural, pode ser observado e
compreendido, já que são nos signos da cultura que as crianças se reconhecem, se identificam
e se reinventam.
Embora de maneira diferente, o declínio da cultura letrada e o predomínio do
audiovisual e da rede mundial de computadores têm promovido um retorno à indistinção
entre o universo infantil e adulto. Se a infância moderna primava pelo incentivo à imaginação,
ao faz de conta, à fantasia, ao devaneio e outras práticas que as correntes pedagógicas julgavam
fundamentais para o desenvolvimento psicológico e social da criança, os tempos atuais
ignoram ou mesmo violam o direito ao devaneio, ao faz de conta, ao poético, à imaginação.
Privados do tempo livre e da brincadeira desinteressada, os pequenos e, cada vez mais, os
muito pequenos se veem às voltas com objetivos alheios ao seu tempo presente. Como miniadultos e tocados pelos extremos sociais, ora são submetidos ao bilinguismo e à preparação
precoce para o mercado de trabalho, ora se veem privados do direito à educação tendo que
trabalhar ou esmolar para o precário sustento da família.
Contrapondo-se a esta perspectiva e lançando um olhar para os espaços destinados à
criança sob o viés da antropologia, Soraia Chung Saura (2014), ao estudar o papel do lúdico nas
escolas, reconhece a criança como sujeito do seu brincar, de seu aprendizado e como produtora
de sua cultura. Assim, afirma que, ao se possibilitar a manifestação da cultura humana inscrita
na criança, amplia-se o desenvolvimento dos conteúdos dessa cultura. (p. 9-10)
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Renata Meirelles, que tem seu trabalho voltado para o brincar e para a cultura da
infância, afirma que:
As crianças, esses seres em constante criação e transformação, merecem de
nós o não pronto, o não estruturado, para poderem se sentir respeitadas como
produtores de conhecimento, de cultura, de imagens e poesia. Oferecer sempre
o já imaginado, o fechado para novas possibilidades, e sem espaço para a criação,
é deixar claro que não acreditamos no seu potencial criador e, assim, que estão
longe de conseguirem criar algo interessante. Quando possibilitada de reunir
materiais com características flexíveis e mutáveis, as crianças revelam gestos
e formas de uma estrutura imaginária que dá base para o mais humano de si.
Mostram seus saberes e necessidades genuínas através da conversa com esses
materiais que lhe permitem estar no protagonismo da ação. Uma valorização
estruturante que lhes abre o canal do ousado, do imprevisto e da experimentação,
fundamentais no processo de potencializar-se. (apud Saura, 2014, p. 7-8).

Deste modo, Saura afirma que, para entender o universo da criança, é preciso partir
do próprio ponto de vista da criança, abrindo mão das imagens preconcebidas, buscando
entender o que há e não o que esperamos nesse universo, retirando o olhar adulto do centro,
admitindo “como princípio de relevância as lógicas de entender, criar e recriar o mundo que
as crianças nos colocam cotidianamente. (Saura, 2014, p. 3)
Adriana Friedmann (2005) apresenta também um contexto histórico da concepção
de infância, iniciando por definir etimologicamente o termo infantia, que consiste na
dificuldade ou incapacidade de falar; é sinônimo de criança, indivíduo na infância e o que
é novo, novidade. Friedmann afirma que, quando falamos de infância, a referência está
naquela criança com a qual estamos mais familiarizados, com a qual convivemos. Além disso,
a referência de infância permeia a infância dessas crianças e à infância pessoal, à criança
interior. Sendo assim, confirma o que apresentam Kramer, Nunes e Corsino, ao propor ser
preciso ampliarmos o que entendemos por infância, considerando os diversos contextos e
situações das crianças às quais estamos nos referindo.
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(...) Junto com as contribuições das teorias sobre desenvolvimento infantil que
transitam desde os estudos cognitivos, emocionais, de personalidade, físicosmotores até os anímico-espirituais e que partem de uma criança idealizada para
realizar suas afirmações, podemos ter um panorama mais próximo desta criança
real com a qual convivemos. (Friedmann, 2005, p. 11)

Assim, segundo a autora, é possível uma compreensão mais ampla da infância.
Friedmann propõe que
é preciso poder OLHAR para elas [crianças]. E este olhar não tem como
fundamento somente uma teoria vinda de fora, mas a coragem de acreditar nas
nossas próprias percepções, intuições, sentimentos, sinais e imagens. A fonte
mais segura é a observação que cada um faz da(s) criança(s) com quem convive,
da sua gestualidade, dos seus movimentos, do seu jeito de relacionar-se com os
outros, com ela mesma, com os objetos, com o mundo; a observação e a tentativa
de compreensão das imagens e simbolismo que aparecem nos seus processos e
nas suas produções, sobretudo as não verbais. (Idem, p. 12, grifos da autora)

É pensando nessa dimensão simbólica das culturas infantis, isto é, no modo como
produzem sentido e no processo de construção imaginária da realidade que este trabalho se
propõe a observar a criança apresentada nos filmes aqui explorados.
Nesse sentido, as crianças são produtoras de cultura, o que permite considerarmos que
haja culturas infantis, nas quais as crianças são seres sociais plenos e não, necessariamente,
subalternos aos adultos. Assim, Dornelles (2007, p. 42) pontua que a “criança recebe,
transforma e recria aquilo que absorve, modifica e dá-lhe novos significados. Não é então
possível continuar a falar-se de infância, mas de infâncias”, pois efetivamente a infância é
uma construção que depende de contextos culturais.
Por essa razão, como alerta Palos (2018, p. 14), o pesquisador deve evitar “perspectivas
adultocêntricas e paternalistas que acentuam a imaturidade e a incompetência das crianças”,
procurando, em contrapartida, assumir uma postura de entendimento compreensivo da infância,
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por meio de diálogos conceituais e opções teóricas ecléticas, que buscam “compreender o
ponto de vista das crianças sobre si e sobre o mundo” (p. 15). É esta postura que procurarei
assumir no transcorrer das análises fílmicas que constituem esta investigação sobre a infância.
Por mais óbvio que possa parecer, é interessante lembrarmos que a infância retratada
no cinema também carrega a experiência da infância dos criadores (diretores, roteiristas etc.)
e dialogam com a experiência de infância dos espectadores, principalmente se considerarmos,
pelos filmes aqui selecionados, que também são adultos. Assim, como bem pontuou Arnaldo
Antunes (2004) na letra da música Saiba, “todo mundo teve infância / Maomé já foi criança
/ Arquimedes, Buda, Galileu / e também você e eu”.
Gaston Bachelard (1988) dá atenção especial aos devaneios voltados para a infância,
investigando-os fenomenologicamente e sob diversos prismas, como o da solidão, da
pluralidade, da profundidade, dos arquétipos e dos odores. É pelo devaneio que, segundo
Bachelard, descemos profundamente em nós mesmos e nos libertamos da nossa história, do
nosso nome. Isso ocorre porque nossa unidade é constituída pela narração dos outros. É no
fio de nossa história contada pelos outros que acabamos por nos parecer com nós mesmos,
reunindo nossos seres em torno da unidade do nosso nome (Bachelard, 1988, p. 93). Pelo
devaneio podemos escapar dessa unidade e voltar ao reino da infância e de sua existência
plural, em que o devir, o futuro, era expresso por possibilidades imaginadas, possibilidades
plurais.
Nessa perspectiva, refletir sobre a infância em narrativas fílmicas é um convite ao
devir-criança promovido pela experiência do encontro, sensibilizando o olhar, levando para
outra temporalidade, uma forma distinta de conhecer e de pensar a infância. Nesse sentido,
este trabalho privilegia filmes de densidade simbólico-narrativa sobre a infância, como A
língua das mariposas, Mutum, Pelle e Tomboy. Considerando que o sentido de um filme não é
dado pelo filme, mas construído pelo espectador, importa compreender hermeneuticamente
como a criança e a infância são significadas, que imagens, que afetos, que contornos estéticos
assumem nas películas escolhidas para análise e reflexão.
Nos filmes aqui estudados, é possível observar
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os tempos da infância, esses tempos radicalmente outros, aos quais já não
podemos, de nenhum modo, aceder senão pela memória. E [...] também, os
gestos da infância e o silêncio da infância, esses gestos silenciosos que não são
outra coisa senão eles mesmos, esses gestos que não dizem nada. (Larrosa, 2006,
p.14-15)

Será um encontro com o “rosto enigmático da infância”, aberto e ao mesmo tempo
oculto; que oferece o olhar, mas também olha; que expõe, revela, uma vez que “esse cara a
cara com rosto enigmático da infância não se refere somente ao fato de que o cinema olha e
nos ensina a olhar os gestos das crianças, senão que o cinema se enfrenta e nos enfrenta ao
que seria um olhar infantil sobre o mundo” (Idem, p. 15)
O cinema olha a criança e, numa tentativa de nos aproximar de seu olhar, trabalha
com seu olhar real ou com jogo de câmera, dando ao espectador a perspectiva e transmitindo
emoções da criança. Então, remetendo à questão da infância, sob a perspectiva do cinema
temos a possibilidade de suscitar o pensamento em torno da criança uma vez que as imagens
expressam o olhar do diretor (responsável por dirigir as cenas), do fotógrafo (que direciona
os ângulos das imagens e suas perspectivas), dos personagens (protagonistas das cenas) e do
espectador, que interpreta e estabelece suas hipóteses e confirmações e constrói o sentido.
Nos capítulos seguintes, analisarei os filmes A língua das mariposas (1999), Mutum
(2007), Pelle, o conquistador (1987) e Tomboy (2011), atendo-me, respectivamente, à relação
entre aluno e professor, aos processos iniciáticos, à reconstrução da infância pela memória e
à relação entre identidade e gênero.
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2.1 O filme: a relação aluno-professor em seu contexto
Neste capítulo, analisaremos os limites e as possibilidades que comparecem na
relação estabelecida entre o adulto e a criança, no âmbito aluno-professor. Relação que é
fruto e expressão de uma cultura, entendida como processo simbólico, que veicula imagens
e articula sentidos.
Conforme define Beatriz Fétizon, cultura é
o conjunto de ideias, de saberes, de valores, próprios de cada tempo – é o
conjunto de ideias e modos de ser, de pensar e de sentir a partir dos quais um
tempo vive. E essa é, aliás, a grande diferença entre ciência e cultura: o regime
interno da cultura é vital (...) O próprio da cultura é, ao contrário da ciência,
estar, a cada momento, totalmente constituída. É dela que nos vêm os subsídios
para as contínuas escolhas da ação. (Fétizon, 2002, p. 178)

Mapear, traduzir, interpretar imagens de um filme torna-se um caminho a seguir
na busca de uma compreensão maior dos fenômenos de cultura, como o é a educação. A
permanência da tradição se dá através da memória, da educação das gerações e, nesse sentido,
os filmes apresentam-se como um dado e referência cultural; acaba por ser um importante
fator, além de seu valor estético ou mesmo por causa dele, de realimentação da memória
coletiva e pessoal.
Para que possamos discutir a relação aluno-professor mirando compreender as
necessidades dos alunos, do professor e a forma de encaminhamento destas necessidades,
o afeto e o espaço para sua manifestação – tanto por parte da criança quando do professor
–; como esses afetos são encaminhados, percorreremos o filme A língua das mariposas, a fim
de buscar respostas aos seguintes questionamentos: 1. O professor influencia e transforma
o menino? 2. Como se estabelecem as relações? Como se dão os afetos, tendo o sujeito seu afetivo
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diretamente relacionado ao intelectual? 3. A referência deste professor contribui para uma consciência
pessoal do educando? (apropriação da palavra do outro) 4. A necessidade pessoal se distingue da
necessidade coletiva nessa relação? É possível separá-las? 5. Há espaço para a diferença? Como fica o
outro nesta relação? Desta forma, descreveremos o cenário e as cenas do filme que possibilitam
ilustrar essas questões e pela reflexão que estabelece sua relação com a educação.
A língua das mariposas (La Lengua de las mariposas) (1999), um filme do espanhol José
Luis Cuerda, apresenta as relações escolares em um pequeno colégio de uma comunidade
rural espanhola em plena década de trinta, às vésperas da Guerra Civil Espanhola, período
em que a ditadura do General Primo Rivera foi derrubada pela crise econômica, o que fez com
que a monarquia também caísse, proclamando-se a República. Esta mudança foi responsável
por um forte conflito entre duas grandes correntes: de um lado, contra a República, a Direita
espanhola – formada pela união das forças do nacionalismo e do fascismo com as classes
e instituições tradicionais da Espanha (O Exército, a Igreja e o Latifúndio) –, que brigava
contra a influência comunista e franco-maçônica no país e pelo restabelecimento dos
valores da Espanha tradicional, autoritária e católica. Do outro, a Esquerda, mais conhecida
como Frente Popular (Socialistas, Comunistas – stalinistas e trotskistas –, Anarquistas e
Democratas liberais), que formava o Governo Republicano e buscava pôr fim ao avanço do
fascismo e, por isso, deveria unir-se para inverter uma tendência mundial que favorecia os
regimes direitistas.
Governada pela tríade reacionária, a Espanha, no início da década de 30, vivia uma
nostalgia por seu grandioso passado imperial. A igreja, obscurantista e intolerante, condenava
a modernidade, julgando-a como obra do demônio. Desta forma, o Estado travava um
confronto pelo qual buscava separar-se da igreja, a fim de marchar em busca de uma reforma
modernizante, visando grandes conquistas sociais e eleitorais, além de garantir o pluralismo
político e partidário e a liberdade de expressão e organização sindical.
A trama do filme se inicia com a entrada de Moncho (garoto interpretado por Manuel
Lozano) na escola, suas aflições pela imagem que faz do professor e anseios em relação ao que
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vai encontrar neste novo ambiente. Moncho é o filho mais novo de uma família simples que
vive os embates sociais da época: a mãe católica, fortemente reprimida pela visão dogmática
da igreja, o pai comunista e o irmão mais velho descobrindo os encantos da adolescência
a caminho da vida adulta. Criança observadora, Moncho se apresenta constantemente
aprendendo com o que vê e imitando alguns passos do irmão Andrés (Aléxis de los Santos).
Por diversas vezes pergunta a Andrés sobre assuntos que leu ou ouviu enquanto brincava
com seu amigo Roque (Tamar Novas).
Seu início na escola é marcado por um constrangimento, que o aproxima do professor,
Don Gregorio (Fernán Gómez). Ansioso com seu primeiro dia de aula, o garoto tem uma
noite agitada, cheia de expectativas. Acorda seu irmão para perguntar se ele havia apanhado
na escola, se o professor, que tem “cara de bravo”, havia batido nele. Chega a pensar em não
ir, uma vez que já sabe ler. Ao chegar à escola, Moncho é recebido por seu professor, o qual
é orientado pela mãe, Rosa (Uxía Blanco), sobre a asma do garoto. Adentrando à sala, todos
guardam seus casacos e sentam-se em seus lugares. Sendo o único aluno novo, Moncho é
convidado a apresentar-se. Logo que diz que se chama Pardal, todos os colegas riem e o
professor brinca com o apelido. Envergonhado, o garoto faz xixi na calça e corre dali. Foge
pela aldeia, passando por diversos locais que contextualizam o ambiente e o momento em
que vivia a Espanha nesta época. À noite, a família, que saiu à sua procura, o encontra na
floresta e descobre que o menino pretendia pegar um barco que fosse para a América. Não
aparecendo na escola no dia seguinte, o professor resolve visitá-lo para pedir-lhe perdão.
Esta preocupação de Don Gregorio e o fato de ele ter dito aos pais que não bate em aluno,
menos ainda em criança, fizeram com que Moncho recebesse a visita do professor e aceitasse
voltar para a aula.
Sentindo-se mais seguro, vai à escola com o professor e senta ao seu lado enquanto
acontece a aula. Inicia quieto, observando a dinâmica do grupo, até que se sente à vontade
para participar e responder a uma pergunta feita à classe. Percebendo que o menino adquiriu
mais confiança no ambiente, Don Gregorio convida-o a sentar-se ao lado de um colega – que
se tornará seu grande amigo –, Roque.
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Fotograma 1 - Moncho em seu primeiro dia de aula (detalhe) - 07’03”
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Neste contexto, fica evidente a admiração e o prazer pela descoberta. Moncho chega
em casa contente com os novos conhecimentos, partilhando-os com sua mãe e irmão. Conta
sobre a origem das batatas como uma curiosidade que já faz parte de sua realidade, de seu
repertório. Conta também que o professor não bate nos alunos e que Don Gregorio não
aceitou o “presente” que ganhou de um homem rico e poderoso que queria que o professor
ensinasse seu filho a fazer cálculos matemáticos – passagem que, novamente, retrata os
valores e conflitos da época: um latifundiário querendo que seu filho cresça e tome conta dos
negócios da família, enquanto o professor comunista preocupa-se com a liberdade de cada
um, liberdade de conhecer e de seguir cada qual o seu caminho, liberdade possibilitada pelo
conhecimento pessoal.
Na sequência, ainda na conversa sobre a escola, vemos a preocupação da mãe em
relação aos valores religiosos. Rosa pergunta ao seu filho se rezaram na escola e o menino diz
que sim. A resposta afirmativa a acalma, uma vez que esta notícia contraria o que dizem pela
aldeia: que Don Gregorio é ateu. O garoto pergunta à mãe o que é ser ateu e ela responde que
é não acreditar em Deus. No mesmo instante, fazendo uma associação, Moncho afirma que
ser ateu é ser como o pai dele, que “caga em Deus”1. A mãe não gosta do que diz o garoto e
responde a ele que todo homem bom acredita em Deus, o que significa que Ramón também
acredita. Este assunto leva a mais perguntas, como: se o diabo existe.
A crise de valores é tão forte na vida e na mente do menino, que a ideia de que para a
mãe Deus e diabo existem e que o diabo é o anjo da morte, anjo que se rebelou e foi mandado
ao inferno e de que, para o pai, tudo isso não passa de crendices, só faz com que fique mais
confuso. Esta confusão é ressaltada quando, mais adiante no filme (com a confiança no
professor já estabelecida e tendo-o como referência de verdade e de conhecimento), Moncho
conversa com Don Gregorio para saber o que ele tem para dizer a respeito:
– Quando as pessoas morrem, elas morem mesmo ou o quê?
– O que dizem em sua casa?
– Minha mãe diz que as pessoas boas vão para o céu e as más para o inferno.
– E seu pai?
1 Expressão tipicamente espanhola, considerada uma heresia.
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– Meu pai diz que, se houvesse o Juízo Final, os ricos iriam com advogados (...)
– E o que você acha?
– Eu tenho medo.
– Pode guardar um segredo? Só entre nós dois: o inferno não existe. Ódio e
crueldade... isso é o inferno. Às vezes o inferno somos nós mesmos. (A língua
das mariposas, 1999, 55’25”)

Outros dois momentos da trama destacam os impasses entre Igreja e República:
um quando Rosa conversa com outras mulheres sobre as igrejas que foram queimadas.
Inconformada, uma delas diz que a culpa é dos republicanos. Em resposta, a mãe de Moncho
diz que se não fosse a República as mulheres não teriam o direito ao voto. E o segundo
momento, logo na sequência, quando o padre diz a Don Gregorio que bastou Moncho
entrar na escola para perder o interesse pela igreja, não querendo mais ser coroinha e não
lembrando mais a oração. Este último destaca também o embate entre escola e Igreja. A
escola desperta para o conhecimento. Como diz Don Gregorio, a liberdade (possibilitada
pelo saber) estimula o espírito dos homens fortes.
A cena seguinte apresenta uma negociação entre a turma e o professor. Don
Gregorio está dando aula de geometria e percebe que está falando sozinho, nenhum aluno
está prestando atenção, todos brincam, pulam e gritam pela classe. Não conseguindo dar aula
porque os alunos não interagem, o professor se cala dizendo: “se vocês não se calarem, eu
terei que me calar”. Ninguém o ouve, mas aos poucos as crianças vão percebendo seu silêncio
e começam a silenciar-se também. Sentadas e quietas, o professor agradece. Além desta
relação de negociação, há a presença da ressignificação de valores morais. Moncho, voltando
para casa com seu irmão após o episódio, conta sobre o ocorrido e diz que naquele momento
os alunos deveriam ter apanhado, mas não, o professor esperou o silêncio e agradeceu.
Mais uma cena em que podemos ver esta ressignificação dos valores é aquela em que
as crianças estão no intervalo jogando bola, quando o garoto, filho do homem rico e poderoso
que tentou “comprar” o professor, quer entrar no jogo, mas não o deixam, alegando que o
time já está completo. Contrariado, o menino pega a bicicleta, sai pelo campo e atropela
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Roque. Nervoso ao ver seu amigo derrubado, Moncho parte para cima do menino e começa
a brigar. Todas as crianças se juntam em volta da confusão e gritam. O professor vê, aparta
a briga e coloca todos na sala. Ao contrário do que se espera, Don Gregorio não pune as
crianças envolvidas, mas faz com que elas se deem as mãos e façam as pazes.
As relações de aprendizagem são expostas constantemente no decorrer do filme. Não
só na escola, mas em casa e com a vivência de Moncho. Um bom exemplo disso é quando o
garoto observa seu irmão tendo aula de saxofone. Ele ouve atentamente o que o professor
diz e, em outros momentos do filme, reproduz este novo conhecimento adquirido.
Ainda sobre a aprendizagem, Don Gregorio decide que, uma vez que a primavera se
aproxima, as crianças terão aula de História Natural ao ar livre. Neste momento, indaga à
classe se gostam da natureza, mas ninguém sabe responder. O interesse do menino e de seus
colegas já é despertado desde antes de irem a campo, quando o professor apresenta diversas
curiosidades, como o fato de que as formigas têm rebanhos de gado que dão açúcar e leite a
elas; as aranhas inventaram o submarino; as mariposas têm língua, que são como a tromba
de um elefante e que o tilonorrinco é uma ave australiana que quando se apaixona dá uma
orquídea para a fêmea. E, mais uma vez, as novidades são levadas por Moncho à sua família,
como possibilidade de troca.
Na cena seguinte, antes de os alunos irem a campo com o professor, acontece uma
festa de carnaval. Esta cena fortalece a imagem da relação de Moncho com Aurora (irmã
de Roque), por quem é apaixonado, e de Moncho com o professor que, ao encontrá-lo,
incentiva-o a dançar com a menina e o trata com carinho.
No estudo de campo, Don Gregorio mostra aos alunos uma mariposa e volta à
explicação que iniciou certa vez em sala de aula. Dispersos por um colega que chama a todos
para verem um formigueiro, os alunos correm e Moncho sente falta de ar. Don Gregorio o
socorre, mergulhando-o no rio. De volta para casa, a mãe trata o ocorrido como um milagre
divino, uma vez que a outra vez em que isto aconteceu foi na primeira comunhão, quando
o garoto melhorou ao jogarem em seu rosto água benta. Esta cena ilustra bem o contraste
de opinião e de crença entre mãe a pai. Este ressalta que a água do rio não é benta. Neste
momento, Don Gregorio identifica-se com o pai, ambos republicanos.
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Fotograma 2 - Don Gregorio ensina a Moncho e Roque sobre a língua das mariposas (detalhe) – 49’18”
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Grato pelo que o professor fez com o filho, o pai diz que fará um terno para ele. Don
Gregorio não quer aceitar por uma questão de princípios, mas Ramón responde que entre
amigos não há princípios. Essa passagem nos revela uma identidade estabelecida por uma
mesma visão política. Pai e filho começam a tirar as medidas do senhor. A questão política
se mantém presente na narrativa, quando, na cena seguinte, no mesmo dia à noite, Rosa se
depara pensando no professor e comenta com o marido que ficou contente pelo terno. O
assunto dá, mais uma vez, início a uma discussão entre o casal sobre a República e a Igreja.
Ramón ressalta o importante papel que têm os professores, diz que eles são a luz da República
e que os padres não têm a intenção de orar com os fiéis, mas de defender uma visão política.
Voltando ao menino em relação com o professor, depois de pronto o terno, Moncho
vai levá-lo até a casa de Don Gregorio. Enquanto espera que ele experimente a roupa nova,
observa um retrato na sala. Percebendo, Don Gregorio conta-lhe que aquela é sua falecida
esposa, que morreu aos vinte e dois anos de idade. Diz que, como proferiu um poeta, ela
“deixou uma cama deserta, um espelho velho e um coração vazio”. Não entendendo o que
o professor quis dizer, Moncho pergunta o significado da frase. Don Gregorio explica que
terminou sozinho e, presenteando o menino com o livro A ilha do tesouro, diz que “os livros
são como um lar. Nos livros nossos sonhos se refugiam para não morrerem de frio”. Esta
passagem é significativa para pensarmos os efeitos da educação, porque em um dos momentos
finais do filme, Moncho viaja com seu irmão para apresentarem-se com a Orquestra Azul.
Lá, Andrés se apaixona por uma chinesa e, quando chega a hora de retornar, o irmão chora
pela separação. Neste momento, Moncho retoma o que aprendeu quando foi à casa de Don
Gregorio. Perdendo parte das palavras, apresenta o sentido do que queria dizer ao reconhecer
que o irmão passava pela mesma situação descrita pelo professor.
Ainda na casa de Don Gregorio, o menino ganha uma rede para caçar mariposas. Os
dois e Roque vão à mata para usar o presente. O professor retoma o que já havia dito em aula
sobre o inseto e explica sobre a língua dele, que está enrolada. Explica também o que é um
microscópio e que precisarão de um para enxergar a língua da mariposa.
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De volta ao ambiente escolar, todos (alunos, professor, pais, autoridades) estão
reunidos para homenagear Don Gregorio, pois ele está se aposentando. O prefeito parabeniza
o trabalho do professor, dizendo que ele prepara, por meio da educação, as crianças para a
vida e para serem bons cidadãos. O padre e o policial, que ali representam as instituições,
trocam olhares desgostosos. Passada a palavra a Don Gregorio, ele faz um discurso libertário:
Honráveis autoridades, queridas crianças e distintos cidadãos. Na primavera os
patos-selvagens retornam à sua casa para procriar. Nada os detém. Se cortarem
suas asas, eles nadarão. Se cortarem seus pés, eles se arrastarão com o bico como
um remo contra a corrente. Essa jornada é a razão de sua existência. No outono
da minha vida, devo ser cético e, de certo modo, sou. O lobo nunca se deitará ao
lado do cordeiro. Mas tenho certeza de uma coisa, se permitirmos que somente
uma geração, somente uma geração, cresça livre na Espanha, então ninguém
nunca poderá tomar sua liberdade. Ninguém poderá roubar este tesouro deles.
Muito obrigado. Agora vocês, voem! (A língua das mariposas, 1999, 1:12’)

A jornada dos patos, que serve de metáfora para a jornada de cada um, “razão da
existência”, define o papel do mestre professor, que estimula a liberdade de todos como meio
de se realizar o caminho pessoal, dado a cada um como escolha.
Ao terminar seu discurso, Don Gregorio despede-se de todos. Moncho sente-se
abandonado, traído. Pensa que tudo acabou ali. Questiona o professor sobre as caças, se não
mais as farão, uma vez que Don Gregorio não será mais seu professor. O professor responde
que é agora que ele poderá ensiná-lo mais coisas – fora dos limites da sala de aula.
Saem, então, para caçar. Moncho ouve voz de crianças e vai até o rio. Lá encontra
algumas crianças, dentre elas, Aurora. O professor pergunta se ele se lembra do tilonorrinco.
Sim, ele se lembra e explica. Don Gregorio o encoraja a fazer o mesmo – levar a flor à amada
– e liberta a mariposa que haviam caçado.
Caminhando para o fim do filme, os amigos republicanos, reunidos no bar, ouvem a
notícia no rádio:

54

Mariana Tambara

A criança na relação aluno-professor em A língua das mariposas

Fotograma 3 - Moncho e Don Gregorio conversam sobre a morte (detalhe) - 55’23”
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Durante seu discurso recebido com hostilidade pela Câmara, o senhor Gil
Robles disse que um país pode viver sob a monarquia ou república, sob sistema
parlamentarista ou presidencialista, sob regime comunista ou fascista, mas não
sob anarquia. Ele afirma que a Espanha passa pelo enterro da democracia. (...) o
Senhor Calvo Sotelo falou para afirmar mais uma vez que ‘um governo decente
não pode ser baseado na constituição vigente. E, em vez de um governo estéril,
eu ergo meu nome sobre este Estado, e o chamam de Estado Fascista. E, se eu
faço parte de um Estado Fascista, então eu sou fascista. (A língua das mariposas,
1999, 1:17’)

Neste momento, todos percebem que a estabilidade acabou. Moncho e Roque
observam a conversa dos adultos. Fora dali os garotos veem Don Gregorio passando mal.
Esta cena nos evidencia a crise ali estabelecida.
Partindo para a cena final, marcado o conflito entre Direita e Esquerda, os militares
invadiram a cidade para capturar os comunistas. Percebendo que isso aconteceria, Rosa
ateia fogo em todos os pertences de Ramón que o denunciariam republicano e faz os filhos
prometerem falar que o pai nunca negou Deus. Faz também Moncho prometer que jamais
contaria a alguém que o pai fez um terno ao professor. Na manhã seguinte, todos os partidários
de esquerda são levados embora da cidade pelos policiais, observados e enxotados pelos
demais cidadãos. Neste momento a mãe de Moncho obriga a família a xingar os comunistas.
O filme termina com a forte cena do garoto correndo atrás do carro em que estava
o professor, jogando pedras e “xingando-o” de ateu, comunista, tilonorrinco, tromba de
espiral. Palavras pronunciadas com toda a força, imbuídas de significados. Há um choque
por parte de Moncho quando seu professor vai preso e ele se vê do lado oposto ao de quem
era sua referência. Os sentimentos parecem se confundir, o significado dos aprendizados
também.
No entanto, para além do que as palavras possam significar, estabelece-se um diálogo
mudo entre os dois, como se falassem na língua das mariposas. Paradoxalmente, cada
xingamento de Moncho é uma palavra de reconhecimento, um sinal de afeto, é um símbolo
da relação construída entre os dois, é o rito de passagem pelo qual o discípulo se despede
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de seu mestre para assumir seu ensinamento: seguir seu próprio caminho. Por questões
políticas, estão irremediavelmente separados, mas o diálogo mudo permanece: caberá a
Moncho, desperto para sua subjetividade, dar a resposta pessoal e única esperada pelo seu
mestre professor, ou seja, dotar de significado sua experiência, sua vivência e sua existência.
E isso, sob forte pressão social.

2.2 Limites e possibilidades da relação aluno-professor
O filme A língua das mariposas não cede à tentação do estereótipo, oferecendo um
tratamento mais realista, em que a complexidade da relação não apaga as contradições
próprias do aspecto humano. Por ser uma obra centrada na relação aluno-professor, em que
a vida escolar é marcada pelo medo, pela alegria e pela guerra civil, elementos de tensão que
alteraram o cotidiano escolar e a relação das duas personagens principais, podemos olhar
para a criança em interação com seu professor, no contexto da trama.
Assim, a fim de discutir essas relações representadas no filme, temos por pressuposto
que elas se dão pela interação com o meio e com o outro, uma vez que reconhecemos o sujeito
como ser social que se constitui a partir das relações com o outro e se vê a partir da forma
como se constrói neste meio social. Desta forma, podemos entender a educação como um dos
processos de formação deste sujeito, uma vez que ela é promotora e preparadora das relações
interpessoais, e entender o papel do educador que consiste, inicialmente, em conhecer a
significação desta relação para o educando. Sendo assim, supomos que a aprendizagem se dá
pelo encontro (e pelas relações que se estabelecem nele) entre o professor e o aluno.
Tendo como horizonte essas concepções e a possibilidade de representação destes
dois agentes (professor e aluno) do processo de ensino-aprendizagem presente em um filme,
as cenas por ele apresentadas nos revelam como se dão estas relações para que esta educação
aconteça. Procurarei tratar da questão simbólica e educativa presentes nas imagens, buscando
compreender até que ponto seu imaginário se constitui como universal, ou seja, válido não
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apenas para uma cultura local e determinada no tempo, mas presente nas trocas simbólicas
por meio das quais a criança se educa e significa sua inserção no mundo.
Para responder a estas indagações iniciais, é preciso definir o que é sujeito e como
ele interage socialmente; e analisar essa interação no âmbito da escola, olhando para esse
menino-aluno. Georges Gusdorf nos ajuda a compreender o professor na perspectiva do
mestre, observando o eu e o outro, que estão em constante diálogo na relação aluno-professor.
Inúmeras são as possibilidades de abordagem do sujeito e fugiria da proposta aqui
estabelecida buscar uma teoria que norteasse a questão restringindo-a a uma definição. No
entanto, para o estudo da criança na relação aluno-professor, faz-se necessário estabelecer
uma base mínima sobre a qual construir a reflexão sobre o sujeito. Dessa forma, o que
caracteriza o sujeito é sua subjetividade, sua abertura para a relação com o meio e com o
outro, justamente sua possibilidade de ser educado.
Diferente do indivíduo, cuja abordagem objetivada o transforma em estatística, o
exemplar de uma espécie, o sujeito conceitua-se pela formação de sua subjetividade, que o
particulariza, que o torna único, que o faz ser um ser social, aberto à interação com o meio,
no qual ele se projeta, ao qual se sujeita ou rejeita, numa relação concorrente, complementar
e antagônica (Morin, 1999, p. 300).
Dessa forma, o sujeito da educação que aqui se delineia, e que servirá de base para
estabelecermos a educação possível na relação aluno-professor, encontra em Henri Wallon
seus pressupostos teóricos. De acordo com Wallon, uma das suposições que se tem em
relação ao sujeito é a proposta pela Psicologia, a qual sugere que
o sujeito deve tomar consciência do seu “eu” antes de poder imaginar o dos
outros, que um é conhecido por intuição ou experiência direta e o outro por
simples analogia, que constituem dois objetos inicialmente distintos e que pode
haver quando muito projeção do primeiro no segundo. (Wallon, 1975, p. 149)

Wallon, em seu livro Psicologia e Educação da Infância, ao abordar o papel do “outro”
na consciência do “eu”, afirma que:
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A inteligência que introduz relações objetivas entre as coisas tem, pois, segundo
Piaget, como primeira origem a necessidade dum entendimento e por assim
dizer dum contrato entre os indivíduos, a partir do momento em que cada
um deles se apercebe que, não sendo sozinho, ele não pode pretender ser a
regra universal, desde que se torne sensível à obrigação dum elo social entre o
indivíduo. (Wallon, 1975, p. 151)

Desta perspectiva proposta por Piaget, Wallon reconhece que o campo dos interesses
e da atividade se alarga de maneira gradual, no entanto afirma que o sujeito não possui uma
consciência individual independente das relações sociais.
O recém-nascido, no seu comportamento, só tem reações descontínuas,
esporádicas e sem outro resultado que não seja o de liquidar pelas vias então
disponíveis quer tensões de origem orgânica, quer as suscitadas por excitações
exteriores. As gesticulações não podem ter para ele nenhuma utilidade prática.
(...) É-lhe indispensável uma assistência a todos os instantes. (Wallon, 1975, p.
152)

Wallon termina este parágrafo afirmando que o recém-nascido é um ser
cujas reações têm toda necessidade de ser completadas, compensadas,
interpretadas. Incapaz de nada efetuar por si só; é manipulado por outrem, e
é nos movimentos de outrem que tomarão forma as suas primeiras atitudes.
(Idem)

Estudos feitos com pessoas que foram privadas do convívio social e submetidas a
uma vida com outras espécies validam esta afirmação, como foi o caso de Victor de Aveyron
(garoto selvagem), um menino que foi encontrado em um bosque no sul da França. Uma vez
que cresceu interagindo com outros animais, seu comportamento se assemelhava ao deles.
Não desenvolveu a linguagem como outros seres humanos, nem a mesma postura, forma de
andar, comer, de se comunicar ou mesmo interagir.
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Fotograma 4 - Moncho e Andrés conversam sobre o amor - 1:08’52”
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Assim, pensando no sujeito como ser social e como dependente das relações
interpessoais para seu aprendizado, é possível dizer que “o homem foi feito para viver
com seus semelhantes, e é realmente notável a capacidade infantil de aprender as relações
humanas, mesmo as aparentemente sutis e menos explícitas”. (Leite, 1995, p. 236)
Tendo em vista as afirmações que definem o sujeito como ser social, que aprende com
as relações interpessoais, podemos dizer que a educação é um dos processos de formação do
sujeito por meio da promoção das relações interpessoais e preparação para essas relações.
Desta forma, o ambiente escolar e as situações vividas neste contexto, em que acontece a
interação com o professor e entre os alunos possibilitam a aprendizagem. Gusdorf (2003,
p. 5), ao trazer-nos o exemplo de Sócrates, defende que ninguém pode aprender ou ensinar
nada a ninguém, o que podemos é despertar ou ter nosso conhecimento despertado pelas
relações e estímulos externos. Assim, como podemos ver no filme A língua das mariposas,
o papel do educador, inicialmente, consiste em conhecer a significação desta relação para o
educando.
O melhor mestre não é aquele que se impõe, que se afirma como dominador do
espaço mental, mas, ao contrário, o que se torna aluno de seu aluno, aquele que
se esforça para acordar uma consciência ainda ignorante de si mesma e de guiar
seu desenvolvimento no sentido que melhor lhe convém. (Gusdorf, 2003, p. 6)

Deste modo, buscaremos reconhecer nas imagens expostas no filme a identificação
do sujeito no outro – fator indispensável e problematizador na relação aluno-professor.
A imagem que temos de nós mesmos não é, certamente, o retrato do que os
outros veem em nós, mesmo porque os outros não veem a mesma pessoa.
Entretanto, sem as sucessivas imagens que os outros nos dão de nós mesmos,
não poderíamos saber quem somos. Ou, segundo a frase muito feliz de Ichheiser,
“os outros são os nossos espelhos.” (Leite, 1995, p. 238)
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Ao compreender cultura como processo simbólico, temos a possibilidade de uma
educação que perpasse
as práticas iniciáticas à Cultura (mundo simbólico), através da cultura (no sentido
agrário e hermesiano) das várias culturas (de grupos sociais num determinado
espaço-tempo). Valendo-se das Artes (plásticas, musicais, literárias, videográficas
e fílmicas) em que as imagens e os símbolos, articulados em narrativas articulam,
por sua vez, o patrimônio histórico-cultural do humano e sua memória com o
repertório cultural cotidiano dos alunos e suas trajetórias individuais, tornandoos significativos, e possibilitando-lhes a sua apropriação, perlaboração e reelaboração poiética. O conhecimento retorna, então, ao coração, cumprindo seu
destino (Ferreira-Santos, 2004, p. 53)

Considerando A língua das mariposas uma materialização da Cultura (mundo
simbólico) e da cultura (grupo social), é possível encontrar no filme imagens que expressam
a relação aluno-professor, a fim de discutir o caráter educacional, cultural e pessoal que
envolve essa relação.
Uma vez que a aprendizagem, segundo Wallon, se dá pelo encontro, pelas relações
estabelecidas nele, entre o professor e o aluno, que formam uma unidade indivisível
(Mahoney, 2000, p. 13) dentro da sala de aula, dimensionaremos os fatores presentes nesta
troca, por exemplo, como se estabelecem as relações, como se dão os afetos, considerando,
conforme nos sugere Vigotski (1988, p. 7), o sujeito uma totalidade, tendo sua afetividade
diretamente relacionada ao intelecto.
Cada ideia contém uma atitude afetiva transmutada com relação ao fragmento
de realidade ao qual se refere. Permite-nos ainda seguir a trajetória que vai das
necessidades e impulsos de uma pessoa até a direção específica tomada por
seus pensamentos, e o caminho inverso, a partir de seus pensamentos até o seu
comportamento e a sua atividade. (Rego, 1995, p. 121)
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Desta forma, é possível entender afeto como desejos, emoções, necessidades,
motivações, interesses, impulsos, inclinações, que afetam, que dão origem ao pensamento
e às mudanças. Esse pensamento e as mudanças que vêm com ele surgem desde o início da
vida, quando, em contato com os entes mais próximos, a criança toma contato com o outro,
suas palavras, seus gestos e emoções. Primeiro como sendo do outro e, aos poucos, tornandose da criança também. Perde, gradualmente, a inocência e passa por processos de iniciação.
As palavras são inicialmente as palavras do outro e, antes até, as palavras da mãe.
Gradualmente, essas ‘palavras estrangeiras’ se transformam, dialogicamente,
para se tornarem as ‘próprias palavras estrangeiras de alguém’, até que se
transformam nas palavras desse alguém, que entram em diálogo novamente com
outras palavras, outras vozes. (Bakhtin, 2000, p. 385)

Para discutir a criança na relação aluno-professor optei por lançar um olhar que
identifique as necessidades e afetos presentes nesta relação, reconhecer como aparecem nos
alunos (mais propriamente em Moncho) e no professor, e entendendo o espaço que há para
que sejam expressos e como são encaminhados, a fim de perceber quais são os limites e as
possibilidades desta relação.
Desse modo, vemos no filme a criança em interação com sua família e com os amigos,
mas especialmente com seu professor, tanto na escola quanto fora dela. Sendo assim, é
possível refletir sobre como se dá a educação. Na famosa carta escrita por chefes de tribos
indígenas em resposta à oferta de governantes dos Estados Unidos para que alguns índios
frequentassem escolas de brancos:
Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e
agradecemos de todo o coração.
Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções
diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber
que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. (Chefes dos Índios das
Seis Nações, In.: Brandão, 1985, p. 9)
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Ao longo de seu texto, Brandão apresenta-nos uma discussão que busca definir a
educação como um bem cultural e como uma forma de transmitir e manter determinada
cultura ou tradição. Ela é parte da vida coletiva, por meio da qual criam-se e recriam-se,
ensinam-se e aprendem-se as regras, os saberes, os códigos, as condutas, as crenças de
determinada sociedade “para reinventar, todos os dias, a vida do grupo e a de cada um de seus
sujeitos” (Brandão, 1985, p.11), por intermédio de trocas entre os homens e com a natureza.
A educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as
pessoas criam para tornar comum, como saber, como ideia, como crença, aquilo
que é comunitário como bem, como trabalho, como vida. Ela pode existir imposta
por um sistema centralizado de poder, que usa o saber e o controle sobre o saber
como armas que reforçam a desigualdade entre os homens, na divisão dos bens,
do trabalho, dos direitos e dos símbolos (Brandão, 1985, p. 10).

Sendo a educação um bem cultural, pode-se dizer que ela está presente no imaginário
das pessoas e na ideologia do grupo ao qual pertence, a fim de transformar o sujeito e/ou
o mundo a partir daquilo que tem como certo e ideal. Como se dá na inter-relação entre
gerações, a educação parte da necessidade de transmitir aos novos o conhecimento, a cultura,
os valores desenvolvidos e transmitidos através das gerações. Assim, tem uma componente
familiar, grupal, mas se desenvolve institucionalmente nas escolas, nos espaços sociais
conferidos para este fim. Neste sentido,
o educador imagina que serve ao saber e a quem ensina mas, na verdade, ele pode
estar servindo a quem o constituiu professor, a fim de usá-lo, e ao seu trabalho,
para as usos escusos que ocultam também na educação (...) interesses políticos
impostos sobre ela e, através de seu exercício, sobre a sociedade que ele habita.
(Brandão, 1985, p. 12)

Dessa forma, a educação existe independentemente da escola, mas é nela que se
desenvolve como prática de apropriação de uma cultura socialmente partilhada. Serve,
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portanto, a interesses diversos e muitas vezes contraditórios, pois se de um lado prima pelo
conhecimento do educando, por outro o prepara para um papel social, para a inserção numa
sociedade desigual, em que se digladiam forças de transformação e de manutenção da realidade
social. Este aspecto é importante de ser pensado no caso do filme A língua das mariposas, uma
vez que o contexto social está muito presente na trama e nas relações ali apresentadas.
Olhemos, então, para o ensino que ocorre a partir das relações interpessoal e
intersubjetiva, cumprindo suas três dimensões: quem ensina, a quem ensina e o que ensina.
Quem e a quem ensina retomam o foco deste capítulo, o professor e o aluno, sendo o primeiro
responsável pela ação de ensinar ao segundo. O que se ensina, para nós, tem aqui um papel
secundário, pois para além dos conteúdos curriculares, são sempre valores culturais que
estão em jogo na prática educativa, à qual se destina qualquer ensino. Louis Not, exemplifica
isso ao afirmar que
O importante é menos saber física, história ou geografia do que se interrogar
sobre o valor das ciências para o homem. Não é necessário esperar o nível terminal
para entregar-se a essa reflexão. Ela pode intervir muito cedo na escolaridade e
o aluno é colocado em situação de, por si mesmo, construir seu saber, o que no
mais das vezes é reconstruir, e de ver em que essa reconstrução transforma seu
saber, suas atitudes, suas representações, suas necessidades, suas curiosidades,
seus sentimentos e os valores aos quais adere. (Not, 1981, p. 404)

Podermos perceber esse processo ao analisar o filme, quando, em diversas ocasiões,
Moncho (re)constrói seu saber. É por essa razão que não podemos restringir a educação à
prática do ensino, pois a educação pressupõe também socialização e individuação, práticas
pelas quais o educando se desenvolve cognitiva, afetiva e psicologicamente. “No setor
cognitivo, os fins [da educação] se referem à integração de cada um dos saberes e dos valores
elaborados pelo grupo e que este põe à disposição dos indivíduos” (Not, 1981, p. 421). Ou
seja, os conteúdos trabalhados pelo ensino propiciarão aos educandos o domínio de uma
linguagem e de processos de racionalização comuns ao grupo. É a dimensão do conhecimento
e de sua partilha social.
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No entanto, paralelamente à dimensão social, é preciso que o ser da educação busque
sua individuação, sob pena de se aniquilar na adaptação às intimações do meio social. É nesse
processo que se desenvolve afetiva e psicologicamente, à medida em que intenta se conhecer,
se recompor e se ressignificar, atribuindo valor às suas experiências de maturação biológica
e social (perceberemos este ponto especialmente no final da trama). É nesse processo que se
constitui sua subjetividade, é aqui que surge o sujeito da educação, fruto de um ensino que
“é sempre mais do que o ensino. O ato pedagógico, em cada situação particular, ultrapassa
os limites dessa situação para pôr em causa a existência pessoal no seu conjunto” (Gusdorf,
2003, p. 9).
Portanto, para além das práticas de ensino, a educação se realiza na interação de um
sujeito com o outro, portanto, nas relações intersubjetivas dos alunos e do professor.
O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com o
outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de maneira
que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro
no espaço da convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira
recíproca. (Maturana, 1999, p. 29)

No caso do filme, o contexto social ao qual as personagens estão inseridas intensifica
o olhar para essa aprendizagem ocorrendo espontaneamente dentro de um espaço e um
tempo específico. Os conflitos políticos fazem com que o menino e as pessoas à sua volta se
deparem constantemente com situações de aprendizagem. E, o professor assuma um papel
de ensinante-aprendiz, como nos propõe Freire (2006), pois sua atuação envolve militância,
paixão pelo saber e profissionalismo. Mais do que um mero reprodutor do conhecimento
estabelecido pelas ciências e reproduzido pelos programas escolares, que de certa forma quer
a perpetuação do status quo de uma sociedade dividida em classes, o profissional da educação é
um ser comprometido com seu tempo, atuante no desenvolvimento humano de seus alunos,
com os quais, em suas relações cotidianas, também aprende, valorizando, portanto, a relação
aluno-professor.
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Fotograma 5 - Moncho entrega flor para a irmã de Roque - 1:15’52”
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É também nesse sentido – que valoriza não só os aspectos racionais e intelectuais do
profissional – que podemos pensar nesse professor a partir de Morin, pois, para este autor,
está sempre presente ao lado da parcela sapiens que caracteriza o homem o aspecto demens,
em que sabedoria e irracionalidade, razão e afetividade atuam concomitantemente (Morin,
1999, p. 168).
Na sua obra Os sete saberes necessários para a educação do futuro, Morin (2001) apresenta
ao professor um caminho profissional em que trabalhe, ao lado das certezas das ciências,
também as incertezas, enfatizando a necessidade de se ensinar a condição humana, a
identidade, assim como a compreensão e a ética. Pode-se falar, então, em uma concepção
complexa do profissional professor, pois este deve estar preparado para atuar com as
ambiguidades e incertezas do mundo contemporâneo.
Mas todas essas concepções do profissional professor, apesar de refletir sobre
sua atuação social e valorizar sua relação com o aluno, não contemplam uma dimensão
importante da prática docente: a mestria. Gusdorf chegará mesmo a diferenciar o mestre
do professor, pelo caráter humanista que caracteriza a atuação do primeiro em relação ao
segundo. No entanto, para este estudo, usaremos o termo mestre professor, buscando assim
designar o profissional da educação preocupado com o desenvolvimento humano, em sua
acepção mais profunda, do educando.

2.3 O mestre professor e a criança
Tendo em vista que o capítulo visa compreender a criança na relação alunoprofessor, cabe refletirmos sobre quem é esse mestre professor. Podemos elucidar o assunto
com Gusdorf, que, em seu livro Professores para quê?, diferencia o professor do mestre: “O
professor ensina a todos a mesma coisa; o mestre anuncia a cada um uma verdade particular e,
se é digno de seu trabalho, espera de cada um uma resposta particular, uma resposta singular
e uma realização.” (Gusdorf, 2003, p. 56). Determinando que a grande função da “mestria
parece ser o anúncio da revelação para lá da exposição do saber.” (Ibidem)
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(...) o Mestre surge-nos como aquele que desvenda uma necessidade íntima até aí
insuspeitada, como aquele que liberta energias que, se não tivessem encontrado
aplicação, teriam para sempre ficado adormecidas. O professor, o artista, o escritor
dirigem-se de uma maneira geral a uma aula, a um público indeterminado. Entre
os alunos, entre os leitores, o discípulo será aquele para quem a afirmação geral
se torna numa palavra de vida pessoal. (Gusdorf, 2003, p. 102)

Na sequência, Gusdorf aborda a questão das relações interpessoais como norteadoras
da formação do sujeito, afirmando que o professor se torna um dos mestres neste
desenvolvimento quando dá a possibilidade de que o aprendiz revele a si mesmo o sentido
da vida a este ser e o orienta.
O melhor mestre não é aquele que se impõe, que se afirma como dominador do
espaço mental, mas, ao contrário, o que se torna aluno de seu aluno, aquele que
se esforça para acordar uma consciência ainda ignorante de si mesma e de guiar
seu desenvolvimento no sentido que melhor lhe convém. (Gusdorf, 2003, p. 6)

Desta forma, o educando está sempre incompleto, inconcluso, inacabado, aberto
a desestruturações e também à re-organização. Ele precisa de um mestre, mestre este
provisório, uma vez que o “segredo da mestria é que não há mestre” (Idem, p. 256), um mestre
mediador que, mais do que indicar o caminho, proporciona o despertar desse caminho. Sendo
assim, o sentido dado à vida, à sua vida, é sempre atingido pelo próprio educando e não
imposto pelo educador.
Por esta perspectiva, não há verdade, mas busca pela verdade:
A verdade não pertence a ninguém em exclusivo, porque ela é o lugar comum de
toda a gente; ela é a comum vocação da humanidade para a humanidade. Desta
verdade humana, o mestre é o testemunho; e cada um se descobre a si mesmo no
espelho desse testemunho. (Idem, p. 216)
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Para o autor, o conhecimento se dá a partir da relação do sujeito com o mundo.
Relações estas que o fazem despertar, nascer para determinada situação, para um tipo de
olhar, para uma maior criticidade, para um novo caminho. Assim, o ensino se insere na
história de cada um; ele está relacionado à experiência pessoal, mas também cultural; marca
o crescimento mental, que está diretamente ligado ao crescimento orgânico. Desta forma,
o ensino supera o sistema escolar, o que fica evidente no filme, em situações vividas por
Moncho e seu amigo Roque na rua, ou o menino e seu irmão dentro de casa e na orquestra
ou mesmo nos encontros do garoto com seu professor.
A formação de um homem, se for exatamente compreendida como a vinda ao
mundo de uma personalidade, como o estabelecimento dessa personalidade no
mundo e na humanidade, torna-se um fenômeno de uma amplitude cósmica.
(Gusdorf, 2003, p.15)

Seguindo este pensamento, Gusdorf faz menção à Pedagogia e ao pedagogo, e à
resistência deste em reconhecer o ensino na perspectiva do destino humano. Aquele que
busca o papel de ensinar tende a definir problemas e a resolvê-lo a partir de determinada
técnica, o que nega a heterogeneidade do percurso e da história de cada um. “A pedagogia
serve para justificar os pedagogos. É uma máquina que gira no vazio, e muito bem, pela
excelente razão de jamais encontrar dificuldades reais.” (Gusdorf, 2003, p.16)
Pensando nisso, o autor lança a questão norteadora desta discussão: ensino é um
fim ou um meio? Se fosse um fim, teríamos um sujeito acabado, pronto, definitivo. Não é o
que acontece. “O saber é procurado porque é um meio de ação, equipamento indispensável
àquele que quer enfrentar a vida, e, mais particularmente, esse ou aquele tipo de vida” (Idem,
p.17). Dessa forma, Morin e Gusdorf convergem para o mesmo ponto, em que as incertezas
da vida (e das ciências) tornam-se dado importante na ação educativa. Importante porque faz
do ensino um meio para que a criança se desenvolva, buscando o conhecimento do mundo e
de si, por meio do sentido dado às suas experiências.
Como afirma Louis Oliveira (1999, p. 192):
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A vida sempre foi um dado desesperador, conteúdo de tudo, presa e desarraigada
desse mesmo tudo, inesgotável em sentidos; a educação sempre foi instrumento
de uma moral, um qualificador, hábil em cortar e em situar bons e maus sentidos.
Mais que a vida, uma faculdade para julgá-la, para pré-dizer seus referentes, para
convencioná-la. Diferentes, uma é trágica, a outra fala de tragédias; uma é sábia,
a outra diz saber; uma é o caos, a outra impõe a ordem.

É por isso que a educação do professor mestre não pode se limitar a falar sobre a vida,
nem mesmo preparar para ela, mas sim se constituir como um meio para que o discípulo
aluno realize a sua própria mestria a partir da descoberta de seu destino, de sua destinação,
pelo meio do qual dota de sentido a sua própria existência, a sua vivência. “O pensamento de
um homem, a vida de um homem não são a consequência direta do ensino que recebeu; uma
existência não poderia se explicar pela totalização das influências sofridas. Cada um segue
seu caminho (...)” (Gusdorf, 2003, p. 255).
É essa concepção de professor, que é simultaneamente mestre, que se delineia no
filme, pois a relação aluno-professor se constitui como um meio para que cada um encontre
o seu próprio caminho. Don Gregorio, como mestre professor, é quem incentiva Moncho
a se adaptar à escola, a galantear a menina de quem gosta e repertoria para que o menino
compreenda questões familiares, sociais e culturais da época. Por meio de conversas e
metáforas, “introduz o menino num mundo de descobertas sem fim (...) É o que ensina a
Moncho, usando a língua das mariposas.” (Lopes, 2006, p. 156), contribuindo para que o
garoto perca a inocência.
A inocência: grande marca do ser livre, da criança que nasce e conhece um mundo
inconstante, uma existência de limites. Uma semente prestes a resplandecer em
raiz, a gerar folhas, a surpreender com flores e frutos, a contribuir para uma
crescente evolução do desenvolvimento humano. Grão que absorve, suga a razão
do universo, a convivência, o auxílio mútuo. Apreende a vida, estabelecendo sua
permanência em sociedade. Depreende a lógica, obedecendo o padrão gerado
pelo antagonismo entre o certo e o errado. (Lopes, 2006, p. 157)
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Notamos no protagonista a perda gradativa da inocência, quando, em cada
acontecimento citado ele toma contato com os entraves da vida adulta, por meio do processo
de consciência. O maior deles acontece no final do filme, quando Moncho precisa se manifestar
contra o professor para preservar a integridade de sua família. Ele se vê obrigado a xingar
seu mestre professor. Repete as palavras ditas pelos mais velhos, como “ateu”, “comunista”
e aquelas que aprendeu com o próprio Don Gregorio: “tilonorrinco”, “Tromba de espiral”.
Seu corpo e seus olhos não dizem a mesma coisa. Não é possível saber o que pensa o garoto,
mas é evidente a mistura de sentimentos, emoções. Neste momento, deu um importante
passo para a perda da inocência, submetendo-se a uma pressão política, abrindo mão do que
poderiam ser seus valores, passando por cima dos valores dos outros, não por convicção,
mas por uma exigência externa.

2.4 A relação aluno-professor: diálogo entre filme e educação
No início deste capítulo, delineamos algumas questões que, agora, após termos
percorrido o itinerário teórico e investigado o filme, poderão ser recuperadas para uma
reflexão acerca da criança na relação aluno-professor.
Pensando no papel do professor representado no filme, como ele influencia e
transforma a criança, percebemos duas dimensões fortemente constituintes de sua atuação.
Sua práxis pedagógica e sua militância política. Aqui, aproximando-se da concepção de Paulo
Freire, percebemos que sua prática pedagógica não está desvinculada de suas crenças políticas,
mas nem por isso Don Gregorio se torna panfletário; pelo contrário, sua ação é coerente,
pois é por acreditar na liberdade humana que promove em seus alunos, e em Moncho de
modo especial, o gosto pelo conhecimento e a possibilidade de, por meio dele, despertar para
o autoconhecimento, para a busca de sentido para a existência. Dessa forma, a mestria de
Don Gregorio, no sentido gusdorfiano do termo, cumpre seu papel transformador, pois
seus valores libertários influenciaram a formação dos valores das crianças, e em especial
do menino Mocho, não como imposição de uma verdade, mas como experiência vivida,
exercício da própria liberdade, com todas as limitações que a balizam.
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A dimensão afetiva de sua prática pedagógica se delineia como de suma importância
para a compreensão dos sujeitos postos em questão. E é sobre isso o segundo olhar proposto:
como se estabelecem as relações e como se dão os afetos, tendo o sujeito seu afetivo diretamente
relacionado ao intelectual? Notamos que os conteúdos das aulas de Don Gregorio valorizavam,
como não podia deixar de ser, o aspecto intelectual do desenvolvimento de Mocho e dos
demais alunos. No entanto, concomitantemente se desenvolviam os laços afetivos que foram
pouco a pouco ligando professor e aluno, assim como sujeito e conhecimento, ou seja, o
aspecto afetivo se deu diretamente relacionado ao intelectual, unindo o sujeito que aprende
com o conhecimento que é aprendido. O aspecto social tão importante ao desenvolvimento
do sujeito, como afirma Wallon, é o ponto de partida da relação vivida pelo Don Gregorio
e Mocho no filme. Inicialmente, o menino tem medo do professor, por ouvir dizer que ele
batia em seus alunos. Após sentir-se humilhado em sala de aula, quer abandonar a escola. No
entanto, pouco a pouco o professor ganha a confiança do aluno, tanto pelo conhecimento
intelectual que propicia em suas aulas – e que seduz e encanta Mocho –, quanto pelos laços
afetivos que o convívio social se encarrega de desenvolver. É por isso que a cena final do
filme apresenta-se inquietante. Mocho “precisa” xingar o seu professor, devido às questões
políticas e à ordem de sua mãe, e o faz com palavras aprendidas na relação vivida pelos
dois, como, por exemplo, “tilonorrinco” e “tromba de espiral”, elementos que expressam a
relação do aspecto intelectual com o afetivo. A palavra descontextualizada não expressa mais
seu conteúdo semântico original e sim sua carga afetiva, transformando o xingamento na
expressão de uma dor, a dor da separação. Essa dor é também gratidão. Não são palavras o
que grita Mocho, mas seu afeto.
Dessa forma, na relação aluno-professor, é impossível destituir a dimensão afetiva
que, ao lado da intelectual, perfaz essa relação, pois é da constituição do sujeito, como vimos,
essa participação conjunta de razão e afetividade.
Pensando a respeito da referência do professor (outro) para o desenvolvimento
da consciência pessoal (eu), encontramos uma resposta afirmativa, pois Mocho apropriase o tempo todo da palavra do professor para a afirmação de si. Afirmação que revela sua
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consciência pessoal, ou seja, a descoberta do mundo, por meio do conhecimento, é descoberta
de si. Esse autoconhecimento revela um despertar para o mundo, por meio da preocupação
com assuntos que antes não lhe tocavam, como é o caso de sua relação afetiva com Aurora,
aprendizado do amor, ou de suas incipientes preocupações com a política e com Deus. Nesse
sentido, seu irmão mais velho também o ajuda na aproximação ao mundo dos adultos. O
que se nota no filme é que o professor é o agente que vai, paulatinamente, contribuindo
para a construção da consciência pessoal do educando, modelo que deve servir para todo
professor, enquanto eu, em sua relação com o outro. É a consciência particular e somente ela
que poderá trilhar seu próprio caminho, dotando de sentido o mundo e a vida.
A questão seguinte responde-se de modo negativo: não é possível separar o que é
necessidade pessoal do que é necessidade coletiva nesta relação. Se fosse possível separar
o que é pessoal e o que é coletivo, não teríamos o sujeito se constituindo, de acordo com
Wallon, nas interações sociais, o que possibilitaria a separação. É evidente que cada aluno, e o
professor também, tem suas necessidades pessoais e que, como grupo, surjam as necessidades
coletivas. A educação, como vimos, se faz com esse objetivo, de transmitir a novas gerações
as conquistas, as inquietações e as culturas vividas pelas gerações que as precederam. E
essa transmissão é inegavelmente uma necessidade coletiva, assim como individualmente
necessitamos de nossa memória pessoal. Mas não se pode nem se consegue separar o que
é necessidade pessoal ou coletiva na relação aluno-professor, isso porque as necessidades
surgem sempre na convivência. A necessidade de afirmação da liberdade humana, de Don
Gregorio, é também afirmação política, mas é também prática pedagógica, como ensinou
Paulo Freire, o que não descarta a necessidade de liberdade individual, da qual quis fazer
uso Mocho, quando disse que não retornaria à escola (logo após urinar nas calças). E foi
também sua necessidade pessoal que o fez retornar, após a intervenção de Don Gregorio, o
qual garantiu que não bateria em Mocho, porque não há necessidade coletiva de o professor
afirmar-se pelo uso do castigo físico. Ou seja, necessidade pessoal e coletiva estão imbricadas,
uma interferindo na outra, de modo que seria impossível separá-las na relação do eu com o
outro.
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Fotograma 6 - Moncho atira pedras em Don Gregorio (detalhe) - 1:30’10”
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É justamente por não haver como separar as necessidades pessoais das coletivas
que podemos afirmar que há espaço para a diferença, como se levantou na última questão
norteadora deste capítulo: há espaço para a diferença? Como fica o outro nesta relação? Não
há nada menos propício ao diálogo que a homogeneidade de pensamentos. Se os alunos
respondessem sempre da maneira esperada pelo professor, isso quando o professor espera
uma resposta pronta, então não teríamos a possibilidade de diálogo, teríamos a educação
funcionando como uma ação unidirecional, em que o professor programaria conteúdos e
atitudes a serem seguidos por seus alunos. Mas não é isso que acontece. As diferenças são
fundamentais para a educação, pois são elas que possibilitarão a real expressão do outro e o
crescimento do eu. O diálogo que vemos entre Don Gregorio e Mocho, entre Don Gregorio
e os alunos, entre Mocho e os demais alunos, expressa justamente a realização de uma troca
contínua, às vezes tensa, outras vezes branda, em que o processo educativo se realiza.
Gusdorf menciona a possibilidade de ocorrer o encontro furtivo entre discípulo e
mestre, mesmo quando o professor anuncia a todos o mesmo conteúdo, pois desperta no
aluno o interesse por significar suas experiências, por aprender e apreender a humanidade
possível de ser desenvolvida em cada homem, desperta o interesse para dar sentido à sua
existência. É quando o aluno se encontra com o sentido de sua vida que a educação cumpre seu
verdadeiro papel. E esse encontro só pode ser possível se as diferenças forem constantemente
respeitadas e renovadas, como uma diferença necessária para o impulso ao crescimento. É
isso o que ocorre no filme, no diálogo de diferenças travado entre Don Gregorio e Mocho,
em que o mestre professor faz despertar no aluno a necessidade de dar sentido à sua própria
existência. Não sabemos como Mocho seguirá seu caminho, como significará sua existência,
mas sabemos que o diálogo ocorreu, que a educação existiu, que o professor cumpriu seu
papel e que agora, sozinho, é que ele dará sua resposta, provando que todo conhecimento de
si é também conhecimento de mundo.
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2.5 A criança na relação aluno-professor
Como vimos, o sujeito só pode ser pensado a partir das interações sociais. São nessas
interações que o outro atua, como possibilidade de relação com um eu que só se define a
partir, justamente, da abertura que dá para se relacionar com o outro. No caso específico da
criança e do adulto, ou do aluno e do professor, é pela diferença que o diálogo se constitui.
Assim, não há que se buscar uma relação de iguais entre eles, pois a ação pedagógica se
instaura justamente a partir das diferenças.
A escola é o lugar em que o professor ensina, mas também é espaço de convivência
social, em que as relações afetivas se impõem, o que impossibilita a separação da razão e do
afeto. A figura do mestre professor, de acordo com Gusdorf, se constitui como anunciadora
do sentido profundo da existência, mas esse sentido não é dado pelo professor, o sentido que
ele anuncia é o seu próprio, o qual despertará no aluno o interesse pela sua busca particular
de sentido para sua existência.
A criança segue seu caminho, partindo do modelo do professor, mas não só dele e sim
dos outros que participam das relações.
No filme, Moncho tem Don Gregorio como um mestre professor, que afirma suas
escolhas, paga o preço por seus valores, segue o seu destino e, como professor, desperta no
menino o interesse pela compreensão do mundo e de si, interesse que o faz também buscar
um sentido para sua existência, que o faz seguir seu próprio caminho, dando uma resposta
singular a seu mestre professor. A diferença entre os dois ora se encurta ora se alarga, mas
sempre se mantém como possibilidade de diálogo, diálogo este que põe em jogo o que é o eu
para o outro e o outro para o eu, numa relação de troca constante, ainda que por vezes ambos
se relacionem de forma complementar, antagônica e concorrente.
Dessa forma, as questões levantadas e discutidas por este capítulo buscaram
evidenciar a criança na relação aluno-professor, mostrando ser possível essa interação, que
não se constitui apenas pelo aspecto cognitivo, mas que envolve também os aspectos sociais,
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psicológicos e afetivos, pois o sujeito não se forma sem essas dimensões, delineando, assim, a
possibilidade de uma educação que aponte para a vida e seu sentido profundo, quando aluno
e professor buscam, por meio do diálogo de suas existências, tal finalidade.
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3.1. O filme
O filme Mutum é baseado na novela “Campo Geral”, do livro Manuelzão e Miguilim,
de João Guimarães Rosa. Embora o filme mantenha o tema e o encadeamento narrativo da
obra literária, apresenta algumas particularidades, como o nome do protagonista, transposto
de Miguilim para Thiago, mesmo nome do ator que o representa, justificado pela diretora
como uma forma de obter maior naturalidade na interpretação, já que se trata de um nãoator1. Miguilim/Thiago retrata bem a concepção que se tem hoje de infância, pela qual a
criança deixa de ser mera receptora de informações, um mini-adulto ou um sujeito a ser
modelado e passa a ser vista como sujeito produtor de cultura.
Para Sonia Kramer, Maria Fernanda R. Nunes e Patrícia Corsino (2011, p. 71), as crianças
brincam, aprendem, criam, sentem, crescem e se modificam ao longo do processo
histórico que dá corpo à vida humana, dão sentido ao mundo, produzem história
e superam sua condição natural por meio da linguagem. Seu desenvolvimento
cultural implica construir a história pessoal no âmbito da história social.
Quando interagem, aprendem, formam-se e transformam; como sujeitos ativos,
participam e intervêm na realidade; suas ações são maneiras de reelaborar e
recriar o mundo. Aos adultos, cabe a função de mediação, iniciação, colaboração.
O papel do outro é fundamental na constituição do eu e no desenvolvimento
e nas aprendizagens que fazem ao longo da vida. Esses processos constroem
realidades individuais e históricas. Desde bem pequenas, criam e imaginam,
expressam desejos e emoções. Crianças da mesma faixa etária sofrem ações da
estrutura social em que estão inseridas e, nas interações com seus pares e com os
adultos, recriam as culturas em que estão imersas.
1 O conceito de não-ator é usado pela diretora para pessoas que atuam pela primeira vez em um filme ou peça,
sem ter treinado para isso, feito curso ou tido uma formação específica. Esses não-atores são pessoas que vivem
em local similar ao do cenário do filme e que não vivem de encenar.
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Mutum é um filme que nos traz uma densidade simbólico-narrativa sobre a infância.
Considerando que o sentido de um filme não é dado pelo filme, mas construído pelo
espectador, importa compreender hermeneuticamente como a criança e a infância são
significadas, que imagens, que afetos, que contornos estéticos assumem na película escolhida
para análise e reflexão.
Mutum, de Sandra Kogut, como dito, é uma adaptação de Campos Geral. No filme,
Thiago (o Miguilim de Guimarães) é um menino pobre, de dez anos, que vive com sua
família em uma casa isolada da cidade, no sertão mineiro entre as décadas de 50 e 60. Seu
pai trabalha no campo, é de poucas palavras, duro e agressivo principalmente com esposa
e filhos; sua mãe, submissa ao pai, é mais afetiva, sofrida e pouco conversa. Thiago tem
quatro irmãos, sendo que um deles, Felipe, é seu único amigo. Em sua casa ainda moram
sua cachorra Rebeca, a avó paterna, o tio Terez e Rosa (empregada). Ninguém frequenta
escola e praticamente vivem somente ali, aprendendo com a família e ajudando nas tarefas
domésticas, na roça e cuidando dos animais, como acontecia nesse tempo e lugar.
De acordo com Antonio Carlos Amorim (2013, p. 420), “o isolamento da família
de Thiago é mais econômico que geográfico. O sertão que se apresenta no filme não é
meramente uma região geográfica: é também o interior, o passado, a infância que povoa o
imaginário brasileiro”.
A partir desse imaginário, o filme propõe uma observação do sujeito, oferecendo ao
espectador o olhar observador, não da infância, mas pela criança, apresentando dois mundos:
o mundo das crianças e o mundo dos adultos percebido pelas crianças. A obra busca, de acordo
com Kogut, também uma proximidade das relações pessoais entre os membros daquela
família. Para isso, a diretora escolheu para compor seu filme uma maioria de não atores,
especialmente as crianças, recurso que possibilitaria, segundo ela, maior espontaneidade na
atuação, o que conferiria também maior “realismo” representacional:
Se você tem um bicho em uma cena, ali tem uma força da natureza, tem um
limite do que aquilo pode ter sido planejado. Eu procuro isto com tudo, adultos e
crianças. Eu não trabalho com ator mirim, tenho horror a isso. Mas as crianças,
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e em geral pessoas que nunca fizeram aquilo – não atores, crianças que nunca
fizeram cinema, que não têm ainda uma construção da sua imagem – são muito
ricas em termos do trabalho cinematográfico, pois estão sempre se relacionando
mais com a vida do que com a situação de estar ali. (Kogut in Seixas, 2016, p. 3)

Ainda sobre a espontaneidade trazida pelas crianças, a diretora diz:
A criança tem uma coisa muito sedutora, que é trazer muito dessa verdade,
da presença... O que eu procuro num filme é que eles estejam plenamente lá.
Quando o que está acontecendo é importante para quem está vivendo aquilo,
nem a luz na sua cara, nem a câmera, nada vai tirar aquilo que está acontecendo...
E as crianças têm um potencial muito grande para isso. (Idem)

Essa escolha feita pela diretora se justifica se considerarmos o corpo como referência
estética, ideológica e histórico-geográfica, mais do que uma representação no filme. De acordo
com Pedro Maciel Guimarães, o corpo do ator é um nicho de citação e o do personagem é o
“outro lado da moeda desse corpo-significante-significado” que, sem hierarquia, coexistem
pacifica e às vezes conflituosamente. O ator não é o significante enquanto o personagem o
significado, ambos existem e se expressam diante do espectador (Guimarães, 2016, p. 21).

83

Mariana Tambara

Infância como processo iniciático: Mutum

Fotograma 7 - Thiago brinca com o Tio Terez - 06’02”
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3.2. A perspectiva do olhar em Mutum
Em relação à composição, o filme em grande parte do tempo acontece em planos
abertos, enfatizando o ambiente, no caso rural, e dando a ele um papel, tornando-o também
personagem da trama. O título, que é também o nome do local onde se passa a história,
Mutum, tem como possíveis significados:
mudo, silencioso, obscuro. Silêncio que também habita o interior de Thiago,
lugar que o assusta, fascina, acolhe e desampara. Mutum divide o mundo em dois:
o interior, onde podemos ver as tensões familiares, o medo, a morte, a escuridão;
e o exterior, onde está a paisagem clara, nítida, aberta. O espaço configura-se a
partir do olhar de Thiago, daí haver uma mistura do externo e interno, pessoa e
lugar. (Xavier, 2013, p. 5)

O interior, como cita Xavier, é marcado desde a primeira cena do filme, uma vez que
a história já se inicia pelo olhar do Thiago, em cima de um cavalo, voltando de uma viagem.
A câmera captura as imagens por um ângulo mais baixo, dando ao espectador o olhar do
menino. O mundo exterior se apresenta não apenas pelas imagens, mas pelos sons.
Em todo o filme, ouvem-se apenas os sons da natureza, o ruído da mata, os latidos
dos cachorros, as vozes das pessoas, o vento nas árvores. Sons que abraçam toda a
história com a presença do externo que é partilhada com o espectador ao mesmo
tempo em que é interiorizada. (Xavier, 2013, p. 7)

Quando o menino chega de viagem, o espectador vivencia a alegria do reencontro
com os irmãos e a mãe, e acompanha Thiago relatando a experiência a ela, imerso no abraço
que se dão. Quando o garoto é castigado, o espectador é posto com ele do lado de fora da
casa, em uma câmera com pouco movimento e que avista e ouve a avó no ângulo da criança.
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O espectador é também levado para as brincadeiras no chão e para o quarto, quando Thiago
conversa com seu irmão Felipe sobre as dúvidas que têm sobre a vida, sobre os dilemas entre
o que é certo e errado, o céu e o inferno, dentre outras reflexões e participando das boas
risadas que as duas crianças compartilham a todo momento.
A composição também dá ao espectador poucas informações sobre as relações,
fazendo-o descobri-las quase que ao mesmo tempo que o menino, como quando Thiago
ouve uma gritaria e corre para dentro da casa. Diante da porta ouvem-se os berros do
pai, que menciona seu próprio irmão, tio de Thiago. Neste momento, subentende-se uma
possível traição da esposa com Terez. No entanto, nada foi visto, nem pelo espectador nem
pelo menino.
Com o foco no Thiago, a película explora “espaços vazios, de respiração, onde
o espectador pode, ele também, se projetar” (Kogut, 2008, p. 6). O filme não traz muitas
explicações, não indica nem quando nem o que sentir; busca transmitir emoções e sensações,
por meio dos acontecimentos, de experiências subjetivas e paisagens internas. Segundo a
diretora, o filme busca manter espaços em que seja possível imaginar e projetar, sem que seja
simplesmente mostrado. (Idem)
Assim como no livro de Guimarães Rosa, o filme apresenta um miopia-poética.
Durante toda a novela, mesmo só se evidenciando no final, há muitas indicações dessa miopia.
É no fim da história, quando Thiago coloca os óculos do médico (que se oferece a levar o
menino para viver na cidade) e passa a enxergar com mais nitidez, que se evidencia a miopia.
A partir desse momento, é possível recompor a história, ao relembrar os acontecimentos e
cenas, e perceber a miopia não só de Thiago (Miguilim) como do espectador. No entanto,
essa miopia não é e nem pode ser considerada um defeito, mas sim uma outra forma de
enxergar o mundo, é a imagem da infância, são os olhos particulares da infância. Por este
motivo, tanto no livro como no filme, ela só é revelada no final, marcando a iniciação à
vida adulta, quando a personagem parte para a cidade para ganhar seus óculos, estudar, ter
oportunidade de trabalho, enfim, para enxergar com outros olhos.
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Fotograma 8 - Thiago sente-se impotente diante da violência do pai - 13’57”
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Uma das belezas da composição do filme Mutum está na forma como a miopia foi
representada, respeitando a intenção de Guimarães Rosa. Não são imagens fora de foco,
Thiago não aperta os olhos para ver melhor. Como dito, a miopia de Guimarães, de Mutum,
de Thiago, de Miguilim não é um limite de visão e sim uma outra forma de olhar. Explora-se
a visão de perto, a nitidez daquilo que está ao alcance, «um ‘olhar apalpado’, que enxerga os
mínimos detalhes e traz para o primeiro plano todos os meandros de seu objeto de atenção”
(Costa, 2013, p. 38).
Para aprofundar a questão do olhar, podemos citar Marilena Chaui, quando, em seu
texto “Janela da alma, espelho do mundo”, discute sobre os diferentes olhares, chegando
em uma definição que o propõe como uma visão pela percepção. Após buscar as raízes
etimológicas da palavra ver, Chaui discute o “privilégio do olhar”:
Se o tacto, [...] por estar espalhado por todo o corpo, tem maior aptidão para
adquirir conhecimentos, entretanto, a vista é o instrumento mais apto para
a investigação e por isso é o sentido que maior prazer nos causa, pois, por
natureza, desejamos conhecer. A aptidão da vista para o discernimento – é o que
nos faz descobrir mais diferenças – a coloca como o primeiro sentido de que nos
valemos para o conhecimento e como o mais poderoso porque alcança as coisas
celestes e terrestres, distingue movimentos, ações e figuras das coisas, e o faz
com maior rapidez do que qualquer dos outros sentidos. É ela que imprime mais
fortemente na imaginação e na memória as coisas percebidas, permitindo evocálas com maior fidelidade e facilidade (Chaui, 1988, p. 38)

Assim, o que Thiago-miguilim vê com seu olhar míope é aquilo de que se vale para o
conhecimento, que se desperta e se amplia conforme vive seus processos iniciáticos, que lhe
possibilita a imaginação e a memória das coisas percebidas.
Chamamos de iniciação aqueles rituais ou acontecimentos que levam
as pessoas a cruzarem difíceis limiares de transformação que requerem uma
mudança dos padrões, não apenas da vida consciente, como da inconsciente. Os
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chamados ritos [ou rituais] de passagem, que ocupam um lugar tão proeminente
na vida de uma sociedade primitiva (cerimônias de nascimento, de atribuição de
nome, de puberdade, casamento, morte, etc.), têm como característica a prática
de exercícios formais de rompimento normalmente bastante rigorosos, por meio
dos quais a mente é afastada de maneira radical das atitudes, vínculos e padrões
de vida típicos do estágio que ficou para trás. Segue-se a esses exercícios um
intervalo de isolamento mais ou menos prolongado, durante o qual são realizados
rituais destinados a apresentar, ao aventureiro da vida, as formas e sentimentos
apropriados à sua nova condição, de maneira que, quando finalmente tiver
chegado o momento do seu retorno ao mundo normal, o iniciado esteja tão bem
como se tivesse renascido. (Campbell, 1993, p. 20-21)

Deste modo, a narrativa do filme se constrói entre duas importantes viagens. A
primeira cena mostra o regresso de Thiago após ser crismado e a última marca sua saída para
a cidade. As duas viagens são passos, pontos, marcas que remetem à iniciação do menino,
quando passou a enxergar que há um mundo fora dali, que há muito o que se conhecer ainda.
A crisma, de acordo com a doutrina católica, consiste em um sacramento da Igreja
em que o fiel recebe uma unção do óleo do crisma, entregando ao fiel o Espírito Santo. É
considerada uma confirmação do batismo e depois dela há a eucaristia. Esses rituais são
processos iniciáticos que vinculam o fiel ao sacramento. Assim, quando Thiago chega do
vilarejo tendo sido crismado, ele acabara de passar por uma iniciação, a religiosa. Junto a ela
também houve a iniciação em relação ao espaço físico, Thiago conheceu um lugar além do
campo no qual vivia com a família. Não só ele percebe a importância daquilo, como também
seus irmãos mais novos, que correm ao seu encontro para que o menino descreva tudo o que
viu e viveu e lhes entregue algo que dê algum indício do que é ou simboliza aquele outro
lugar. Neste caso, o que o menino levou para a irmã (um santinho com uma mulher nua)
satisfez a menina, até que ela foi mostrar à mãe e descobriu que aquilo era “pecado”.
Ainda na primeira sequência do filme, é possível identificar como se dão as relações
entre o menino e os membros da família. Essa viagem foi feita com seu tio, Terez, com o qual
tem bastante afinidade e isso é percebido pelo pai, que sente ciúmes do irmão e da relação
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que ele estabelece com seu filho e esposa. Thiago dá bastante importância ao que o tio diz
e é com ele que aprende, direta e indiretamente, aspectos da vida adulta, como atividades
de sobrevivência (como a caça) e que pode haver mentira em uma relação de amizade. Já
a relação de Thiago com o pai é de pouco diálogo e afeto. Quando o menino chega, todos
vão ao seu encontro e conversam com ele. Em seguida, o menino apenas pede a benção ao
pai e corre abraçar a mãe e contar sobre a experiência. Neste momento, o pai interrompe,
queixando-se de Thiago à esposa, chamando-o de mal-agradecido. Apesar de ser evidente
essa falta de afinidade, perceber a visão do pai deixa o menino bastante triste.
Outro elemento relacionado ao seu processo iniciático diz respeito à violência das
relações entre os adultos. Thiago ouve que os pais estão brigando e corre para proteger a
mãe. Nisso, apanha junto, enquanto o pai grita inconformado, xingando a mãe e o menino
e esbraveja por uma possível traição. Na sequência, o garoto aparece abalado, de castigo, o
pai saiu de casa, a mãe está recolhida em seu canto e o tio surge descontraído, mostrando
não saber do ocorrido. A avó, mãe dos dois homens, aconselha Terez a partir dali antes que
seu irmão (o pai de Thiago) retorne. Ao longo do filme, é possível notar que o menino não
entendeu exatamente o que ocorreu, acredita que tudo pode ficar bem, inclusive chegando a
pedir a Deus que isso ocorra, mas, mesmo sem compreender, estabelece uma certa relação de
silêncio com seu tio e compreende, ao seu modo, questões éticas, negando-se, por exemplo,
a entregar um bilhete de Terez à mãe. Vale aqui ressaltar que para o espectador também é
necessário um exercício de compreensão, porque a cena da briga não é apresentada. Neste
momento, o espectador acompanha a discussão ao lado de Felipe, irmão de Thiago, ouvindo
o que ele ouve e vendo, como ele, apenas a porta do quarto fechado, de onde saem os gritos
do pai.
Durante muitos momentos, Thiago e Felipe refletem sobre a vida adulta, fazem
especulações sobre como é ser adulto, o que vão poder ou não fazer, se gostarão ou não das
pessoas, se estarão ou não juntos. Por vezes, Felipe mostra compreender melhor as situações.
Thiago enfrenta dúvidas, como a de entender como identificar o que é certo ou errado. Neste
caso, por exemplo, depois de muito pensar a respeito e sofrendo com sua decisão, opta por
fazer o que imagina ser certo, como não entregar a carta à mãe e assumir ao tio que fez isso.
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Fotograma 9 - A última conversa entre Thiago e Felipe - 49’11”
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Medos e importantes perdas também marcam sua iniciação. Primeiro a cachorra de
Thiago morre e posteriormente seu melhor amigo, seu irmão Felipe. O menino vive a dor
e a tristeza intensamente, quebra seus brinquedos, enterra os pertences do irmão falecido.
Durante o luto, seu pai ressalta a impressão que tem de que o garoto é diferente, alegando
que o menino se acha melhor que o restante da família. E, para lhe “ensinar”, resolve que
Thiago passará a acompanhá-lo na roça para carpir. Pouco depois, em decorrência de outra
situação que gera insatisfação ao pai, Thiago acaba por ser levado por um conhecido para
cuidar do gado perto dali. Já de volta à casa, o menino acompanha a chegada de dois homens
que se aproximam a cavalo. Um deles, um médico, ao pedir informação ao Thiago, percebe
que ele é míope (piticego2). Ao conversar com a mãe e tomar contato com a família, o doutor
se oferece para levar o garoto para a cidade, dando-lhe oportunidade de enxergar com novos
óculos e de estudar para ter mais chance na vida. A partida para a cidade é a última marca
do processo iniciático apresentado em Mutum. Diante de muitas lágrimas, mãe e menino
concordam que é chegado o momento de partir.
Maria Giovanna Machado Xavier e Nazaré Cristina Cunha de Azevedo (2013, p. 8)
descrevem de maneira clara o processo de iniciação pelo qual Thiago passa:
Thiago está saindo da fase da infância e entrando na adolescência. A dor que
Thiago vive com a morte do irmão e o gesto simbólico de colocar os óculos,
podem ser vistos como ritos de passagem de cuja experiência Thiago sai
transformado.

E continuam:
Os ritos, enquanto símbolos, podem ser considerados como significantes do real,
do indizível. O sujeito imprime sentidos próprios aos ritos que ele próprio cria,
a partir do seu continuum discursivo, em um processo de repetição diferencial,
que vai contribuindo com o processo de constituição do sujeito, que busca nesta
simbolização do real, uma forma de suturar a sua divisão subjetiva (Idem, p. 9).
2 Piticego é a expressão utilizada por Guimarães Rosa na obra literária e mantida pela diretora na fala das personagens do filme Mutum, quando descobrem que Thiago tem miopia.
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Assim, esses ritos marcam a saída da infância e evidenciam a miopia-poética da qual
falamos aqui. O tempo todo o espectador acompanha a ampliação do olhar desta criança
representada por Thiago.

3.3. A infância em Mutum
Para retomar o aspecto da infância e seus processos iniciáticos, podemos dizer que o
que o filme nos apresenta não é uma memória, nem um pesar, nem propõe uma confirmação
do que já se sabe sobre infância. Ele nos coloca na infância de Thiago, aquele menino de cerca
de dez anos, que vive no sertão mineiro, com sua família, que brinca, se distrai, observa. O
filme nos oferece o olhar desta criança, que descobre, imagina, desvenda, vive e lê o mundo.
Larrosa, em seu texto “O enigma da infância ou o que vai do impossível ao verdadeiro”,
questiona o quanto sabemos sobre a infância. Diz que ao mesmo tempo em que cada área do
conhecimento define e entende um aspecto da infância e da criança, nada se sabe sobre ela,
que é preciso entendê-la como o outro, sem a arrogância do saber, com o reconhecimento e
a aceitação de um mistério (a infância para o adulto, o novo).
Não obstante e ao mesmo tempo, a infância é o outro: o que, sempre muito além
do que qualquer tentativa de captura, inquieta a segurança de nossos saberes,
questiona o poder de nossas práticas e abre um vazio no qual se abisma o edifício
bem construído de nossas instituições de acolhida. Pensar a infância como algo
outro é, justamente, pensar essa inquietude, esse questionamento e esse vazio. É
insistir mais uma vez: as crianças, esses seres estranhos dos quais nada se sabe,
esses seres selvagens que não entendem nossa língua (Larrosa, 1998, p. 69).

Um ponto importante apresentado pelo autor é quando afirma que a infância como
algo outro não é o objeto ou o objetivo do saber, escapando de qualquer objetivação e
desviando de todo objetivo, é o que permanece “ausente e inabarcável, brilhando sempre
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fora de seus limites (Idem)”. Neste sentido, considerando a alteridade da infância, o autor
continua:

a infância não é nunca o que sabemos (é o outro de nossos saberes), mas
igualmente é portadora de uma verdade diante da qual devemos colocar-nos em
posição de escuta; não é nunca a presa de nosso poder (é o outro que não pode ser
submetido), mas, ao mesmo tempo, requer nossa iniciativa; não está nunca no
lugar que lhe damos (é o outro que não pode ser abarcado), mas devemos abrir
um lugar que a receba. Isso é a experiência da criança como outro: o encontro
com uma verdade que não aceita a medida de nosso saber, como uma demanda
de iniciativa que não aceita a medida de nosso poder e com uma exigência de
hospitalidade que não aceita a medida de nossa casa. (Larrosa, 1998, p. 71)

Assim, a infância de Thiago nos coloca em uma posição de escuta, de abertura para que
a recebamos, para que tenhamos um encontro com essa verdade. Nesse sentido, me parece
oportuno transcrever o trecho da novela Campo Geral em que Miguilim coloca os óculos
pela primeira vez, ultrapassando o que Campbell (1993) chamou de limiar da transformação
iniciática:
– Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguilim...
E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguilim, com todo o jeito.
– Olha, agora!
Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era uma claridade, tudo novo
e lindo e diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos
de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no
chão de uma distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo... (Rosa,
1984, p. 139-140).

O filme é cuidadoso ao transpor a cena para a tela, buscando flagrar o momento
epifânico em que o mundo como até então era visto se descortina como um novo mundo.
Essa transformação é fundamental e marca o momento em que, de certo modo, Miguilim
ultrapassa o limiar da infância.
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Fotograma 10 - Thiago redescobre o mundo - 1:16’08”
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Aqui, cabe completar com os devaneios voltados para a infância, proposto por
Bachelard (1988). O autor afirma que “somente pela narração dos outros é que conhecemos
a nossa unidade. No fio de nossa história contada pelos outros, acabamos, ano após ano,
por parecer-nos com nós mesmos. Reunimos todos os nossos seres em torno da unidade do
nosso nome” (p. 93). No entanto, o devaneio não conta histórias e é por ele que descemos
profundamente em nós mesmos e nos libertamos da nossa história, do nosso nome.
Remetendo novamente ao filme e ao protagonista, a solidão de Thiago evidencia seu
contato como o devaneio, com o sonho. Esse devaneio é próprio da infância, é feliz e está
ligado ao cosmos, àquilo que nos une ao mundo. Segundo Bachelard,
é nas lembranças dessa solidão cósmica que devemos encontrar o núcleo de
infância que permanece no centro da psique humana. É aí que se unem mais
intimamente a imaginação e a memória. É aí que o ser da infância liga o real ao
imaginário, vivendo com toda a imaginação as imagens da realidade. E todas
essas imagens de sua solidão cósmica reagem em profundidade no ser da criança;
apartado de seu ser para os homens, cria-se, sob a inspiração do mundo, um
ser para o mundo. [...] Nossos devaneios solitários são as atividades de uma
metamnésia. Parece que os voltados para os devaneios da nossa infância nos fazem
conhecer um ser anterior ao nosso ser, toda uma perspectiva de antecedência de
ser (Idem, pp. 102-103).

Por fim, podemos relacionar a obra Mutum à poética apresentada por Bachelard,
quando o autor nos mostra como, através das imagens dos poetas, somos chamados a sonhar
em profundidade, afirmando que “sua emoção nos emociona, seu entusiasmo nos reergue”.
(Idem, p. 120). As imagens de infância no filme não só nos apresentam uma criança, como
nos fazem memorar e, “parece que, se aprofundamos nosso devaneio na direção da infância,
enraizamos mais profundamente a árvore do nosso destino” (Idem, p. 131).
Tratarei da relação entre memória e infância no capítulo seguinte, a partir do filme
Pelle, o conquistador (1987), que também traz elementos iniciáticos na narrativa da criança
que dá nome ao filme. Em relação ao capítulo anterior, embora a questão escolar, central
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em A língua das mariposas (1999), não apareça em Mutum, é possível afirmar que também
ocorre um processo de iniciação. Moncho não coloca óculos como Thiago/Miguilim,
mas o rito de passagem se concentra na manifestação verbal, quando a ambiguidade do
xingamento/reconhecimento afetivo transforma o modo como Moncho vê o mundo. Aqui,
a transformação é visual. Os óculos que Miguilim veste simboliza o mundo da visualidade
que lhe espera na cidade, quando deixar Mutum para iniciar seus estudos e ingressar no
universo da palavra escrita. Quando isso acontecer, sua infância também será recriada pela
memória.
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4.1. O filme, a memória, a infância
Uma das formas de resgatar a infância é por meio da memória, entendendo-a numa
perspectiva social, pessoal, cultural e histórica. Este resgate engloba também a imaginação,
ligada àquilo que é recordado. Ainda, a memória é reconstituída e estabelecida pelo discurso,
pela narrativa, pela subjetividade e pelas experiências vividas.
Este capítulo tem por objetivo refletir sobre a importância dessas diferentes
perspectivas da memória na construção dos sentidos da infância. Para isso, analisaremos
as experiências vividas pelo protagonista do filme Pelle, o conquistador (1987), buscando
entender como foram ressignificadas pela memória.
A película, dirigida pelo dinamarquês Bille August, é baseada no livro Infância, de
Martim Anderson Nexo, no qual o autor relata suas experiências ao emigrar de sua terra natal
com seu pai, em busca de melhores condições de vida em um novo país. A história retrata os
desafios enfrentados pelo garoto e seu pai, suecos, que vão tentar a vida na Dinamarca no fim
do século XIX, visando driblar os desafios impostos pela Revolução Industrial. Em péssimas
condições de trabalho, Pelle e Lasse vivem em uma fazenda cuidando do gado, sofrendo as
pressões do patrão e de seus capatazes, enfrentando as dificuldades sem muitas perspectivas,
estabelecendo relações de amizade e afeto, encarando medos e desafios. É nesse ambiente
que Pelle passará parte de sua infância e enfrentará as dificuldades que impactarão em sua
formação.
Após a chegada da Suécia à Dinamarca, Lasse, por sua idade avançada, se vê obrigado
a aceitar a única oferta de emprego que recebe. Pelle, que o acompanha, mesmo ainda
menino, trabalha com o pai, ajudando a cuidar do rebanho. E é nesse contexto que a trama
se desenrola e que acontecem os resgates da memória.
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Fotograma 11 - Pelle faz aniversário - 28’46”
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O primeiro resgate que vem junto à lembrança da chegada à Dinamarca é o da
humilhação. A dificuldade de conseguir emprego e as péssimas condições a que precisam se
sujeitar evidenciam as marcas deixadas neste sentido. Em outros momentos da história, essa
percepção aparece novamente, como quando Pelle tem suas calças abaixadas pelo aprendiz
de capataz e leva chicotada na frente de todos após pegar o leite para um gatinho.
O desenrolar desta última cena citada também mostra a fragilidade da condição vivida,
uma vez que, após o menino ser humilhado, Lasse promete que vai matar o aprendiz de
capataz. No entanto, enquanto pai e filho conversam, chegam à conclusão de que o rapaz não
pode morrer, porque apenas ele sabe ler os nomes das vacas no curral. O pai, então, promete
ao filho que dará uma lição no aprendiz; no entanto, quando a oportunidade aparece, não o
faz, por saber no que isso acarretaria. Pelle fica muito triste e desapontado ao reconhecer a
fraqueza à qual estão condicionados.
A estrutura opressora da sociedade também é reproduzida por Pelle, quando, mais
adiante no filme, cansado de tanto ser reprimido e castigado, aceita a proposta do amigo
Rud e o chicoteia com toda força, descarregando sua raiva. Rud é o reflexo da exclusão. É
um menino deformado, filho bastardo do dono da fazenda, apresenta mau desempenho na
escola, está à margem da sociedade. De acordo com o próprio menino, a única chance de ele
ganhar dinheiro é se apresentando como monstro no circo. Por este motivo é que, ao ver
que Pelle está de posse de uma moeda, propõe que o sueco bata nele em troca do dinheiro. E,
mais tarde, reforçando essa exclusão social, Rud realmente acaba por se tornar membro do
espetáculo circense por sua aparência bizarra.
A discriminação e a humilhação também acontecem com Pelle na escola. Inclusive, na
cena em que o menino está a caminho de lá para o seu primeiro dia de aula, Lasse dá inúmeras
recomendações, ressaltando o privilégio da oportunidade e lembrando a Pelle que ele, por
sua condição desfavorecida, tem que ser mais cuidadoso e não dar ouvidos a discriminações.
E é realmente assim que acontece: lá, o menino recebe tratamento diferenciado por ser
pobre, não tendo a mesma liberdade que seus colegas para errar ou fazer brincadeiras; precisa
comprovar que aprendeu para poder continuar frequentando as aulas e também sofre com
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os colegas, que o insultam, zombam dele e se juntam para agredi-lo. E é justamente após uma
situação de indisposição com um outro aluno que, já no final da trama, Pelle se vê obrigado
a fugir. Trataremos deste episódio mais adiante.
Algumas passagens do filme demonstram as relações de poder, a desumanização dos
operários. É possível notar que em muitos momentos os trabalhadores daquela fazenda não
são tratados como seres humanos, tendo menos valor que os animais que ali habitam. Um
exemplo disso é quando os donos da fazenda retornam para casa em uma charrete e Érik,
o trabalhador responsável por recolher os cavalos, deixa para fazer isso após o jantar. O
capataz interrompe a refeição para cobrar dele o serviço, verbalizando: “Os cavalos são mais
importantes”.
As situações positivas do filme, em que a esperança de uma vida melhor emerge
também são evidenciadas no filme em muitas passagens, como nas vezes em que Pelle conversa
com o camponês Érik para planejar como, dali a dois anos, na primavera, conseguirão ser
livres para ir para a América explorar esse novo mundo; ou quando o menino investe seus
esforços para ajudar o pai a conseguir se casar com uma suposta viúva, a fim de ter um lar e
quem cuide deles.
Uma expressão da resistência em relação à situação vivida pelos operários era
incorporada por Érik. Insatisfeito com as condições de trabalho e os maus tratos, negava-se
a cumprir certas imposições e tentava garantir alguns direitos, como melhor alimentação e
tempo de lazer. Em dado momento, em um conflito com o capataz, Érik sofre um acidente
que afeta suas capacidades mentais, fazendo-o perder a memória e a capacidade de interagir
com as pessoas. Em estado catatônico, como um autômato, perde a vontade, o senso crítico e
a capacidade de articulação da linguagem. É o fim da voz que expressa resistência e oposição
à opressão imposta pelas condições de vida dos trabalhadores da fazenda.
A pobreza e as más condições já foram apresentadas, mas a desigualdade social se
evidencia pela percepção de Pelle quando, além dos problemas enfrentados na escola, o
menino conhece a casa dos patrões. Na cena em que ele volta do armazém com uma compra
que fez à dona, a “casa grande” é apresentada pelos olhos do menino. O espectador visualiza
a riqueza e grandiosidade do local, saltando-lhe aos olhos cada detalhe daquela mansão.
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Pelle, por ser um garoto inteligente, esforçado e educado, chama a atenção da patroa,
que passa a estabelecer uma relação mais afetuosa com o menino, participando-lhe de
algumas conversas e dando-lhes alguns cuidados. Este reconhecimento resulta, mais no final
da história, em um convite para que Pelle se torne o novo aprendiz de capataz. Inicialmente,
a proposta parece tentadora ao menino e ao pai, que reconhece que a nova tarefa pode dar
melhores oportunidades na vida. No entanto, conforme Pelle começa a se preparar para
assumir a função, toma consciência de que não pertence àquele grupo e que ele é que passaria
a ser o opressor. Rejeita.
Uma passagem que retrata um resgate à vida que tinham antes de chegar à Dinamarca,
reforçando uma memória afetiva, é quando Lasse lembra que havia levado uma muda de
morangos suecos e eles a plantam. Mais tarde, no dia do aniversário de Pelle, o pai rouba
um pouco de leite da vaca e serve ao menino o copo e os morangos que foram colhidos,
mantendo a tradição que tinham na Suécia. Neste momento, a esperança de uma vida livre
ressurge e voltam a falar sobre a América e sobre a China. Também neste dia, como presente
de aniversário, Pelle ganha um canivete do pai, o que, para o menino, acaba sendo mais um
símbolo da possibilidade de sair dali para explorar o mundo.
Há dois aspectos ainda importantes de serem ressaltados como processo de construção
da identidade: a aprendizagem e os acontecimentos que marcam a vida, mas que só são
compreendidos posteriormente.
Em relação à aprendizagem, algumas cenas simbolizam esse processo, como quando,
no início do filme, Rud ensina Pelle a cuidar do rebanho e também ensina a falar dinamarquês;
mais adiante, quando o menino já domina mais a língua escrita e falada, ele passa a alfabetizar
seu pai, que, em idade avançada, apresenta mais dificuldade em aprender. Nesta última cena,
o diálogo ressalta a crença de que as portas se abrem para quem é esforçado. Pai diz ao filho
que “não há limite para um garoto tão estudioso”.
A respeito dos acontecimentos que são lembrados, mas que ganham maior
significado mais tarde, podemos citar questões que permeiam a vida adulta, como a relação
entre o dono da fazenda e sua esposa, na qual a mulher sofre por ser rejeitada, enquanto o
marido estabelece relação extraconjugal com inúmeras mulheres; a traição deste homem
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(presenciada por Pelle) com a sobrinha; o caso entre dois jovens (uma camponesa e um
nobre), que leva a uma gravidez indesejada, tendo como desfecho o pai afogando o bebê e
carregando a culpa pelo ato. Esses acontecimentos são presenciados pelo menino sem que
ele participe ativamente. No primeiro caso, a patroa chega a lamentar para ele a escolha
errônea de ter se casado com aquele homem e, mais ao final da trama, quando se cansa de
tanta traição, corta a genitália do marido. No último caso, Pelle estabelece diálogo com a
moça grávida quando a encontra escondida e, posteriormente, com o jovem nobre, quando
ele chora a morte do bebê, assumindo ser o assassino. O diálogo estabelecido com Nils, o
rapaz da nobreza, quando ele chora confessando que matou o próprio filho, evidencia a
ingenuidade do menino para o assunto, uma vez que acredita não ser verdade, afirmando:
“Um pai jamais faria isso. Lasse não me mataria”.
Este acontecimento traz o aspecto da culpa. A construção das cenas leva-nos a entender
que Nils não suporta o arrependimento e encontra como possibilidade de redenção salvar
tripulantes de uma embarcação que não consegue chegar à praia por conta da nevasca. O rapaz
salva os tripulantes e morre. Sacrifica sua vida para salvar outras, após matar seu próprio bebê.
Por fim, para encerrar as descrições do filme, voltemos à causa da partida de Pelle.
Em dado momento da história, o marido da suposta viúva retorna, tornando proibida a
relação entre ela e Lasse. Por vergonha, Pelle deixa de frequentar a escola e, no velório de
Nils, é insultado pelo filho do pastor por conta do caso e acaba por agredi-lo. Ameaçado pelo
pai do garoto, Pelle corre para casa para contar a Lasse o ocorrido. Ao chegar no estábulo,
encontra seu pai mais uma vez bêbado e, desta vez, tentando se enforcar. É o limite do
sofrimento e do reconhecimento de que jamais conseguiria sua liberdade. O menino impede.
Após conversarem e o pai perceber a situação de perigo em que o filho se encontra, pedem
auxílio à patroa. É neste momento que ela oferece a Pelle para ser o novo aprendiz de capataz.
Como ele recusa, a única solução encontrada por eles é a de que o menino parta dali. O pai
diz que já não tem mais forças para viajar e que não tem futuro, só atrapalharia o menino se
fosse junto, decidindo que ele deve ir sozinho. Assim, Lasse separa os pertences necessários.
Pai e filho se despedem. Pelle parte. É chegada a primavera.
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Fotograma 12 - Pelle e Érik observam a partida escandalosa da sobrinha do patrão - 1:46’37”
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4.2. Os aspectos da memória em Pelle
Ana Luiza Bustamante Smolka (2000), em seu texto “A memória em questão: uma
perspectiva histórico-cultural” apresenta trabalhos fundadores do final do séc. XIX, em
diversas áreas, questionando o que é memória. Apresenta os argumentos de Edwards, Potter
& Middleton, de que se a memória não é só discurso, é sempre atravessada por ele. Esses
autores desconstroem a ideia de que seja uma faculdade mental ou mesmo de cognição, a
qual estaria no comando de nossas ações e nossas linguagens. A autora apresenta o conceito
de Francis Yates, de tratados da memória, como ela foi estabelecida entre os tempos.
Entende que há uma tendência biologizante dos estudos da memória, como se a tendência de
resgatar a memória fosse universalizada. Reconhece que a memória humana é centrada no
significado, signo, sentido.
Em seu livro História e Memória, Le Goff (1990) destina um capítulo para discutir a
respeito da memória sem e com escrita. Para isso, considera importante primeiro descrever
a memória no campo científico global. Deste modo, afirma que, no âmbito da psicologia,
psicofisiologia, neurofisiologia, biologia e psiquiatria, a
memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem
pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como
passadas. (Le Goff, 1990, p.423)

E Le Goff continua, citando Morin e Piattelli Palmarini, apresentando que alguns
aspectos do estudo da memória podem evocar traços e problemas da memória histórica e
da memória social (Idem). Neste sentido, podemos voltar ao filme Pelle ou ao livro Infância,
no qual foi baseado, para entender como se constitui a memória da personagem, que volta
a lembranças de sua infância, evidenciando aspectos de uma memória histórica e social,
atreladas a memórias individuais.
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Apesar de não ser um assunto sobre o qual nos debruçaremos, quando Le Goff discute
mnemotécnica, ele apresenta um ponto importante que nos leva a pensar nos acontecimentos
observados por Pelle, que possivelmente não foram compreendidos em sua totalidade no
momento vivido, mas que provavelmente foram remontados, podendo aqueles momentos
serem relidos pelo adulto que se tornou depois, como a compreensão da culpa sentida por
Nils e do peso das traições do patrão: “O processo da memória no homem faz intervir não só
a ordenação de vestígios, mas também a releitura desses vestígios” (Idem, p. 424)
Le Goff apresenta que os psicanalistas e psicólogos afirmaram que tanto para o
esquecimento como para a recordação o interesse, a afetividade, o desejo, a inibição, a censura
manipulam consciente ou inconscientemente a memória individual. E, da mesma maneira,
a memória coletiva depende de interesses políticos e sociais, muitas vezes ficando nas mãos
dos dominadores das sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são
reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva.” (Idem, p. 426). Sobre
este ponto, podemos dizer que aquilo que foi apresentado no filme como contexto histórico,
realidade dos camponeses, problemas e diferenças sociais pertencem a esta memória coletiva,
que chegou até nós mesmo não tendo vivido naquela época ou contexto.
Ecléa Bosi (1994), em seu livro Memória e sociedade: Lembranças de velhos, busca
mostrar como a memória pessoal é também uma memória social, familiar, grupal. Neste
trabalho, a pesquisa fica no limiar entre os modos de ser do indivíduo e da cultura à qual ele
pertence, buscando verificar não os fatos comprovados, mas o que ficou na lembrança, o
que foi escolhido para perpetuar como história da vida dos idosos entrevistados por ela. Os
apontamentos feitos pela autora vão ao encontro da discussão aqui proposta, uma vez que
o filme Pelle apresenta uma adaptação das lembranças descritas pelo autor do livro Infância.
Bergson, citado por Bosi (1994, p. 46), reflete:
não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. [...] Aos dados
imediatos e presentes dos nossos sentidos nós misturamos milhares de
pormenores da nossa experiência passada. Quase sempre essas lembranças
deslocam nossas percepções reais, das quais retemos então apenas algumas
indicações, meros “signos” destinados a evocar antigas imagens.
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Fotograma 13 - Pelle conta que brigou com o filho do Pastor - 2:09’12”
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Bosi dá continuidade à reflexão, explicando que a memória passa assim a receber a
função de permitir a relação “do corpo presente com o passado”, ao mesmo tempo que interfere
no processo que seria atual das representações (Bosi, 1994, p. 46). Afirma que, pela memória,
o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as percepções
imediatas, como também empurra, “desloca” estas últimas, ocupando o espaço
todo da consciência. A memória aparece como força subjetiva ao mesmo tempo
profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. (Idem, p. 46-47)

Desta forma, segundo os apontamentos da autora em relação à leitura de Bergson,
a lembrança não passa por uma percepção pura, porque esta percepção pura do presente
carrega a memória e uma experiência corrente de cada um de nós. Assim, as lembranças de
Pelle são carregadas de experiências e memórias individuais e coletivas.
O modo como a história de Pelle e os desafios dos migrantes quando saíam de seu
país de origem para tentar a vida em outro lugar são representados no filme nos remetem à
discussão proposta por Midleton e Brown, quando afirmam que “cada memória individual
é um ponto de vista sobre a memória coletiva” (2005, p. 51)1, uma vez que a história trata
de um passado tanto individual quanto coletivo. As cenas, os olhares, a perspectiva são
individuais, do autor e, no caso do filme, de Pelle. Mas estão inseridas em uma memória
histórica que é coletiva, trazendo retratos das consequências da Revolução Industrial à
população camponesa. Vale ressaltar que a visão de memória coletiva apresentada pelos
autores pressupõe que a memória coletiva não é uma soma das memórias individuais, mas
perpassa por todas elas (Idem, p. 55).
Midleton e Brown (p. 37) e Bosi (1994, p.54) citam Halbwash, dizendo que a
memória é estruturada com base nos quadros sociais (relacionados a instituições e grupos,
como família, escola, trabalho etc.), não como uma determinação social. Não se trata de
uma entidade e sim de aspectos como a linguagem e a cultura de um modo geral. Se não há
nenhum traço de determinada memória, “poderão fazer um arquivo vivo dela, mas jamais
1 Tradução livre do original em inglês.
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será uma lembrança”. Para ter lembrança, é preciso ter afeto. Neste sentido que a vida de Pelle
é retratada por memórias atreladas a lembranças e percepções, como dito anteriormente.
Deste modo, podemos também citar Bartlett, quando, em seu livro Remembering: a
study in experimental and social Psychology, trata a respeito do processo de racionalização (1977,
p.84), para pensar aquilo que foi (re)significado pelo adulto e lembrado do Pelle criança.
Nesse trecho do texto, o autor afirma que a cognição está vinculada ao social, há um esforço
na busca de significar. Toda vez que nos lembramos, estamos buscando significar. Para isso,
vamos adequando aquilo que estamos lembrando ao contexto atual, à situação que estamos
vivendo e à função/tarefa, o contexto da própria lembrança. Nessa perspectiva, cenas que
aparecem na trama com tanta clareza ao espectador, como os conflitos vividos pelos adultos,
só são lembradas ou descritas assim por meio de uma significação a partir do presente. A
cena do diálogo entre Pelle e Nils (o jovem nobre que matou seu próprio bebê) evidencia esta
questão, uma vez que o que o espectador está assistindo são as lembranças narradas por Pelle
já adulto e a cena nos é apresentada com tanta clareza, ao mesmo tempo em que o menino
ali representado demonstra não compreender a complexidade da situação. Segundo Bartlett
(Idem, p.85), o estado final é primariamente afetivo, o processo de racionalização não é só
racional, é também afetivo. O social não influencia só o material e sim o modo de recordar.
A despeito da memória coletiva e individual, da percepção, da racionalização e do
afeto, podemos refletir sobre o que simboliza a perda de memória, como ocorreu com Érik,
o camponês que sonhava em sair daquela fazenda e conquistar a América como um homem
livre pode fazer. Halbwachs, ao discutir memória coletiva, explica que podemos ter um
grande interesse em determinado acontecimento, mas se saímos do e não voltamos ao grupo
em que ele foi observado, podemos acabar não guardando nenhuma lembrança do ocorrido.
O autor diz que:
Existem pessoas de quem se diz que estão sempre no presente, que só se
interessam pelas pessoas e pelas coisas que a rodeiam naquele momento, que se
relacionam com o objeto de sua atividade, ocupação ou distração do presente.
Fechado um negócio, terminada uma viagem, essas pessoas não pensam mais
nos que foram seus associados ou seus companheiros. (Halbwachs, 1990, p. 36)
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Fotograma 14 - Pelle prova a roupa de aprendiz de capataz ouvindo os conselhos do pai - 2:14’04”

112

Mariana Tambara

A memória como reconstrução da infância: Pelle, o conquistador

No caso da personagem, a perda de memória foi acidental, não por uma questão
de interesse ou afastamento. No entanto, é possível pensar a respeito do que se foi junto
à memória que se perdeu. A esperança de reviver a liberdade, os anseios por um futuro
que resgatasse as percepções que estavam marcadas em suas lembranças desapareceram.
Pelle observa, tenta fazer Érik relembrar da chegada da primavera, mas de nada adianta,
o passado do amigo se apagou por ele não mais poder estabelecer relação com o grupo e
algumas percepções anteriores. O mesmo poderia ocorrer com todos aqueles imigrantes que
habitavam a fazenda. Parte da memória coletiva e individual se mantém pelas lembranças,
pelas relações entre indivíduos de um mesmo grupo social, pela língua que falavam entre si.
Mas outra parte, pelo distanciamento, se perde.
[...] quando mais tarde reencontramos os membros daquele grupo que a esta
altura se tornou estranho para nós, por mais que nos esforcemos por estar entre
essas pessoas, não conseguiremos reconstituir com elas o grupo antigo. É como
se tomássemos uma estrada que percorremos outrora, mas de viés, como se a
examinássemos de um ponto de onde jamais a havíamos visto. Temos de recolocar
os diversos detalhes em outro conjunto, construído por nossas representações
do presente. Parece que chegamos a uma nova estrada. Os detalhes só retomam
seu antigo sentido em relação a todo um conjunto novo que nosso pensamento
abrange. Poderíamos nos lembrar de todos os detalhes e sua respectiva ordem. É
do conjunto que temos de partir – mas isto não é mais possível, porque há muito
tempo nos afastamos dele e teríamos de voltar muito atrás. (Halbwachs, 1990,
p. 37)

Discutir e entender o esquecimento quando falamos de memória é fundamental. Por
este motivo, trazemos aqui a discussão proposta por Elizabeth dos Santos Braga (2004). No
início de seu texto “Esquecer para lembrar e ser”, a autora nos instiga a pensar o que é a vida
sem memória ou como um desligamento no tempo apaga os últimos anos. A partir daí,
apresenta a impressão que normalmente se tem de que é ruim esquecer e a luta que por muito
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tempo foi estabelecida contra o esquecimento, inclusive com diversos estudos para entendêlo e contorná-lo. Cita autores e histórias que tratam o esquecimento como um problema a
ser solucionado. Apresenta a revolução no pensamento ocidental trazida pelos estudos de
Freud, que opõe a relação direta entre sujeito e consciência, “reconhecendo o esquecimento
como um acontecimento normal” (Braga, 2004, p. 590), mesmo reconhecendo que Freud
ainda tinha a memória como salvação (Idem, pp. 590-591). Ainda, traz as contribuições de
Vykotsky, que, mesmo não tratando do esquecimento, utiliza-se de uma concepção de que a
memória é mediada por instrumentos, pelo signo, pelo outro, nos permitindo refletir sobre
os espaços de esquecimento, como ele contribui para que a criação, para a imaginação e
ressignificação, reforçando o que foi dito anteriormente.
Trazendo a discussão para a questão da infância, Vygostsky (2009) trabalha o conceito
de sistema funcional (dinâmico/mutável), considerando que as funções se articulam sempre
em nossas vidas, mas o lugar que elas ocupam quando se é criança, adulto ou idoso é diferente.
Para a criança, pensar é lembrar, para o adulto, lembrar é pensar. Conforme a criança vai
desenvolvendo a linguagem, desenvolve o pensamento. E são as experiências vividas, aquilo
que ela ouve e vê que vão deixando as marcas que constituirão a memória e as lembranças
daquilo que passou e darão espaço para a criação.
É por isso que a cena em que Pelle recusa a promoção a aprendiz de capataz é tão
significativa. Seria muito difícil mensurar ou descrever o grau de consciência da criança sobre
os processos de opressão historicamente constituídos, mas é evidente que Pelle não quer se
identificar com o opressor, não quer ocupar o seu lugar. Nesse sentido, é importante resgatar
o pensamento de Paulo Freire, quando diz que a violência dos opressores os desumaniza,
justificando assim a luta dos oprimidos:
E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar
sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealisticamente
opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores
da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos
oprimidos – libertar-se a si e aos opressores (Freire, 1987, p. 16).
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No filme, Pelle não tem como realizar essa tarefa humanista e histórica, quando
muito inspirá-la, mas sua não identificação com os opressores é um importante passo ético
em direção à sua libertação. Ela não veio da escola nem de seu pai, que foi seduzido pela
oportunidade de ascensão do filho, mas do modo como significou suas experiências, sua
convivência com Érik, com o próprio capataz e seu auxiliar, com os patrões; enfim, tudo o
que presenciou e viveu contribuiu para sua decisão de recusar a oferta e partir.
Quando observamos que o filme é uma adaptação de um livro que resgata justamente
as memórias do autor, recriadas de modo a produzir sentido, a memória deixa de ser individual
para se tornar coletiva. Assim, o resgate das memórias da infância é também um resgate dos
meios pelos quais a sociedade educa as futuras gerações em busca de uma sociedade mais
justa. É isso que se pode depreender da análise do filme.
Esse caráter coletivo da memória, bem como seu poder de ressignificação do que se
passou, fica ainda mais evidente no filme Amarcord (1973), de Federico Fellini, cujo título
significa “eu me recordo” e lança luz às lembranças do cineasta de sua infância em Rimini.
Entretanto, o filme, menos que buscar reconstruir a infância vivida, deixa-se levar pelo
sonho, pelo delírio e pelo devaneio do cineasta, que opta por reconstruir sua cidade natal em
estúdio em vez de usar locações reais, justamente para ter mais liberdade na mistura entre a
realidade e a ficção no processo de recriação da infância.
A infância evocada no filme não está preocupada em ser fiel a fatos e ocorrências,
mas à imaginação e aos afetos ligados a ela. Por essa razão, o filme pode narrar passagens que
não foram testemunhadas pela criança e que, por isso, não poderiam ser “recordadas”. No
entanto, não se trata de mentiras ou invenções gratuitas, mas da incorporação à memória
pessoal de memórias coletivas, além de um processo de ressignificação do que foi vivido.
Como apontam Marcelo de Lima e Luiz Antonio Mousinho (2019, p. 51), “a história do
eu confunde-se com a história do outro – do vizinho, do país, da política, da cidade”. Ao
se revestir de ficção, a memória apaga as fronteiras entre realidade e ficção, e fornece ao
espectador, por meio da elaboração do cineasta, uma visão ao mesmo tempo particular e
coletiva, não só do passado, mas sobretudo da infância.
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Por essa razão, a infância, embora só seja vivida uma vez, é revivida e recriada ao longo
da vida, com mais ou menos intensidade. Assistir a filmes que retratam a infância também
é um modo de nos colocarmos em diálogo com nossa própria infância. É um modo também
de fazer com que a infância permaneça no adulto, ainda que por outras vias, misturando
memória e imaginação.
Nos capítulos anteriores abordei a infância sob o prisma da vivência escolar (A língua
das mariposas) e do processo iniciático, de descoberta do mundo (Mutum). No capítulo
seguinte, o último desta dissertação, analisarei o filme Tomboy (2011), para lidar com
outros três aspectos também importantes da constituição da infância, que são a identidade, a
sexualidade e o corpo.
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5.1. O filme
Tomboy é um filme de 2011, dirigido pela francesa Céline Sciamma, que traz como
temática o corpo, a construção da identidade e os papeis de gênero na infância, além de
abordar as relações entre crianças e pais neste contexto.
A história se passa no interior da França e gira em torno de uma menina de cerca dez
anos que, como a diretora define, “finge ser menino” (In Dockhan, 2011). Essa ambiguidade
quanto ao gênero da protagonista aparece desde o início do filme, uma vez que não sabemos
seu nome e os diálogos não fazem qualquer referência quanto a isso.
A narrativa começa com a imagem de uma criança sentindo o vento bater em seu
rosto, transmitindo ao espectador uma sensação de liberdade. Ela está em pé, para fora do
teto solar de um carro em movimento. Em continuação a esta cena, a criança aparece sentada
no colo de seu pai, no banco do motorista, aprendendo a dirigir e contemplando a paisagem.
A cena mostra cumplicidade e leveza nesta relação. Ambos se divertem passeando no trajeto
para casa.
A criança tem cabelos curtos, é magra, usa camiseta larga, bermuda longa e caída na
cintura, uma vestimenta convencionalmente usada por garotos. Quem conhece a temática
do filme ou o significado da expressão tomboy1, que dá nome à trama, sabe que se trata de uma
menina. No entanto, as cenas construídas até aqui sugerem o contrário.
Quando chegam em casa, podemos conhecer o restante da família e o contexto em que
se passa a história. A personagem percorre os cômodos da casa, conhecendo-os ao mesmo
tempo que nós, já que a família acabara de se mudar e é a primeira vez que a protagonista
adentra o novo espaço. Passa pela sala, por seu quarto azul e para quando encontra sua
1 Segundo Cambridge Dictionary, a expressão tomboy quer dizer “a girl who acts and dresses like a boy, liking noisy,
physical activities”, ou seja, uma menina que age e se veste como menino, gostando de atividades físicas agitadas.
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irmã, uma criança mais nova, de vestido, cabelos longos e ondulados, deitada na cama em
um quarto predominantemente rosa (cortinas, lençóis e enfeites). Senta-se para conversar
com ela. A menininha pergunta se gostara do quarto e conta como foi o dia anterior, apenas
ela e a mãe. O pai entra na cena para entregar o brinquedo que encontrara e, ao se sentar
para participar da conversa, passamos a saber que acabaram de se mudar. Na sequência, a
protagonista sai do quarto e encontra a mãe na sala, uma mulher alta, loira, de cabelos curtos,
com um corte mais “feminino”, e que está no final de sua terceira gravidez. Demonstrando
afeto, a mãe pergunta da viagem e se a criança gostou da casa nova. Salienta que o quarto
é azul, como ela queria. Reunidos na cozinha, o pai explica que neste momento terá que
trabalhar muito por ser o começo, mas que logo poderá ajudar, já que a esposa está no final
da gravidez e, ao que tudo indica, é necessário repouso para “o bebê não cair”, como diz a
irmãzinha.
Os nomes das personagens até então não são pronunciados e, o que se vê, até o
momento, são um menino e uma menina, acompanhados de seus pais. Apenas aos seis
minutos e vinte e cinco segundos, quando mãe se dirige à filha mais velha chamando-a de
querida, a questão da identidade da menina começa a ser posta. É importante ressaltar esse
aspecto, porque é essa sutileza estilística que faz o espectador enxergar a menina como ela
mesma demonstra se ver, sugerindo que a família lida com a questão com naturalidade. A
cena seguinte nos aproxima da relação de cumplicidade entre as crianças, fator importante
para o desenrolar da trama, assunto que trataremos mais tarde. As meninas leem na varanda
e a mais nova adormece.
A protagonista observa as crianças da vizinhança brincando no jardim e desce em
direção a elas. Durante o trajeto, que alterna plano aberto e primeiro plano em seu rosto,
observamos trejeitos e traços que remetem ao universo convencionalmente masculino. É
essa mesma impressão que Lisa, uma garota de idade próxima, sentada em uma escada, parece
ter e que, por isso, logo que vê a criança passando, indaga se ela está à procura dos meninos
que brincavam por ali. Lisa pergunta se “ele” é novo ali e se apresenta. A protagonista fica
por alguns instantes em silêncio, processando a pergunta e o olhar que foi lançado sobre ela.
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Foi vista e reconhecida como um menino. A moradora pergunta se “ele” é “tímido” e qual é o
seu nome. Nesta hora, a personagem, até então de nome desconhecido, sem aparentar medir
quais seriam as possíveis consequências, apresenta-se como Mickäel.
Lisa vai com Mickäel ao encontro dos meninos, que o identificam como garoto.
A partir deste momento, começarão a brincar e a estabelecer uma relação de amizade. Na
primeira brincadeira, que envolve disputa de agilidade, Lisa protege Mickäel, deixando-o
ganhar, para que seja rapidamente aceito no grupo. E é o que acontece. Esta também foi a
situação que proporcionou uma rápida aproximação entre Lisa e Mickäel, como perceberemos
no decorrer da descrição.
Em outra cena, a protagonista toma banho de banheira com sua irmã. Em um jogo
simbólico, fazendo o chuveirinho de microfone, a menininha canta:
Uma menina fica apaixonada
Por um menino que toca rock’n’roll.
Na saída da escola
Todas as meninas são maquiadas.
Os meninos se chateiam.
As gêmeas estão brigando
(Tomboy, 2011, 11’48”)

Mickäel entrevista a “cantora” e logo trocam a brincadeira por bonecos em guerra.
Em seguida, de longe, a mãe relembra que as crianças devem lavar os cabelos. Mickäel
ensaboa o cabelo da menininha e, na sequência, é a pequena que ensaboa o da irmã, fazendo
um penteado arrepiado. A cena reforça a proximidade e cumplicidade das crianças, além
de evidenciar a diferença entre as duas, uma mais próxima dos padrões femininos, outra
dos masculinos. A família mostra-se indiferente em relação à ambiguidade dos gestos e dos
índices corporais de gênero, o que sugere que trata com naturalidade e aceitação a condição
da personagem. Ao final da cena, ouvimos pela primeira vez seu nome ser pronunciado:
Laure. Ao se levantar da banheira para se enxugar, vemos, rapidamente, sua genitália. Com
essa cena, se ainda pudesse pairar alguma dúvida no espectador, a situação se esclarece:
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temos a protagonista Laure, uma menina com todos os traços sociais que normalmente são
atribuídos aos garotos e, agora, com nome de menino também, Mickäel.
Em relação a essa questão do nome, vale ressaltar que, até então, também não
sabíamos como se chamava a irmã. Seu nome, Jeanne, só é pronunciado na cena seguinte. Em
contrapartida, os pais permanecem sem nome até o final do filme, como os demais adultos.
Esse é um fator importante a salientar, pois evidencia o foco da narrativa no universo da
cultura infantil.
Laure conta para a mãe sobre as crianças que conheceu e sobre a nova amiga que fez.
A mãe se admira, porque, segundo ela, Laure costuma só ter amigos meninos. Jeanne pede
para ir brincar junto, mas Laure não permite, alegando que a irmã é muito pequena. Por um
tempo, a garota preservará sua dupla identidade, mantendo família e amigos separados.
Nas cenas seguintes, Laure empenha-se em viver as relações com sua nova identidade,
fortalecendo a imagem que a identifica. Troca a corrente rosa e estampada que carrega as chaves
por um cadarço de tênis, encurva um pouco as costas e ombros, fala pouco evitando exposição,
cospe no chão e tira a camiseta ao jogar bola. Por diversas vezes, Lisa observa Mickäel,
admirando-o e reconhecendo que, por alguma razão, ele é diferente dos outros meninos.
Após um tempo brincando com os novos vizinhos e tendo firmado sua identidade
neste grupo, Laure/Mickäel começa a enfrentar algumas dificuldades práticas pela escolha
feita. A primeira é: como fazer xixi durante o jogo de futebol? Corre para dentro da mata, mas
é flagrado/a por um colega. Molha a bermuda e foge para casa. Envergonhada, isola-se por
um tempo. Outra dificuldade se dá quando é convidada para nadar no rio com todos. Como
fazer para não descobrirem que em seu corpo não tem pênis? Laure corta seu maiô e faz um
rolinho de massinha para colocar por dentro da roupa. Fica orgulhosa com o resultado, mais
ainda quando consegue brincar sem que ninguém perceba seu segredo. Ao chegar em casa,
guarda a massinha fálica em sua caixinha de dentes, como uma joia.
Começam a aparecer, também, situações em que sua feminilidade é sutilmente
exalada, como quando Mickäel vai à casa de Lisa. Lá, dançam, divertem-se e, por alguma
razão, a amiga resolve maquiar Mickäel. Observando o rosto pintado, Lisa diz que ele ficaria
bem sendo menina. A mãe de Laure, quando a vê maquiada, sem saber o contexto em que
aquilo se deu, valoriza a beleza da garota.
122

Mariana Tambara

A criança na relação aluno-professor em A língua das mariposas

Fotograma 15 - Com o pai - 02’05”
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Na casa de Lisa, as duas crianças ficam fisicamente mais unidas e no passeio ao rio
Lisa beija Mickäel. Na cena seguinte, Lisa vai à casa do amigo procurá-lo. Quem atende a
porta é Jeanne, a irmãzinha, que está sozinha em casa. Logo a garotinha entende o que a irmã
está fazendo e entra no jogo. Quando Laure retorna, Jeanne tenta entender a razão de a irmã
fingir ser menino e diz que contará à mãe. Laure pede para a irmã guardar segredo e propõe
que, em troca, Jeanne poderá sair junto todos os dias.
Incluir a menininha faz fortalecer a cumplicidade entre as irmãs e Laure consegue
manter a identidade que estabeleceu fora de casa. Jeanne cria histórias que engrandecem o
irmão, validando sua força e valentia. Ao mesmo tempo, vê-se obrigada a mentir para os
pais. Encontra uma saída, contando sobre um grande amigo que fez, Mickäel. Deste modo,
pode falar do menino e da boa relação que estabeleceram sem contar que se trata de sua
própria irmã.
É na conversa de Jeanne com outra menininha que ficamos sabendo que todos
estão de férias e que logo iniciarão um novo ano letivo. O assunto surge na cena seguinte,
quando Mickäel e Lisa estão sozinhos e a menina diz que procurou o nome do amigo na
lista de classe e não encontrou. Neste momento, Laure se mostra aflita, já que não sabe
como sustentar a situação por muito mais tempo. E, como se aproveitasse o momento,
beija Lisa.
Perto do fim do filme, um dos garotos machuca Jeanne e Mickäel/Laure parte para
briga, em defesa da irmã. Demonstra a tal valentia e agride o garoto, mas isso ocasiona
uma necessidade de retratação. A mãe do menino ferido vai até a casa de Mickäel, para que
ele se desculpe. Quem abre a porta é a mãe, que julga ser um mal entendido. Laure logo se
aproxima e assume que sim, foi ele, Mickäel, que agrediu o vizinho. A mãe de Laure fica sem
reação, mas percebe o que está acontecendo e faz Mickäel se desculpar, além de afirmar que
colocará o filho de castigo. Ao fechar a porta, repreende Laure, querendo entender por que
ela disse a todos que era um menino e, ainda por cima, envolveu a irmã na mentira. Manda
a menina para o quarto.
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Fotograma 16 - Com a irmã - 07’25”
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Na cena seguinte, Laure chora, sentada em sua cama ao lado do pai, que diz a ela
para não se aborrecer com a mãe, demonstrando compreensão e acolhimento. Completa
dizendo que tudo vai passar, que tudo aquilo acabou. Laure pede para ir embora de
lá. Silenciam e a cena se encerra. Na sequência, sem sono, a menina olha para o teto.
A irmãzinha chega ao quarto e se deita junto. Iniciam uma brincadeira de adivinhação.
Jeanne a abraça.
No dia seguinte, a mãe de Laure a acorda, entrega-lhe um vestido e manda-a colocálo, sem discutir. A menina veste por cima de sua regata e da bermuda. Pergunta onde vão
e a mãe diz que vão até a casa do menino com quem Laure/Mickäel brigou. Ela não quer
ir, mas não tem escolha. Chegam à casa do garoto e, enquanto as mães conversam, Laure
aguarda ao lado do colega, sem dizer uma palavra, apenas bastante constrangida e triste. Em
seguida, dirigem-se à casa de Lisa. Laure não quer. A mãe diz que não tem como sustentar o
segredo, sendo que as aulas vão começar. Diz que não há escolha, precisam revelar a verdade.
Continua a conversa alegando que não faz isso por mal ou para “dar uma lição”, sente-se
obrigada. Não se incomoda nem se aborrece por Laure “brincar de ser menino” (Tomboy,
2011, 1:05’50”), mas diz que não há como continuar mentindo. Pergunta se Laure vê outra
solução.
Após a verdade ser revelada, Lisa se mostra chateada e com raiva. Os meninos
condenam e repreendem Laure/Mickãel, forçando-a/o a revelar sua identidade a todos. A
menina sofre, mas reconhece que é preciso recomeçar e enfrentar a situação. Isola-se por um
tempo, em casa, com a família e o irmão que nasceu.
O filme se encerra quando Laure vê, de sua varanda, Lisa lá embaixo e desce para
encontrá-la. As duas se apresentam como se estivessem se conhecendo naquele momento e
sorriem uma para a outra.
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Fotograma 17 - Ensaia posturas diante do espelho - 22’13”
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5.2. Identidade, sexualidade e infância
Embora não tenha tido como foco nem feito um levantamento estatístico minucioso, o
levantamento de filmes realizado no início deste trabalho deflagrou uma grande discrepância
entre a quantidade de títulos em que temos a criança menino e criança menina à frente da
narrativa. Se considerarmos a lista com cinquenta títulos, citada na introdução, menos de
dez tinham a menina como protagonista da história. A maioria era menino e, quando não,
ambos dividiam o lugar.
Esse olhar mais específico para os números, na verdade, surgiu quando elegi esta
variável como critério e, ainda assim, apenas um dos quatro filmes escolhidos para discutir
os aspectos da infância traçados como objetivo para esta dissertação é protagonizado por
uma menina. Para verificar se era uma questão da minha lista de seleção pessoal ou se, de
fato, essa é uma percepção mais geral, realizei de maneira informal uma breve enquete com
amigos e todos tinham prontamente o nome de um filme em que o protagonista era uma
criança menino, mas foram poucos os que souberam citar, rapidamente, o nome de um filme
que tivesse uma menina à frente da narrativa. Ainda, neste breve levantamento, os títulos
com garoto foram variados, já os citados com garotas repetiram-se e limitaram-se a poucos
filmes, como Matilda (1996).
Esse aspecto remete às questões mais amplas relacionadas a gênero e sociedade, o que
foge dos objetivos deste trabalho, mas é importante ressaltar que, quando o foco se centra na
infância, a criança protagonista é do sexo masculino. É como se somente os garotos pudessem
encarnar as aventuras da infância, ou mesmo suas angústias. Se fôssemos tratar dessa questão,
poderíamos lembrar que há menos cineastas mulheres que homens, ou mesmo que à autora
de Harry Potter foi sugerido que abreviasse suas iniciais para que os leitores não percebessem
que se tratava de uma escritora mulher. Portanto, não é sem propósito constatar a grande
diferença entre a quantidade de filmes protagonizados por meninos e meninas, bem como a
diferença temática assumida pelos gêneros, além de certos valores preconcebidos (meninos
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são corajosos e aventureiros; meninas são delicadas e sonhadoras, por exemplo). Entretanto,
como disse anteriormente, não me aterei a este aspecto, uma vez que o foco desta pesquisa
é a infância e, no filme escolhido, essa infância é confrontada com os desafios da construção
da identidade, desafios que, aqui, se cruzam com as questões de gênero.
Como vimos anteriormente, tomboy é um termo que define a menina que apresenta
características e comportamentos considerados masculinos. Ainda assim, a forma como as
cenas são construídas faz com que imediatamente identifiquemos a condição masculina da
personagem ali exposta, sendo às vezes difícil reconhecê-la como garota, mesmo sabendo
que é. Essa aproximação é construída desde as imagens iniciais do filme, com passagens que
fortalecem essa percepção. Ao mesmo tempo, pequenos indícios de que a protagonista é
uma menina são lançados ao espectador, como quando a mãe chama de querida ou quando,
um pouco depois, é possível ver sua genitália infantil, ao sair da banheira. Essa mistura
ou indiferenciação é fundamental para que imerjamos no universo da personagem e a
identifiquemos como ela mesma se identifica, ou seja, sem as determinações binárias do
corpo biológico.
Laure constrói sua identidade feminina a partir da rejeição de certos traços comumente
associados à feminilidade, aproximando-se assim do universo masculino, assumindo um
estilo de se portar e vestir culturalmente associado ao modo de vida de garotos, rompendo
a barreira binária que, comumente, serve de parâmetro para a separação e diferenciação de
gêneros. Vemos em Laure uma espontaneidade em seu modo de vida, ao mesmo tempo em
que se evidencia uma tentativa de se firmar sendo algo que, naturalmente, parece não ser
possível. Ela forja um nome, um falo, reproduz gestos que, em seu imaginário, a afirmariam
como garoto. Na narrativa e para nós, espectadores, Laure e Mickäel estão ali, habitando o
mesmo corpo, sem que haja uma delimitação clara ou uma necessidade de distinção, a não ser
quando há algum entrave social. Em casa, Laure é uma menina que “gosta do que meninos
gostam” ou, como diz a mãe, que brinca de ser menino; enquanto na rua, quando conhece
as crianças da nova vizinhança, assume o papel de Mickäel, um menino, de bermudão e
camiseta larga como os outros, mas que tem algo de diferente, que ninguém sabe identificar
o que vem a ser.
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Fotograma 18 - Brinca de maquiagem com Lisa - 38’01”
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Essa percepção de que há algo diferente, mas não identificável, nos leva à discussão
sobre identidade. Aqui, alguns autores podem nos auxiliar a problematizar a questão,
desestabilizando as fronteiras identitárias, como faz Stuart Hall (2006), quando afirma que
não há uma definição fixa ou essencialista de identidade, rebatendo a concepção iluminista –
que propõe que o sujeito nasce com sua essência e que permanece sempre o mesmo, contínuo
– ou moderna – que pressupõe um sujeito sociológico, não autônomo ou autossuficiente, que
é moldado pela relação com o outro, que possui sua essência (o “eu real”), que é formada e
modificada por meio da relação dialógica com os “mundos culturais ‘exteriores’” (Hall, 2006,
p. 10-12). Reconhecendo que as mudanças sociais impossibilitam uma identidade fixa, Hall
nos apresenta o sujeito pós-moderno, que não tem uma identidade essencial ou permanente
e afirma que:
A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente,
e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente.
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções,
de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas.
(HALL, 2006, p. 13)

Laure/Mickäel assume diferentes identidades ao redor de seu eu coerente. Nós,
espectadores, vivenciamos essa coerência quando acompanhamos a personagem sem a
necessidade de diferenciação de gênero ou simplesmente vendo-a como ela se vê (ou se
apresenta). E, de acordo com o pensamento de Stuart Hall, podemos entender o olhar da mãe
da menina – que vê a performance de Laure como um “brincar de ser menino” –, como uma
fantasia, já que não há uma identidade completa e unificada desde o nascimento. Para o autor,
“à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente”. (Idem, p.13)
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Podemos entender, assim, a construção da identidade de Laure/Mickäel. Guacira
Lopes Louro afirma que todas as transformações certamente afetam a forma como se vive e
se constrói a identidade de gênero e sexual, uma vez que as transformações pressupõem nova
forma de vida para todos, direta ou indiretamente. Deste modo, afirma que “a sexualidade
não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política” e ela “é ‘aprendida’, ou melhor,
é construída, ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos.” (Louro,
2000, p. 11) Assim como a construção da identidade é um processo, a sexualidade também
o é. Ela envolve rituais, símbolos, convenções, fantasias, representações e isso fica evidente
em Laure/Mickäel, que vivencia esses processos culturais e plurais nas diferentes relações
e espaços: acorda com a mãe que seu quarto será azul, simula um bigode com os pedaços
de cabelo que acabara de cortar, treina posturas e gestos diante do espelho, observa como
os meninos se comportam nas brincadeiras coletivas e reproduz seus gestos, reconhece as
(im)possibilidades de seu corpo feminino, transforma seu maiô em sunga e forja um pênis
colocando massinha dentro dela. Ao mesmo tempo, estabelece maior afinidade com a única
menina do grupo, aceita passar maquiagem e reconhece que ficou bonita com ela. Deste modo,
nada há de exclusivamente “natural” nesse terreno, a começar pela própria
concepção de corpo, ou mesmo de natureza. Através de processos culturais,
definimos o que é – ou não – natural; produzimos e transformamos a natureza
e a biologia e, consequentemente, as tornamos históricas. Os corpos ganham
sentido socialmente. A inscrição dos gêneros – feminino ou masculino – nos
corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com
as marcas dessa cultura. (Louro, 2000, p. 12)

Considerando o contexto social em que Laure estava inserida, chegar em um novo
ambiente, onde ninguém a conhecia, possibilitou que ela vivesse Mickäel e seu corpo
ganhasse novo sentido. E, mais do que uma questão de identidade sexual ou de gênero,
podemos pensar em uma identidade social. São essas identidades que constituem o sujeito,
constituem Laure/Mickäel, na medida em que é posta/o em diversas situações e grupos
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sociais. Laure reconhece-se como Mikäel, uma vez que afirma esta identidade e sente-se
pertencente àquele grupo social. No entanto,
Nada há de simples ou de estável nisso tudo, pois essas múltiplas identidades
podem cobrar, ao mesmo tempo, lealdades distintas, divergentes ou até
contraditórias. Somos sujeitos de muitas identidades. Essas múltiplas identidades
sociais podem ser, também, provisoriamente atraentes e, depois, nos parecerem
descartáveis; elas podem ser, então, rejeitadas e abandonadas. Somos sujeitos
de identidades transitórias e contingentes. Portanto, as identidades sexuais e de
gênero (como todas as identidades sociais) têm o caráter fragmentado, instável,
histórico e plural, afirmado pelos teóricos e teóricas culturais. (Louro, 200, p. 13)

No caso de Laure/Mickäel, essas identidades tornaram-se extremamente atraentes para
a personagem, especialmente por se tratar de uma criança que vive o presente sem pensar
nas possíveis consequências que podem estar implicadas aos seus atos e escolhas, que é o
que define a chamada inocência infantil. Laure/Mikäel tinha um nome feminino, um corpo
feminino escondido por detrás das roupas e gestos, um segredo, mas também a possibilidade de
performar. Como vimos, a personagem corporifica e constrói símbolos masculinos, procura
reproduzir os gestos dos outros garotos. Ao mesmo tempo, para firmar esses comportamentos
e esta imagem, estuda as possibilidades de seu corpo quando está em casa. Olha-se no espelho
constantemente, testa posturas e movimentos diante dele. E fortalece essa imagem do que
seria masculino não apenas com os gestos, mas com objetos, como as roupas, os cabelos, a
sunga, o falo de massinha. Ser identificada como garoto é como se Laure recebesse permissão
de adentrar no universo masculino, realizando as mesmas atividades que os meninos. São atos
performativos importantes, uma vez que gênero não é intrínseco e sim construído.
Judith Butler, filósofa pós-estruturalista estadunidense, uma das pensadoras da Teoria
2
Queer , desconstrói a concepção de gênero cristalizado, dado, entendendo que gênero é um
ato intencional, construído por meio de gestos performativos.
2 O termo queer significa estranho e, inicialmente, era utilizado para se referir de forma ofensiva a pessoas
LGBT+. Atualmente, foi adotado pelos próprios movimentos LGBT+, designando todos aqueles que não enquadram na heterocisnormatividade (heterossexualidade e cisgeneridade).
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Fotograma 19 - Com sua sunga improvisada - 45’04”
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O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no
interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no
tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de
ser. A genealogia política das ontologias do gênero, em sendo bem-sucedida,
desconstruiria a aparência substantiva do gênero, desmembrando-a em seus
atos constitutivos, e explicaria e localizaria esses atos no interior das estruturas
compulsórias criadas pelas várias forças que policiam a aparência social do
gênero. (Butler, 2003, p. 58)

Pensando em Laure/Mickäel, é possível compreender como a performatividade
materializa os corpos, de acordo como as normas marcam o gênero. A criança, com seu corpo
sem mamas, pelos, tornos que a definiriam como um corpo masculino ou feminino, evidencia
o que Butler nos traz sobre a aparência de gênero. Para ela, a construção dos homens ou
das mulheres não está, obrigatoriamente, ligada a corpos masculinos ou femininos. Vemos
em Laure/Mickäel que a identidade de gênero não está na definição e/ou possibilidade de
seu corpo e sim em seus gestos culturalmente construídos. A personagem possuiu uma
identidade biológico-sexual definida (que esconde fora de casa), mas uma identidade de
gênero que está sendo construída e que, pelo que vemos, não é a mesma da biológica. E,
justamente por desconstruir essa identidade que lhe seria imposta por sua identidade sexual,
Laure/Mickäel performatiza, cumprindo os padrões da heteronormatividade, tanto em casa
como Laure, como na rua como Mickäel. A necessidade de seguir uma heteronormatividade
aparece desde os gestos que Mickäel reproduz de seus colegas para ser como eles, até os
acontecimentos finais, quando exigem que comprovem que é uma menina mostrando a
genitália (imposição das outras crianças) ou usando vestido (determinação da mãe).
É importante ressaltar que a imposição da mãe para que Laure assuma que é uma
menina não significa a não aceitação de sua condição por parte da família, mas uma imposição
ética, calcada no fato de que a filha havia enganado as pessoas em relação a algo insustentável
e que não poderia ser de outro jeito: seu corpo e sua identidade biológica. Para a mãe, uma
vez que Laure nasceu menina, não há como ser Mickäel. Diz que entende que a filha goste de
“brincar de ser menino”, no entanto não vê outra solução senão ela se assumir como garota.
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Evidentemente, não nos cabe julgar a conduta das personagens, mas tentar
compreender suas ações e motivações. Nesse sentido, a mãe, e por extensão a família, cuida
de educar Laure para que não engane as demais crianças fingindo ser um garoto. Por outro
lado, aceita sua performatividade, que se realiza na identificação com o universo cultural
masculino. Na perspectiva de Laure, tudo indica que, dada a impossibilidade biológica de ser
garoto, resta a alternativa de performar, de constituir-se identitariamente como Mickäel.
Não há como prever, finda a narrativa, como será o seu futuro, quais serão suas decisões de
adulta. Entretanto, independente do que venha a ocorrer, as experiências da infância a terão
ensinado que, de um lado, a identidade de gênero não pode ser construída ignorando-se a
condição sexual-biológica e, de outro, que a condição sexual-biológica não é determinante na
construção da identidade de gênero, já que a performatividade, ao reconhecer que o gênero
é social e culturalmente construído, permite uma gama de possibilidades na construção da
identidade, que se inscreve no corpo e por ele, simbolicamente, se expressa.

5.3 Infância em trajeto
Testemunhamos nas últimas décadas uma importante mudança no modo de se
considerar a infância, principalmente por meio dos estudos da sociologia da infância, como
apontamos no primeiro capítulo. A criança deixou de ser vista como ser passivo e passou a
ser considerada em sua atuação social, em interação com adultos e as demais crianças, enfim,
como produtora de cultura. Como consequência, a identidade também ganhou relevo,
principalmente o reconhecimento de que a criança constrói sua identidade na interação com
as demais crianças, além do universo adulto, com sua organização social e cultural. E, nesse
processo de construção identitária, o gênero não é uma questão menor, nem determinado
pela condição biológica dada pelo nascimento. A infância não é só um período da vida,
quando se é criança, mas um processo contínuo de formações e transformações, aberto a
diversas influências externas, mas também inscrito no corpo. Estamos diante, portanto, não
de algo fechado e circunscrito, mas de uma trajetividade.
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Fotograma 20 - Um novo começo - 1:05’12”
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(...) precisamos nos colocar deliberadamente no que chamaremos de trajeto
antropológico, ou seja, a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as
pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio
cósmico e social. (...) postularemos, de uma vez por todas, que há gênese recíproca
que oscila do gesto pulsional ao meio material e social e vice-versa. (Durand,
1997, p. 41).

Desse modo, há um intervalo entre o corpo, as pulsões subjetivas, o gesto pulsional
e o mundo objetivo, o meio cósmico e social. É nesse intervalo que o imaginário se instala,
com seu poder simbólico. Como afirmam Meirelles, Eckschmidt e Saura (2016, p. 7), “a
linguagem do corpo também como uma linguagem simbólica, qual seja, de geração de sentido
para a existência humana, por isso talvez a insistência existencial em realizar determinados
gestos”.
Considerando o trajeto antropológico de Gilbert Durand, as trocas incessantes entre
subjetividade e objetividade, não há porque restringir a identidade ao binarismo da sexualidade
biológica, como se entre masculino e feminino não houvesse complementaridade ou mesmo
gradações. O humano, e a criança de modo especial, está em constante transformação.
Transformação que ocorre pelas pressões dos meios sociais e culturais, atualizando o
imaginário coletivo e individual. Ao mesmo tempo, há capacidades que são inatas. “É das trocas
entre essas capacidades inatas e as pressões pedagógicas que irrompe o imaginário, por meio da
mediação operada pelo trajeto antropológico” (Ferreira-Santos; Almeida, 2020, p. 81).
Quando Laure externaliza Mickäel e ambos passam a habitar o mesmo corpo,
vemos sua identidade não como algo fixo e estável, mas justamente como trajetividade, na
performatividade dos gêneros, na atualização dos imaginários feminino e masculino, como
relação complementar, concorrente e antagônica (Morin, 1999, p. 300) entre os princípios
de anima e animus. Como afirma Bachelard (1996, p. 60-61), “é ao animus que pertencem
os projetos e as preocupações, duas maneiras de não estar presente em si mesmo. À anima
pertence o devaneio que vive o presente das imagens felizes”. O animus não está restrito
ao homem nem a anima à mulher, mas são dois princípios, respectivamente, masculino e
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feminino, que participam, em maior ou menor sintonia, de todas as pessoas, independente
de ter nascido homem ou mulher ou de se identificar com este ou aquele gênero.
Nesse sentido, podemos compreender esses dois princípios como pertencentes a uma
unidade fundamental, que a mitologia consagrou como andrógino ou hermafrodito. Marie
Miguet (1998, p. 26) associa a androgenia às origens do mundo, a um ovo primordial que
contém “os princípios do masculino e do feminino, e dotam de bissexualidade os ancestrais
da humanidade”. De acordo com Chevalier e Gheerbrant (2004, p. 39), é “uma unidade
fundamental, onde se confundem os opostos, sema em sua potencialidade, seja em sua
conciliação, em sua integração final”. No caso da narrativa mítica, temos:
Hermafrodito é fruto dos amores proibidos de Hermes e Afrodite que, para
esconder sua falta, confiou a criança às ninfas de Ida, na Frígia.
Certo dia, quando Hermafrodito, já um belo adolescente, se banhava num
lago, foi visto pela ninfa do local, Sálmacis, que imediatamente se apaixonou
por ele e lhe manifestou a sua paixão. O jovem tentou debater-se, mas a ninfa
mergulhou-o nas profundezas de seu reino e pediu aos deuses que os unissem,
para sempre, num só corpo, dotado de uma dupla natureza. Estes acederam e,
assim, surgiu a lenda de Hermafrodito, um jovem dotado de um só corpo, com
dois sexos. (Hacquard, 1996, p. 162)

O que interessa para a compreensão do filme é a força simbólica ligada à conciliação
dos opostos, à possibilidade de integração de dois princípios: “o masculino e o feminino são
apenas um dos aspectos da multiplicidade de opostos chamada a se interpenetrar novamente
(Chevalier; Gheerbrant, 2004, p. 40). Assim, a androgenia simboliza a perfeição original
indiferenciada, o que permite compreender o trânsito identitário da criança de Tomboy
entre Laure e Mickäel, incorporando, nos dois casos, elementos do princípio complementar.
Assim, enquanto Laure, sua aparência é de menino, ao mesmo tempo em que, como Mickäel,
deixa-se maquiar como uma menina.
Por essa razão, a questão da identidade tratada aqui não é somente um aspecto social,
mas tem também uma dimensão simbólica e está enraizada no corpo e em suas ambiguidades.
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O próprio conceito de corpo envolve ambiguidades ao pensarmos sob a
perspectiva da objetividade ou subjetividade, se temos um corpo ou se somos um
corpo, se biológico, cultural ou ambos. O corpo como biologia é materialidade,
como cultura, uma construção simbólica, solicitando sempre novas elaborações.
O corpo é o “dentro” e é o “fora”, dita escolhas de alimentação, de modos de
conduta. Se é aceitável, se é higiênico. Materializa nossos desejos, nossa
sexualidade. Revela limites e questionamentos morais, psíquicos, sociais.
Submete-se a normatizações e instituições. Pode ser também virtual: sem
contornos delimitados de espaço e tempo. Traz conteúdos diversos como
o esforço da permanência, a negação do perecível, a negação da morte. A
atualização da experiência da dor e do sofrimento, no corpo. A memória de uma
comunidade ou da história de vida. (Saura; Zimmermann; Rubio, 2017, p. 112)

Dada a complexidade das manifestações de gênero no corpo infantil, é interessante
trazer também outros dois filmes que auxiliam a pensar a questão: Uma criança como Jake (2018)
e Encantadora de baleias (2002). O primeiro filme não tem a criança como protagonista, mas
seus pais, Alex (Claire Danes) e Greg (Jim Parsons), que procuram uma escola que a proteja
e aceite sua identidade, manifestada pelo gosto de usar vestidos e de brincar com as princesas
da Disney. Entretanto, Jake quase não aparece, suas participações se resumem a uma ou
outra imagem, às vezes apenas de partes de seu corpo. Como o filme não acompanha o modo
como Jake interage com as outras crianças e com os adultos, nada sabemos a seu respeito, o
que faz com que a identidade de gênero apareça não como algo construído na interação com
o mundo, mas como algo dado. Para retomar Durand (1997), não há trajetividade, é como
se Jake tivesse nascido com uma identidade pronta, acabada, a qual precisa ser protegida e
isolada do mundo, simbolizado pela escola.
No caso de Encantadora de baleias, temos Paikea (Keisha Castle-Hughes), uma
menina maori, que não apresenta problemas com sua identidade quanto ao gênero, não
demonstra nenhum desalinhamento entre seu corpo e sua identidade, mas que enfrenta
incompatibilidade entre sua identidade biológica e a impossibilidade de pertencimento social
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gerada por ela. A lenda diz que o líder da tribo deve ser substituído por seu primogênito. No
entanto, nasce Paikea. Não cabe aqui detalhar o filme, mas é importante trazê-lo à discussão,
uma vez que a menina ali apresentada vive os entraves das intimações objetivas do meio
social, que a impossibilita, por não ser menino, de assumir alguns papéis. Paikea sente a
necessidade de pertencimento a um universo que é fechado para ela. A todo momento, põese contra esse veto, buscando uma afirmação daquilo que ela é, ao mesmo tempo alterando,
transformando, interferindo nesse entorno.
No trajeto antropológico, onde as imagens se formam, o imaginário se forma, cabe
tudo, desde as transformações da pessoa a partir das intimações do meio cósmico-sociais,
até uma tentativa de mudança dessa configuração social e cultural, sobretudo, a partir do
interesse, das pulsões subjetivas, da vontade de pertencimento. Deste modo, Paikea busca
participar deste imaginário, passando por cima das imposições, aprendendo aquilo que
ensinam aos meninos e que consideram que é necessário para suceder o líder, especialmente
por reconhecer que seria ela a sucessora natural se não fosse sua condição biológica. Daí seu
esforço em relação a essa mudança.
Assim, o filme sobre o qual discorri neste capítulo e os outros aqui citados evidenciam
a dimensão simbólica da construção da identidade, intrinsecamente ligada ao corpo. Corpo
este que se transforma na infância e que está implicado nas relações sociais e culturais,
construindo e constituindo a identidade, que, como visto, não está posta, dada, não é única,
mas transitória e contingente.
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Considerações finais
Tendo como proposta estudar a infância, a partir da forma como ela é pensada/
imaginada/configurada pelo cinema e como, no cinema, ela mesma pensa/imagina/configura
o mundo, os outros e a si mesma, observei e descrevi a criança protagonista de quatro filmes:
Moncho em A língua das Mariposas, Thiago em Mutum, Pelle na obra homônima e Laure em
Tomboy. Busquei investigar o universo simbólico e cultural da infância projetada na tela,
com a intenção de interpretá-la e compreendê-la.
Como vimos, a infância não se resume a um período da vida ou a uma preparação
para a fase adulta ou, ainda, a um momento de aprendizado sobre a vida que está por vir. A
criança não é um ser passivo, que adquire conhecimento para, em dado momento, colocálo em uso, como se estivesse na coxia esperando o momento de entrar no palco. A infância
é um processo, um modo de estar no mundo, de viver e de agir. A criança é produtora de
cultura, faz história, enfrenta dificuldades e realiza descobertas. Deste modo, e considerando
as particularidades vividas em diferentes contextos históricos, culturais, sociais, o mais
adequado é pensarmos em infâncias em vez de reduzir essas experiências a uma só infância.
Moncho, Thiago, Pelle e Laure, embora personagens de ficção, apresentam trajetórias e
experiências que expressam singularidades.
Por outro lado, há questões recorrentes, como podemos perceber ao lançar o olhar
para as experiências vividas pelas quatro crianças que protagonizaram as histórias. Por
exemplo, as provas, os obstáculos, as descobertas, a perda da inocência, a mudança no modo
142

Mariana Tambara

Considerações finais

de ver o mundo (que chamamos de processos iniciáticos), são alguns desses fatores. Tanto
Mocho, quanto Thiago, quanto Pelle, quanto Laure mostram isso. No caso de Moncho,
esses processos vêm atravessados pelas experiências na escola e pelo contexto político, que
o afasta de seu mestre Don Gregorio, o que faz com que a experiência ganhe uma dimensão
simbolicamente relevante na sua vida, como ápice do processo iniciático. O Moncho do final
da narrativa não é o mesmo do início.
Podemos observar essa mesma transformação em Thiago, de uma maneira ainda
mais enfática, razão pela qual dediquei mais atenção para este aspecto. Os óculos que ele
veste no final do filme são o símbolo desse ponto de virada, porque é no momento em
que Thiago os coloca que passa a enxergar o mundo de outra maneira, já que a miopia o
impossibilitava de ver com nitidez. Contudo, não é somente a nitidez da visão que Thiago
ganha, mas a oportunidade de seguir com o médico para a cidade. Os óculos são o limiar de
um mundo novo, representado pela cidade grande, pela necessidade de olhos leitores, pela
possibilidade de imersão no mundo letrado e suas novas oportunidades. Esse futuro não é
narrado, mas se inscreve como devir, já que uma das características da infância é acionar o
imaginário do devaneio, das possibilidades, dos caminhos a serem trilhados.
No caso de Pelle, o processo iniciático está presente em toda a narrativa, se encerrando
quando ele parte da fazenda e deixa para trás a tutela paterna, para se lançar sozinho no
mundo. Não à toa, esse momento coincide com o momento final do filme, como ocorre
com Thiago em Mutum e Moncho em A língua das mariposas. Embora o menino passe por
grandes dificuldades e momentos de sofrimento, também é um período de descobertas e de
constituição de valores, expressos, por exemplo, no momento em que decide não ocupar o
lugar do opressor, ainda que isso o livrasse da opressão. De um modo diferente das outras
narrativas, em que as crianças presenciam a violência, Pelle não só a presencia, como
vivencia e a sofre na própria carne. Essa crueza da experiência de Pelle se torna ainda mais
significativa por ser um resgate memorialístico. Não se trata de uma invenção ficcional, mas
de uma reconstituição ficcional de experiências efetivamente vividas.
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No último filme discutido, Tomboy, o processo iniciático se dá com o trânsito entre os
gêneros. O vestido que a mãe obriga Laure a colocar próximo ao final do filme é símbolo das
pressões e imposições sociais que marcam a constituição identitária de gênero. No entanto,
a cena final, que marca o recomeço da relação de Laure com sua amiga Lisa, mostra que as
pulsões subjetivas também fazem parte do trajeto antropológico. Não sabemos sobre seu
futuro e pouco importa conjecturar sobre qual será sua identidade de gênero, importa, aqui,
entretanto, ver como os princípios masculinos e femininos transitam pela infância de Laure
e impactam na construção de sua identidade.
Como a infância é justamente esse processo de transformação e de tomada de
consciência do mundo, é comum que ela se inscreva na trajetória pessoal de cada um e seja
constantemente rememorada e ressignificada. Por essa razão é que o tema da memória
ocupou o espaço central no filme Pelle, o conquistador. Não se trata somente da reconstrução
da memória pessoal, mas também de uma construção histórica que é coletiva. A violência
sofrida por Pelle não é somente fruto do contexto local, mas resultado de processos
históricos que marcam a vida de tantas criança de tantas épocas e lugares, que vivem esse
período importante da vida em meio à violência, à intolerância, à miséria, tanto material
quanto humana. Nesse sentido, A língua das mariposas, embora não trate das memórias do
protagonista, que é inteiramente ficcional, realiza um resgate histórico, que mostra uma
Espanha dividida, à beira do fascismo, experiência que não se restringe àquele contexto
histórico, mas serve de lição, inclusive, para o momento que vivemos.
Um aspecto relevante que não pode ficar de fora dessas considerações é a presença
da escola na vida dessas crianças e como ela participa das narrativas. Dos quatro filmes
discutidos, em dois a instituição escolar está presente e, em ambos, com uma carga negativa.
É o lugar para onde as crianças devem ir como parte de sua formação e, no caso de Pelle,
como oportunidade de ter uma vida diferente da de seu pai, mas que também se revela
como um lugar hostil, de opressão. Em A língua das mariposas, a escola é atravessada por
ambiguidades, porque de um lado propicia conhecimento, embora, por outro, ameace certos
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saberes instituídos, como o religioso e o político, por exemplo. Em Pelle, o conquistador,
é o espaço de letramento e de manutenção dos lugares sociais, o que faz o protagonista
(estrangeiro e filho de um serviçal) não poder ocupar o mesmo lugar que as outras crianças.
Nos outros dois filmes, a escola não aparece efetivamente, mas participa da história como
lugar de destino. Em Mutum, é para onde Thiago vai quando chegar à cidade grande, onde
irá para aprender a ler e escrever, está dentro da promessa de uma nova vida. Em Tomboy,
é a instituição que regula e normatiza. A experiência de Laure como Mickäel se passa no
período de férias, quando mudou de cidade e assumiu uma identidade masculina, a qual teria
de ser desfeita dada a iminência do retorno às aulas: é Laure quem está na lista de alunos, não
Mickäel. A presença nas imagens e cenas ou apenas nas falas das personagens mostra que a
escola participa do processo de constituição da criança, uma vez que, inserida na sociedade, a
criança frequenta o local, estabelece ali relações com outras crianças e com os adultos.
Por fim, e relacionado ao que foi dito, a infância foi estudada a partir de sua presença
em obras cinematográficas. Nesse sentido, não estudei a criança real em suas relações
sociais concretas, nem me ative à linguagem cinematográfica e suas técnicas, mas realizei
uma pesquisa sobre cinema na perspectiva da educação. A abordagem escolhida não visou
subordinar o cinema à educação, como algumas práticas didático-pedagógicas, que utilizam
o filme como ferramenta ilustrativa de determinados conteúdos curriculares. Por outro lado,
a educação também não foi subordinada ao cinema, como se pudéssemos ingenuamente crer
que filmes ou outros produtos audiovisuais, por si só, viessem a cumprir a missão de educar
ou substituir as instâncias formais de ensino.
Deste modo, o que busquei foi integrar o cinema à pesquisa educacional, como um
elemento que contribui não apenas para pensar a infância e as crianças, mas também para
observá-las e senti-las, compartilhando suas emoções e descobertas de maneira privilegiada,
já que estamos lidando com imagens e personagens cujas narrativas podem ser acessadas
com o distanciamento hermenêutico necessário para compreendê-las. Neste sentido, mais
do que escolher filmes com crianças, fui escolhida pelas crianças dos filmes, crianças que
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me tocaram principalmente pelo diálogo com as crianças com as quais me deparo e interajo
diariamente dentro de casa e na escola; crianças que se encontram na mesma faixa etária
das crianças protagonistas das narrativas; crianças que transitam entre a compreensão do
mundo e seus aspectos trágicos; que crianças que vivem as mesmas – e ao mesmo tempo
diferentes – experiências/transformações.
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