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Resumo 
 

A representação de criança contemplada no mundo pós-moderno está incerta. A 
proposta é discutir por meio da perspectiva teórica dos Estudos Culturais a figura infantil da 
pós-modernidade representada no cinema. Apoio a pesquisa em autores como Dornelles 
(2005), Narodowski (1998), Bujes (2002), Costa (2009), Momo (2009), Steinberg e Kincheloe 
(2001), Postman (1999) e Bauman (1998), entre outros. Aproximo os espaços do contexto 
social aos filmes, que facilitam visualizar infâncias diferentes. O corpus de análise é 
composto de seis filmes de longa metragem, sendo eles: “Pequenos Espiões 1”, “Pequenos 
Espiões 2”, “Pequenos Espiões 3”, “Missão quase Impossível”, “Nascidos em Bordéis” e 
“Crianças Invisíveis”, com dois dos curtas: “Os Ciganos” e “Bilú e João”. Apostando no 
discurso da infância como construto social, encontrei nos estabelecimentos e instituições, na 
tecnologia e no consumo, bem como na filmografia, fatores que parecem ter efeito tanto no 
sentido da infância, quanto na sua existência, emprestando-lhe ou negando-lhe importância, 
porém sem o poder de fazê-la surgir ou submergir. Ela existe: está aí. Não há como ignorá-la. 
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Abstract 
 

Child's representation meditated in the post-modern world is uncertain. The proposal 
is to discuss through the theoretical perspective of the Cultural Studies the infantile 
illustration of the powder-modernity acted at the movies. Support the research in authors as 
Dornelles (2005), Narodowski (1998), Bujes (2002), Costa (2009), Momo (2009), Steinberg 
and Kincheloe (2001), Postman (1999) and Bauman (1998), among others. I approximate the 
spaces of the social context to the films that you/they facilitate to visualize different 
childhoods. The analysis corpus is composed of six films of long length, being them: "Small 
Spies 1", "Small Spies 2", "Small Spies 3", "almost Impossible Mission", been "Born in 
Brothels" and "Invisible Children", with two of the short ones: "The Gypsies" and "Bilú and 
João". Betting in the speech of the childhood as social construction, found in the 
establishments and institutions, in the technology and in the consumption, as well as in the 
movies, factors that seem to have so much effect in the sense of the childhood, as in his/her 
existence, lending him/her or denying him/her importance, however without the power to 
do her to appear or to submerge. She exists: he/she is there. No there is as ignoring her. 
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1 Ideias Introdutórias 
 

A imagem ou representação de criança que o mundo pós-moderno ainda contempla 
está estabelecida como incerta, interrogativa e cheia de surpresas. Há uma busca incessante, 
da maioria das áreas dedicadas à pesquisa social e, mais especificamente, a escola que tenta 
abordar, ainda hoje, o que é a infância. Este estudo se constitui em mais uma dessas 
tentativas. Partindo dessa premissa, pontuo algumas questões que me instigam a refletir 
sobre essa temática: O que a criança permite que dela seja visto? Quais e quantas são as 
formas, ou as faces perceptíveis da infância? 
 Para a construção do meu problema de pesquisa, aproximo meu foco por entre os 
dinamismos dos espaços do contexto social, sendo que algo em especial me novimenta 
nesta busca. Indago se são as produções corporativas, por intermédio da mídia, que facilitam 
a visualização de diferentes infâncias, colocando-as em diversificadas e até mesmo 
contraditórias posições? 
 O cenário é amplo, vasto. Defendo a multiplicidade da figura infantil, que não mais se 
manifesta em um sentido único, fixo, estável, mas diverso. Percebo as faces infantis a se 
mostrarem como fragmentos de um grande mosaico, que tenciona, de alguma maneira, 
caracterizar as suas diversas formas. Percebo, então, a possibilidade de montar esse mosaico 
com a representação das diferentes imagens de criança mostradas nos inúmeros contextos 
onde elas se movimentam. 
 Por entre as linhas que escolhi para nortear meu trabalho, encontrei apoio em 
autores como Dornelles (2005), Narodowski (1998), Bujes (2002), Costa (2009), Momo 
(2009), Steinberg e Kincheloe (2001), Postman (1999) e Bauman (1998). A ideia consiste em 
articular as noções ligadas à infância enquanto representação, por faces de um mosaico 
multifacetado, exemplificado dentro de uma lógica de criação e de arte cinematográfica. 
 Também apresento abordagens sobre figuras de infância que consegui captar e de 
como essas figuras se inscrevem no conjunto social em que atuam, no mundo da mídia, do 
consumo e da tecnologia. Importa aqui discutir o efeito que o consumo, a mídia e a 
tecnologia exercem sobre a figura infantil, em especial aquelas integradas à prática 
cotidiana, que servirão de auxílio na discussão do problema de pesquisa. 
 A proposta é discutir, por meio da perspectiva teórica dos Estudos Culturais, a figura 
infantil da pós-modernidade, procurando encontrar de que forma as culturas infantis são 
representadas no cinema. Para cumprir esta proposta, coloco em evidência alguns princípios 
afirmativos dos Estudos Culturais que reforçam ser a criança construída em determinada 
época e lugar, ou seja, a infância é social e historicamente produzida, especialmente pelas 
instituições corporativas. 
 
 
2 Mosaicos da Infância: Imagens das Crianças Cyber e Ninja no Cinema 
 

Bujes (2005, p. 187) anuncia que uma investigação sobre a “infância e os fenômenos 
que a ela se associam deve se centrar não no que ela e eles são, mas como se constituíram 
de tal maneira”. A autora alerta que, ao examinar os entendimentos sobre infância, e neste 
caso sobre a figura do infantil, não podemos esquecer seu caráter fugidio, sua complexidade 
e os múltiplos sentidos que adquire em cada contexto, em cada cultura, em cada época. 
Sendo assim, abordo as figuras da infância e como cada uma delas foi se constituindo e se 
tramando – lembrando que não se trata de figuras estanques, mas que se erigem e 



emergem na relação que, historicamente, vão estabelecendo entre si (relação de 
complementaridade, de oposição, de paralelismo, etc). 
 Apostando nesse discurso da infância como construto social, encontro estabelecidos 
instituições e outros fatores que parecem ter efeito no sentido da infância, tanto 
emprestando-lhe quanto negando-lhe importância. Porém, não detém o poder de criá-la ou 
destruí-la. Ela existe: está aí. Não há como ignorá-la. 
 Parto das discussões sobre as diversas faces infantis para alcançar as formas 
manifestas de imagens infantis no interior de uma explanação sobre a filmografia. O desafio 
que encontrei foi articular os conceitos estabelecidos sobre a criança com aqueles 
evidenciados pelo cinema. Minha ação é no sentido de unir o multifacetado mosaico das 
imagens da infância com a apreensão do que a linguagem cinematográfica retrata nas 
películas. Ou seja, busquei nos filmes que selecionei imagens aproximadas das faces de 
criança encontradas em minha análise. Assim, posso ressaltar alguns dos modos pelos quais 
o cinema vem abordando a temática da infância como uma espécie de mosaico. 

A efemeridade marca o mundo infantil. Pode-se dizer que a noção de figura efêmera 
para tratar da infância tem a ver, inicialmente, com três elementos básicos (não por acaso 
aqueles que caracterizam, em grande parte, os tempos contemporâneos): a noção de 
instantaneidade, a proximidade com as novas tecnologias e, não menos importante, o 
atravessamento do consumo.  

Trata-se de uma infância que hoje vem se construindo de maneira particular: 
adquire, executa, se organiza de maneira rápida, digitalizada e, preferencialmente, imersa 
num mundo em que objetos, emoções e sentimentos parecem estar à venda, prontos a 
serem comprados (e, consequentemente, a serem também descartados). Em suma, trata-se 
de uma infância que exige “ter as coisas no exato momento em que as solicitam, estão em 
sintonia com o mundo da instantaneidade” (MOMO, 2009, p. 199).  

Obviamente que, ao trazer a marca da efemeridade, quero enfatizar a produção de 
uma infância contemporânea marcada pelas alterações da pós-modernidade. Ou seja, refiro-
me à infância cujo tempo é rápido e volátil; descartável e passageiro, tal como o tempo em 
que vivemos. 

Percebo que as crianças crescem em um mundo em que estruturas sociais, há tanto 
edificadas, começam a ser substituídas. Aquilo que antes era considerado importante, 
notório, como ter muitos bens duráveis, sólidos, hoje é considerado quase insignificante. O 
que interessa é menos espaço e mais informação. Valiosas e tradicionais enciclopédias, por 
exemplo, foram substituídas por pequenos pendrives, que carregam um número infindável 
de informações (num espaço centenas de vezes menores): o volume das informações não é 
mais contado pelo número de páginas, mas sim pela quantidade de gigabytes. 

Na época atual, a rapidez com que são substituídos os objetos de uso pessoal ou 
profissional, ou simplesmente aqueles destinados ao lazer e prazer, são efeitos de uma 
lógica em profunda operação nos dias de hoje: a “lógica da obsessão pelo imediato” 
(MOMO, 2009, p. 198). Uma lógica que disponibiliza maneiras cada vez mais rápidas nas 
formas de execução de atividades simples, como a alimentação e a comunicação, assim 
como no “uso das tecnologias [...] que permitem realizar quase tudo em segundos”. 

Assim, falar da infância urgente significa falar de sua relação com a tecnologia e, 
sobretudo, com o consumo. De acordo com Costa (2009, p. 35), “o consumo é o centro 
organizador da ordem social, política, econômica e cultural do presente, e todos nós somos 
‘educados’ para e por ele” – e é dentro dessa ordem social, política, econômica e cultural do 
presente que a infância se encontra. Muitas crianças passam horas em frente aos aparelhos 



de televisão, expostas ao recebimento de infindáveis mensagens publicitárias, onde a 
principal palavra de ordem está associada ao verbo “consumir”. Consumir tudo, o tempo 
todo e sempre querer mais, de forma urgente e nunca plenamente saciada: elementos que 
definem aquilo que Momo chama de uma “infância instantânea”. 

 
Tudo – de alimentos a tecnologias – é produzido e oferecido às crianças 
para saciar um desejo urgente, que logo será substituído por outro. A 
satisfação não dura mais do que o instante de obter, e diante de infinitas 
possibilidades, a quantidade de objetos que seduzem os crianças parece 
nunca ter fim. Urgência, rapidez, imediatismo são condutas que já estão 
incorporadas aos modos de viver das crianças de hoje, produzindo um 
fenômeno que talvez possamos denominar “infância instantânea” (MOMO, 
2009, p. 199).  
 

Momo (2009) afirma, ainda, que atualmente a criança, ela mesma, se constitui como 
um mercado de investimento para granjear retornos financeiros.  

 
[...] a infância passa a ser um dos alvos preferenciais dos investimentos em 
marketing no mercado da tecnologia. Os discursos em circulação vêm 
recorrentemente narrando a infância como a parcela da população dotada 
de grande capacidade e facilidade para aprender e manejar as novas 
tecnologias (MOMO, 2009, p. 203-4).  

 
Um exemplo disso são os programas televisivos, que atingem uma grande parcela de 

crianças. Mesmo aqueles que, inicialmente, foram pensados para adolescentes ou adultos 
(como no caso do seriado Malhação, exibido pela Rede Globo, no horário das 17h30min há 
mais de dez anos, ou as telenovelas) acabam por capturar também o público infantil, 
ensinando-lhes sobre moda, comportamento, atitudes, etc.  

Outro exemplo do quanto, cada vez mais, a tríade infância, mídia e consumo 
fortalecem seus laços, é o sucesso mundial do cantor Justin Bieber, canadense de 18 anos, 
um dos mais novos pop stars da atualidade. Sua carreia ganhou evidência no meio virtual, 
quando, em 2007, começou a postar no site YouTube vídeos de versões de sua autoria das 
músicas de cantores como Usher e Ne-yo, cantando e tocando piano, bateria, guitarra e 
trompete. Atualmente, é vencedor de vários prêmios, tendo 4 músicas de seu primeiro CD, 
lançada em 2009, como top hits da badalada lista da revista norte-americana Billboard (que 
elege os grandes sucessos da música). O pequeno cantor consegue atingir um público tão 
vasto, que recentemente tornou-se notícia e, novamente, sucesso de visualizações no site 
YouTube: um vídeo com pouco mais de 4 minutos onde uma menina de 3 anos chora porque 
“ama” o cantor.  

Amplia-se significativamente o leque de meios de divulgação de cantores e artistas, 
em geral: o site YouTube, bem como aqueles ligados às redes sociais (Twitter e Facebook) 
são apenas exemplos das múltiplas formas pelas quais as celebridades hoje tornam-se e 
fazem-se exemplos a serem seguidos, amados, contemplados e desejados. 
 Ao mesmo tempo em que reproduz, a mídia também reforça uma imagem particular 
da infância, sobretudo com “imagens mostrando crianças em seus quartos, em frente do 
computador e com o televisor ao lado, [que] têm sido frequentes tanto nas peças 
publicitárias quanto na programação das mídias impressa e eletrônica – novelas, desenhos 
animados, seriados e filmes” (MOMO, 2009, p. 204). 



Compreender a íntima relação entre infância, mídia e consumo implica em evidenciar 
como isso se relaciona com os processos de construção da identidade. Como afirma Ignácio 
(2009, p. 47), “hoje vivemos outros tempos, e o consumo assume nas sociedades atuais não 
só a função de suprir necessidades, mas também, entre outras, de identificador social”. Ou 
seja, vale hoje a lógica “me diga o que consome, que te direi quem és”.  

Sujeitos que consomem passam a ser, também, consumidos pelo mercado, já que o 
mercado se baseia nas pessoas que desejam consumir para criar novos desejos, novos 
produtos. A infância não está fora disso. Costa (2009, p. 35) diz que “as crianças de hoje 
nascem dentro da cultura consumista e crescem modelando-se segundo seus padrões e suas 
normas”. 

A oferta de sites infantis e produtos para crianças na web têm aumentado 
consideravelmente. O avanço do mercado destinado à infância infantil direciona-se à 
perspectiva de problematizar o contexto de sua recepção e as representações dos produtos 
presentes nos sites. Tal posicionamento do mercado confirma o significado de que a infância 
nas sociedades atuais se cria e se define através das interações das crianças com os meios 
eletrônicos.  

A televisão, por exemplo, ocupa uma fatia considerável do tempo das crianças, 
sobretudo em meios sociais carentes de fontes alternativas de ocupação e lazer. Considera-
se que, pela primeira vez na história humana, as crianças nascem em casas nas quais a 
televisão fica ligada uma média de 7 horas por dia. E que pela primeira vez a maioria das 
histórias não é contada pelos pais, nem pela escola, nem pela igreja, nem pela tribo ou 
comunidade e, em muitos lugares, nem mesmo pelo país de origem, mas por um grupo 
relativamente pequeno de conglomerados empresariais que possuem algo para vender. 

Como setor emblemático que ocupa lugar considerável, surge a propaganda, 
atualmente, o principal vetor do sistema midiático e que, talvez, traduza a “essência” desse 
sistema, que atinge as crianças de forma enfática e implacável. A propaganda torna-se um 
“ambiente” dentro do qual as crianças nascem e crescem, como se fosse o ar que respiram. 
Esse ambiente sui generis, povoado por personalidades que assumem a responsabilidade 
pelas marcas, está impregnado de relações de compra e venda e tornou-se presença 
constante e imediata no universo infantil. O interesse primeiro não é vender produtos, mas 
formar para o consumo.  

Por isso a necessidade de garantir cotas de audiência ou de mercado passa a ser 
buscada como critério decisivo em todas as fases de produção dos programas e das revistas, 
também aqueles dirigidos ao público infantil. Essa audiência ou atenção precisa ser 
explorada ao máximo e assim, além da publicidade explícita, o comercial é misturado ao 
próprio conteúdo do produto midiático. O consumo da marca torna-se parte integrante da 
própria mensagem, criando intimidades sem precedentes com as crianças.  

A publicidade na Internet, na TV e nos jogos eletrônicos (devido ao grau de imersão, 
envolvimento emocional, prazer e criatividade que permitem) está fomentando lealdade a 
marcas e estilos, criando entre as crianças “comunidades virtuais” de “amigos” ou de 
“parceiros” de determinado produto. Cada vez mais cedo o imaginário infantil é captado e 
povoado por marcas e logos - os ícones do consumo. 

Da mesma forma que os adultos, as crianças estão exteriorizando o ser para fora, 
divulgam o privado, a intimidade passa a ser banalizada, tornando-se mercadoria para o 
consumo da multidão. O espaço-veículo publicitário se confunde com sua mensagem-
produto. Como o modo de ser da publicidade é necessariamente o do efêmero e do 
descartável, essa tirania da sobreposição nivela e degrada a qualquer limite, qualquer valor.  



A cultura da mídia, portanto, se vale de sons, ritmos, imagens cativantes e muito 
humor. E começa muito mais cedo, no ventre da mãe. Trata-se, sobretudo, de formar 
hábitos e lealdades nas crianças. Sem deveres nem castigos; a religião do consumo só 
promete recompensas. Por isso conta com a adesão entusiasta das crianças, pois a 
inteligência, a sofisticação e a interatividade embutidas na propaganda fascinam e envolvem 
pelo prazer que produzem, onde tudo é brilhante e possível – onde todos os sonhos podem 
se realizar, onde todos os limites podem ser sobrepostos.  

Assim, antes de serem alfabetizadas pela escola, as crianças, sobretudo nos grandes 
centros, já foram alfabetizadas pelas marcas e pelos logos. Antes de aprenderem direito a 
falar, elas começam a ler o mundo por meio dos ícones do consumo. Muitas de suas 
primeiras palavras já vêm desse ambiente. A publicidade, legitimada e escorada na 
economia, mostra às crianças o que é agradável, atraente, criativo e, sobretudo, desejável. 
Nenhuma outra instituição social disputa com ela posição ditatorial. 

Para isso, as crianças precisam ser submetidas a uma saturação simbólica sistemática 
e constante, ou seja, o tempo todo. Deste modo, a exposição de crianças e jovens às 
imagens, sobretudo publicitárias, é constante e duradoura. Além disso, essa exposição se dá 
frequentemente em ambientes que requerem uma total imersão do indivíduo, como na 
Internet, nos videogames e nos jogos interativos, na sequência frenética de imagens, na 
sensação de desafio e “perigo”, nos movimentos rápidos e coordenados, na concentração 
total e na gratificação instantânea. 

Essa é a sociedade de consumo na qual estão inseridas nossas crianças, em constante 
processo de mudança, deixando para trás conceitos e trazendo à tona novas teorias e 
realidades que deixam o adulto perplexo diante de tamanha versatilidade virtual e 
imediatez. Num momento em que a tecnologia já não é fator de diferenciação, o que 
permitirá a cada geração ser vista no mundo, a forma como os produtos são pensados e 
desenvolvidos, e seu respectivo valor agregado é que faz a diferença no mundo infantil. Os 
produtos lançados a cada momento pelas empresas corporativas que sabem exatamente o 
que querem a cada lançamento, seduzem, dominam e consomem as figuras infantis, se 
apoderam delas e as encaminham em direções cada vez mais consumistas. 
 Escolhi para corpus de análise um conjunto composto de seis filmes de longa 
metragem, sendo eles: “Pequenos Espiões 1” (2001), “Pequenos Espiões 2: A Ilha dos Sonhos 
Perdidos” (2002), “Pequenos Espiões 3” (2003), “Missão quase Impossível” (2010), “Nascidos 
em Bordéis” (2004) e “Crianças Invisíveis” (2005), com dois curtas que compõe esta longa 
metragem: “Os Ciganos” (2005) e “Bilú e João” (2005), com o intuito de desvendar quais as 
faces de infância estão a se expressar no mundo contemporâneo. 
 Em relação aos dois grandes fragmentos deste mosaico e que serviram de direção na 
busca das imagens infantis que se deixam ver na pós-modernidade, faço o seguinte 
destaque: primeiro associado àquela criança chamada por Dornelles (2005) de cyber; 
segundo, a criança ninja, na terminologia de Narodowski (1998). Sofrendo os efeitos da 
mídia tecnológica e, por conseguinte, do consumo exagerado, a criança cyber se movimenta 
no mundo como a superpoderosa, que tudo pode e tudo consegue, sentindo a pressão do 
tempo. O segundo, vinculado à ideia de criança ninja, por sua vez, que sente a mesma 
opressão, porém movimentando-se em outro contexto, é vista pelas entidades corporativas 
e, até mesmo pela sociedade, de forma diversa. 
 Na tentativa de aproximar com a noção da infância cyber às cenas de algumas 
películas cinematográficas, minha escolha recaiu sobre os filmes “Missão quase Impossível” 
e a série “Pequenos Espiões 1, 2 e 3”. Para retratar as crianças do outro polo de análise – a 



infância ninja, escolhi as películas “Nascidos em Bordéis” e “Crianças Invisíveis” - este último 
é um longa metragem composto por sete1 curtas, dos quais optei por dois deles: “Bilú e 
João” e “Os ciganos”. A seleção desses filmes possibilitou colocar em operação algumas das 
evidências que empreendo ao longo desta discussão sobre os fragmentos que denominei de 
“mosaico de infância”. 
 Analiso algumas cenas específicas desses filmes na intenção de mostrar formas de 
ver as imagens; pensá-las, em alguma medida, a partir das ferramentas teórico-
metodológicas que utilizo ao compor estas análises. Dizendo de outra forma, ao mergulhar 
no universo cinematográfico da infância, optei por empreender um olhar mais acurado para 
um conjunto significativo de imagens como construção da infância. Foi a partir deste 
exercício que consegui refinar a escolha dos filmes e, especialmente, estabelecer um eixo 
analítico subdividido em duas seções com base em dois argumentos centrais. 
 O que tenciono em relação à infância é capturar a percepção que sua presença causa 
no mundo; quanto ao cinema, é abordá-lo como espaço no qual é possível visualizar diversas 
faces infantis. Aliada a essas questões, identifico na temática importante viés por meio do 
qual as noções diversificadas de infância ganham efetiva emergência nas telas do cinema. 
Por finalidade, tento perceber como emerge a figura da criança mostrada nas obras 
cinematográficas. E, nesse sentido, abre-se outra senda no caminho que percorro: a ideia de 
que o cinema, como instituição corporativa, emite imagens construídas pelo social, podendo 
servir de fonte de reflexão para se entender as muitas faces do infantil. 
 Mais propriamente, em termos de respostas às questões que me inquietam, procuro 
compreender de que modo as representações da infância se tecem em alguns filmes; ou 
seja, interessa-me entender de que modo o conceito de criança é operacionalizado no 
cinema quando tensionado pela mídia do consumo na era da tecnologia, na qualidade de 
espaço de criação, de invenção do sujeito. Como resultado dessa apresentação da imagem 
infantil mostradas nas películas, a coexistência de formas diferenciadas de atuação possíveis 
no patamar da realidade se estabelece, mas, ainda assim, podem apresentar intensidades 
divergentes nas cenas cinematográficas. 

Anuncio que meu propósito não é traduzir a discussão entre o que é real ou ficção no 
cinema, atribuindo verdades ao resultado da produção de imagens cinematográficas para 
conceituar as muitas faces infantis. Minha proposta é acompanhar os olhares do cinema 
sobre a multiplicidade das representações da criança, retirando delas reflexões que 
contribuam para a formação do mosaico multifacetado da infância. Aqui, pode transparecer 
a construção das verdades relacionadas às instituições corporativas, fixando os sentidos na 
criação de uma rica diversidade de identidades infantis e apresentando concepções que se 
poderiam tecer a respeito delas.  
        Acompanhando as evidências das formas como os filmes vêm retratando e, de certa 
maneira, reiterando a noção de infância, sobretudo em sua característica heterogênea, 

                                                           
1
 Este longa metragem busca, através da ficção, refletir a realidade de crianças em diferentes contextos, é 

composto ainda pelos seguintes curtas: "Tanza" (dirigido pelo argelino Mehdi Charef) mostra um grupo de 
garotos-guerrilheiros em luta na áfrica; "Crianças de Jesus na América" (do americano Spike Lee) - conto de 
uma adolescente americana que enfrenta a dramática descoberta de que é portadora do vírus da Aids; 
"Jonathan" (dos britânicos Jordan e Ridley Scott) - drama existencial de um fotógrafo de guerra inglês que volta 
à infância para exorcizar os demônios que o atormentam e encontra as respostas na força da união de crianças 
que sobrevivem à guerra; "Ciro" (do italiano Stefano Veneruso) - choque entre o lúdico e o real vivido por um 
garoto ladrão na cidade de Nápoles; “Song Song e a Gatinha”  (do chinês John Woo) - traça a linha comum que 
une duas pequenas garotas chinesas, uma encastelada na solidão e tristeza de seu mundo rico e outra no 
drama da miséria e do abandono após a morte de seu protetor.  



destaco alguns modos de discussão pelos quais o cinema vem abordando a temática da 
infância como uma espécie de mosaico. Por acreditar que não temos uma visão homogênea 
de infância nas telas do cinema, justifico minha intenção em aqui trazer alguns filmes que 
me permitem colocar em operação alguns dos conceitos que emergiram ao longo desta 
reflexão.  

Sob essa perspectiva, elegi um corpus para essa análise, composto da sequência de 
três filmes, denominada “Pequenos Espiões - 1, 2 e 3”; e do filme “Missão quase Impossível”. 
Justifico a escolha através do argumento de que esses filmes são espaços nos quais 
determinados discursos cinematográficos reiteram uma posição do infantil plugada na 
tecnologia e no consumo, porém ainda atrelada a um ideal de inocência. Dito de outro 
modo, inscrevo meu pensamento na amostragem de que a infância cyber (DORNELLES, 
2002) encontra-se ainda imersa em um depositário de esperança, de um porvir ligado à 
infância e na ingenuidade de que ela é capaz.  

Portanto, tenho o objetivo de discutir, primeiramente, como é representado, nos 
filmes, um modelo de criança ingênua, ainda capaz de assumir um papel de depositária dos 
desejos e sonhos dos adultos. Ou seja, ocupo-me em mostrar de que maneira uma infância 
dita pós-moderna convive com os ideais mais de uma infância dita moderna, capaz de, 
literalmente, salvar a humanidade através do uso da tecnologia, de forma impetuosa e 
inteligente. Vale lembrar que a questão tecnológica em jogo está, nos filmes, acompanhada 
da relação com o consumo. Eis aqui os elementos que compõem o primeiro eixo de análise. 

O segundo argumento deste eixo de análise refere-se à tensão promovida pelo 
tempo apresentado de forma cronológica, que se mostra lento e arrastado, comparado ao 
tempo vivido pelas crianças na era pós-moderna, que é absorvido de maneira urgente e 
rápida. Busco, portanto, dar ênfase a essa convivência imediata e sempre em movimento 
das imagens de infância e do tempo vivido por elas, em algumas de suas dimensões, 
especialmente na perspectiva tecnológica virtual associada à dimensão de tempo. 

Imersa nas ideias evidenciadas acima, pensar sobre infância hoje, em filmes, nos 
remete à possibilidade de falar sobre pluralidade, pois muitas são as faces infantis 
apresentadas nas telas do cinema. Atualmente, inúmeros filmes trazem à tona figuras 
infantis da atualidade, fazendo circular múltiplas ideias de representações de crianças 
diversas, ligadas aos aspectos da modernidade e da pós-modernidade. 

 
 

2.1 Infância Cyber 
 

A cultura pós-moderna evidencia a ideia difundida na modernidade de que as 
pessoas são capazes de exercer determinado controle da natureza, e também do tempo 
através do emprego da ciência. A concepção de evolução anunciada por Castro (1998, p. 27) 
ressalta que o “projeto da modernidade apoiou-se sobre a visão do progresso, cujo mote, 
tanto do ponto de vista da história coletiva, como da história individual, seria a legitimidade 
da crença no aperfeiçoamento da espécie e do indivíduo ao longo do contínuo temporal”. 
Ou seja, de certa forma somos filhos da evolução, somos herdeiros de um mundo atual 
calcado no futuro. 

Do cenário em que se inserem essas reflexões, emerge a compreensão de um 
contexto que “criou” a criança moderna e “tem como marca a crença na razão como 
instrumento de controle sobre a natureza”, como afirma Castro (1998, p. 25). Essas crianças, 



porém, fazem parte do “projeto de modernização” que a “sociedade exibe” como base da 
cultura. 

Pelo fato de fazerem parte dessa cultura, ou seja, por serem concebidas como 
produto dessa mesma cultura, as crianças têm a sensação de controle da vida através das 
tecnologias e do conhecimento científico, herdeiras que são do futuro promissor, alicerçado 
na evolução ocorrida na modernidade. Castro (1998, p. 26) comprova a veracidade da 
afirmação, argumentando que os saberes científicos, na cultura pós-moderna, são as bases 
para todo o desenvolvimento, tanto no nível individual como coletivo (CASTRO, 1998, p. 26).  

Entendo que o cinema revela, naturaliza e atualiza um arsenal diferenciado de 
conceitos que, se por um dado momento, evidencia uma criança inocente, por outro, revela 
um infantil “tecnológico” e insuperável. Por meio da cinematografia, paulatinamente, 
pretendemos nos tornar capazes de significar, construir e compreender o infantil. Em 
consequência, as próprias crianças vão se construindo e se tornando crianças a partir dos 
códigos com os quais têm contato, evidenciados no meio em que vivem, no caso, também 
por meio dos filmes.  

A fim de pontuar cinematograficamente as construções culturais que reforçam as 
marcas das vivências tecnológicas infantis, trago à tona cenas dos filmes que possam 
caracterizar emblematicamente as posições que moldam e qualificam as condutas das 
crianças na era dita pós-moderna.   
 Os filmes que exploro, aqui, mostram crianças com características de quem se 
apossou do poder de um binômio de dupla face: ao mesmo tempo em que pode salvar a si 
mesma, salva o mundo. Ao mesmo tempo em que é percebida com capacidade para 
enfrentar e derrotar o adulto, pode salvá-lo. Ou seja, ela salva o adulto, ao mesmo tempo 
em que pode superá-lo. Mistura-se, confunde-se, então, um ideal de criança tecnológica 
com um ideal de criança inocente; de criança sabe-tudo com uma criança dotada de super 
poderes. 

Esse é o caso do filme “Missão quase Impossível”, que mostra crianças 
essencialmente ligadas ao mundo da tecnologia, emitindo comportamentos salvadores, não 
apenas do núcleo familiar, mas da humanidade como um todo. Também é o caso da película 
“Pequenos Espiões”, em que as crianças estão imersas em um ambiente que lhe é conhecido 
e “natural”: a última sequência acontece dentro de um jogo de vídeo game (sendo que o 
objeto é salvar o mundo antes do game over).  

Esses são apenas dois exemplares de filmes onde as crianças se tornam super 
poderosas, sendo capazes de enganar os adultos e, ainda, de resolver todos os tipos de 
problemas (sociais, culturais, familiares). Trata-se de filmes com enredos bem previsíveis 
onde, desde o início, podemos esperar barulho, sujeira, luta do bem contra o mal, algumas 
explosões, alguns arranhões, latas de tinta que caem e crianças que, ao mesmo tempo, 
trazem em suas atitudes a possibilidade de ensinar e, de certa forma, “salvar” esses adultos. 
A criança a ser salva é aqui, igualmente, a salvadora. 

 “Missão quase Impossível” remete a um casal em que a mulher é mãe de três 
crianças: duas meninas e um menino. O homem é seu vizinho, com o qual mantém um 
relacionamento amoroso. Ele se obriga a cuidar das crianças-enteadas quando a mãe precisa 
viajar. A mãe e as três crianças, por sua vez, formam uma família “normal”: levantam em 
horário “normal”, tomam café “normal”, discutem por coisas banais, “normalmente”. A mãe 
leva as crianças para a escola, faz compras e as tarefas de casa. A família possui bichinhos de 
estimação: um gato, um porco e uma tartaruga. Percebe-se, e chama a atenção, que o foco 
das crianças não está centrado apenas na tecnologia, mas no consumo (o quanto o consumo 



faz parte, talvez, de uma vida “normal”). Exemplo disso é o quanto as crianças desaprovam o 
namoro da mãe com aquele que pensam ser apenas um vendedor de canetas, portanto 
alguém de poucas poses, com uma vida pouco movimentada e atraente. 

No entanto, Jack, o namorado da mãe (e também vizinho), é um agente da CIA. Em 
uma das cenas iniciais um colega da CIA pede que ele examine um arquivo. Mesmo tendo 
declarado que pretendia se aposentar, ele concorda. Assim, de dentro de sua casa, ao 
colocar sua caneta no tinteiro, uma estante se abre, dali surgindo um supercomputador 
muito potente. Ele passa a examinar o arquivo, cuja mensagem tratava de um dowload 
secreto, pertencente a um bandido procurado pela CIA, de procedência russa, e que indicava 
a intenção de exterminar com as reservas de petróleo do mundo.  

Um dia, no momento em que Jack se ausenta, as crianças-enteadas vasculham 
armários e gavetas, até que o menino Ian, de mais ou menos dez anos de idade, mexe no 
computador. Ian imagina estar vendo na tela um jogo “maneiro”, que irá lhe trazer “fama” 
na escola, motivo pelo qual resolve fazer um download do “jogo” em seu MP4. No entanto, 
faz a cópia de um arquivo confidencial que contém dados sigilosos de uma investigação da 
CIA, com mensagem em código, criptografada, a qual deveria ser avaliada por Jack Chan (o 
vizinho). O menino (Ian) baixa, então, um arquivo imaginando ser um jogo. Por causa desse 
engano, os bandidos vão querer capturar Jack e Ian, a fim de obter o arquivo de volta, 
planejando como encontrá-los e pegá-los. 

O menino que se apossa do arquivo confidencial da CIA é apresentado para a plateia 
sob o olhar angelical. Um menino como “qualquer outro”, bonitinho e estudioso. No 
primeiro momento, pode encantar e, portanto, parece não representar “perigo” algum aos 
adultos que o cercam. Porém, essa criança, que não pede licença para agir, interage com o 
que seria do mundo adulto com a maior naturalidade, usufruindo das informações por ele 
dispostas.  

A tecnologia é algo tão natural que passa, por parte da criança, quase desapercebida. 
No caso da cena descrita, a tecnologia e sua proximidade podem indicar, por um lado, uma 
espécie de inocência frente ao perigo. Por outro lado, é a familiaridade que permite que ela, 
mais do que faça parte do mundo dos adultos, descubra formas de salvá-lo. Destaca-se, 
portanto, essa posição ambivalente na forma de representar a criança: ela é algo a ser 
protegido e, ao mesmo tempo, capaz de salvar a todos. 

A sequência “Pequenos Espiões 1, 2 e 3” também mistura o uso da tecnologia à 
capacidade das crianças de se mostrarem como seres muito inteligentes e capazes de 
salvarem o mundo. O primeiro filme da sequência se passa com uma família em que o pai 
Gregório (Antonio Banderas) e a mãe Ingrid (Carla Gugino) voltam a trabalhar em suas 
atividades de espionagens, depois de dez anos. Seus dois filhos (um menino e uma menina), 
para quem os pais são pessoas “normais” com empregos como qualquer outro, de nada 
sabem. Os filhos tomam conhecimento da situação quando os pais são sequestrados e, 
como não poderia deixar de ser, decidem se unir para salvar os pais (embora o menino não 
tenha amigos e seja medroso e a menina demonstre um nervosismo sagaz). Quem 
sequestrou o casal foi um animador de programas de TV, chamado Floop (Alan Cummings) e 
tem um parceiro: Comparsa. O menino (Juni) admira o apresentador de TV. Floop e o 
Comparsa, porém, sequestraram o casal de espiões porque querem conseguir deles a 
invenção que os fará dominar o mundo – invenção que cria um exército de crianças robôs. 

Em os “Pequenos Espiões 2 – A Ilha dos Sonhos Perdidos”, cenas quase impossíveis de 
terem sucesso são apresentadas, sendo que os dois irmãos sempre têm êxito. E mais, os 
meninos têm o reconhecimento da organização de espionagem (OSS) e são chamados para 



resolver outras missões, tão estranhas quanto os equipamentos que utilizam. Resgate de 
pessoas famosas em rodas gigantes até o roubo de uma arma de desmagnetização são 
exemplos dos impasses que precisam resolver, além de enfrentarem outra dupla de mini 
espiões. Dentre as tarefas interessantes que se vêm obrigados a desempenhar, a menina 
espiã (Carmem) utiliza seus conhecimentos de hacker, para reverter situações 
contraditórias.   

Na versão três de “Pequenos Espiões”, a fantasia toma conta logo de início, aguçando 
a curiosidade pelo que a tecnologia é capaz de fazer e dos poderes que pode conferir. Uma 
menina é apresentada em cena com capacidade para voar, questionando o menino Juni 
sobre seu afastamento da OSS. Juni responde ter sido traído pela organização e que, daqui 
para frente, a única organização que deseja pertencer é a sua família. A criança ingênua, a 
que precisa ser cuidada e a que se preocupa com a segurança do núcleo familiar, é 
ressaltada pelo diálogo travado entre os dois personagens. A menina concorda que é legal 
cuidar de sua família, mas enfatiza, porém que agora “todos” – o mundo é sua família, 
fazendo referência a um complô para destruir o mundo, que está sendo conduzido por um 
bandido. O bandido utiliza o jogo do computador intitulado Fim de Jogo. 

Juni também é situado como responsável pela salvação do mundo. Até o presidente 
dos EUA aparece em uma grande “tela”, que se abre em frente à escrivaninha de Juni, 
pedindo que volte a trabalhar na OSS, pois precisa dele para salvar o mundo. Diversas cenas 
após, Juni tenta salvar sua irmã Carmem de dentro desse jogo de computador (chamado 
Game over, que deixa as crianças sem cérebro, pois os captura). Carmem entrou nele para 
desligá-lo e ficou lá dentro, presa. Parte do filme se passa dentro desse computador, local 
onde Juni encontra outros jogadores, que o apontam como expert, como se fosse o 
designado para ser o máximo. No final do filme todos os personagens ressurgem e 
enfrentam um combate final, com o objetivo de salvar o mundo.  

Na concepção de Narodowski (1998, p. 174), a infância da realidade virtual se 
compõe “de crianças que realizam sua infância com a Internet, os computadores [...] e que 
há tempos deixaram de ocupar o lugar do não-saber”. É essa condição que determina a 
felicidade na era pós-moderna.  

As cenas em que Jack e Ian, em “Missão quase Impossível”, são perseguidos e 
surpreendidos pelos bandidos demonstram claramente isso. Ao final do filme, Ian segue 
Jack; ao vê-los, Nora os segue também. Jack e as crianças acabam amarrados e os bandidos 
os pressionam a confessar onde está o famoso arquivo que contém a fórmula capaz de 
acabar com as reservas de petróleo do mundo. Ian se apressa em dizer que o arquivo está 
salvo em sua casa – a criança tão esperta demonstra sua inocência, colocando a vida da 
família em risco. Alguns bandidos rumam para lá, outros ficam vigiando os reféns. Jack 
consegue desfazer as amarras que os prendia, deixar desacordados os bandidos que ficaram 
vigiando, chegando na casa antes dos bandidos, demonstrando ampla habilidade não só 
motora como intelectual. Sem o adulto, a criança, indefesa, pouco teria a fazer. 

É preciso dizer, no entanto, que os bandidos são presos em “Missão quase 
Impossível”, especialmente em decorrência da habilidade de Ian em utilizar aparatos 
tecnológicos. Na cena final, as crianças aceitam o romance da mãe com o vizinho ao 
descobrirem que Jack não era simplesmente um vendedor de canetas, mas um espião da 
CIA, as crianças passam a aceitá-lo e a apoiar o casamento da mãe, admitindo-o como 
padrasto.  

Por que pensar sobre o consumo? Vemos que o aspecto de salvar (o adulto, o 
mundo) se dá por meio de sua imersão no mundo do consumo. A lógica da cultura 



pedagógica infantil da sociedade pós-moderna constrói e dissemina a concepção de que a 
criança que consome, rapidamente, em tempo veloz, a tecnologia disponível, pode 
desenvolver habilidades intelectuais próprias para salvar a si e aos outros. Consumir 
tecnologia cada vez mais variada, sempre em excesso, sempre nova, sempre moderna é 
condição para a formação do ideal de um herói.  

Tendo como apoio a tecnologia, essa criança que salva a si e aos outros, e o mundo, 
exige necessariamente o consumismo. A urgência do tempo vivido pela criança faz com que 
rapidamente equipamentos e ferramentas tecnológicas fiquem ultrapassadas e obsoletas, 
exigindo um novo modelo, mais rápido, mais bonito, mais eficaz, mais moderno, que reúna 
mais funções e que proporcione o controle de mais variações tecnológicas. Mas, por que 
consumir? Porque o próprio consumo causa a sensação de poder controlar o mundo através 
dessa tecnologia e, de certa forma, proporciona a visão de que as coisas, as situações, a vida 
pode ser melhor controlada pela eficácia dos modernos instrumentos tecnológicos. 

A rapidez de tempo, a urgência nas trocas tecnológicas que atinge a modernidade 
está presente de forma evidente no filme de três sequências dos “Pequenos Espiões”. 
Exemplo disso é o fato de que o cenário do último filme é justamente um jogo de vídeo-
game, onde as características da urgência, do colorido e da atração ocorrem de maneira 
inconfundível. 

Pode-se dizer que hoje o arsenal de informações sobre uma infância ingênua, 
resquícios da modernidade, convivem com outro aspecto. As crianças, representadas nos 
filmes, mostram-se à vontade em relação tecnologia rápida e urgente do tempo e do espaço. 
Kincheloe (2001, p.74) observa que é impossível à “infância pós-moderna” tentar escapar da 
rápida “saturação eletrônica” da mídia, já que essa é uma “influência da condição” da pós-
modernidade. A percepção é tal que reproduz como real uma “hiper-realidade”, 
reposicionando fatos e atos de maneira absurdamente artificial, com uma simplicidade 
natural.  

A cinematografia, nesse caso, cumpre seu papel pedagógico, construindo e 
reforçando a imagem da criança por meio de códigos tecnológicos ligados à sociedade do 
consumo imediato. Nesses materiais, a tecnologia exige, necessariamente, o consumo. O 
inverso – ou seja – o consumo não depende logicamente da tecnologia. Assim, se a 
tecnologia depende do consumo (tornando-se insaciável), não é inteiramente verdade que o 
consumo dependa da tecnologia. A tecnologia empurra para o consumo. O consumo, por si 
só não empurra, necessariamente, para a tecnologia. 

No caso específico do cinema, percebo o quanto a criança é construída por uma 
pedagogia permeada por uma rede de discursos que apontam para um infantil sem limites 
no corpo e nas ideias, conferindo-lhe a capacidade de ultrapassar qualquer dificuldade, 
especialmente aquelas que os adultos não podem resolver, desde que familiarizada com a 
tecnologia e esteja de posse de instrumentos tecnológicos mais potentes e mais modernos.  

O tempo marcado pelo relógio em cenas do filme “Missão quase Impossível” não é o 
mesmo que as crianças deixam transparecer em suas atividades diárias. O relógio que marca 
6:29 na casa de Jack. Juni entra na câmera de gravidade e está dentro do jogo em “Pequenos 
Espiões”. Cores, luzes intensas e o menino é arremessado para dentro de um estranho 
cenário. Logo cai e perde uma vida, das dez que possuía só tem mais nove. Olha no relógio e 
percebe que só tem mais 4 horas para salvar a irmã e o mundo. Uma voz o alerta que 
quando se está jogando o tempo passa muito rápido. 

Há várias referências ao tempo cronológico tanto no filme “Missão quase Impossível” 
como no “Pequenos Espiões”, em relação à urgência imediata representada pelos 



movimentos infantis. Por exemplo, as explicações emitidas, tais como: “só demorou 6 
minutos”... “vamos rápido, nosso tempo está se esgotando”. A rapidez de um tempo 
tecnológico vivido pelas crianças se concretiza nas cenas como a da menina que envia 
mensagens eletrônicas e, ao mesmo tempo, fala ao celular, em comparação com as 
atividades de um adulto (Jack) que prepara o café e apaga um começo de incêndio, deixa 
queimar as torradas e, no micro ondas, um pote de plástico derrete. As crianças agem de 
maneira a controlar todas as situações, direcionando-se literalmente pela tecnologia e pelo 
consumo, enquanto que os adultos se atrapalham, agindo, quase que na maior parte do 
tempo a beira da idiotice.  

Ideias das imagens prontas consumidas por crianças, adolescentes e até mesmo 
adultos, através da mídia do consumo, estão presentes em “Pequenos Espiões”, onde Juno 
desempenha papel de free-lancer de tarefas infantis (resgatar brinquedos perdidos, retirar 
gatos de árvores) e com o dinheiro arrecadado deseja comprar uma cópia do maior jogo de 
realidade virtual do mundo. No nível cinco da competição proposta, o jogador capaz de 
chegar a essa última etapa ganharia somas de dinheiro infindáveis, ou seja, poderia lhe 
conferir riqueza e poder. Novamente a tecnologia aliada à ideia de poder. 

“Missão quase Impossível” também enfoca o consumo impulsionado pela mídia. A 
filha menor quer escolher uma fantasia para a festa de Halloween (tradição nos EUA). Jack se 
dirige ao shopping com Nora, para comprarem uma roupa para a Festa das Bruxas. Jack não 
sabe o que é Halloween, e a menina explica que é “muito legal, pois todo mundo finge ser o 
que não é”, como num jogo real. Nora (de quatro anos) opta por ser uma princesa, com 
vestido rosa. A cena do filme acontece dentro do shopping-center, onde dezenas de outras 
garotinhas acompanhadas em sua maioria pelas mães estão, também, experimentando 
roupas de princesas.  

Na relação consumo infância, Castro (1998) também reitera o interesse pelo poder 
através do consumo pela criança. Ressalta que o ser infantil, na modernidade, teve pouca 
importância, devido a ser classificado como produtor na escala social. Na pós-modernidade, 
porém, em uma sociedade pautada pelo consumismo, como a atual, se percebe que a 
criança passa a ser uma categoria de destaque, deixando de ser invisível, uma vez que 
também é consumidora. Os objetos consumidos: 

 
tornam-se porta-vozes dos gostos, dos interesses e dos valores subjetivos, 
de modo que se estabelece uma economia de bens simbólicos onde a 
demanda, a oferta, a monopolização e a distribuição destes bens determina 
estilos de vida e a posição estrutural dos sujeitos e dos grupos nas 
interações sociais (CASTRO, 1998, p. 56). 

 
No filme fica claro que a tecnologia se transforma em ferramenta comum e fácil de 

usar, podendo ser habilmente manuseada pelas crianças, podendo conferir-lhe o poder de 
salvar não só o mundo, mas também a família. Mas, a criança que entendemos fazer parte 
da “infância tecnológica” não é somente aquela que opera, com destreza, com 
computadores, celulares, iPhones, etc. São crianças de um tempo diverso, onde a tecnologia 
está totalmente inserida em suas vidas, de forma quase que naturalizada por esse consumo. 
Trata-se também de uma infância atravessada, fundamentalmente, por essa lógica do 
consumo, como é possível perceber nos filmes em análise.   

Na realidade, as tecnologias oferecidas nada mais fazem do que “vender” um ideal de 
consumo, de forma a capitalizar a própria infância. Roupas, brinquedos, acessórios, 
artefatos, tudo passa por reformulação da tecnologia. No filme “Missão quase Impossível”, 



os dois irmãos mais velhos brigam porque o irmão “sabota” o secador de cabelos da irmã, 
como um troféu a ser conseguido – afinal esse artefato vai deixá-la “mais bonita”. No quarto 
da filha, a mãe questiona a menina de 4 anos:  

 - Que cor de roupa você quer vestir? Rosa, azul ou roxo? 
                                          Rapidamente a menina responde:  
                                       - Rosa, é claro!  

A aquisição de roupas e utensílios de uso pessoais, na maioria tecnológicos, estão 
retratados nos filmes em análise. Quando os agentes da OSS perguntam a Juni, em 
“Pequenos Espiões”, o que ele sabe sobre o vídeo game, intitulado “Fim de Jogo”, ele 
responde que “quase todas as crianças possuem”. O que o inventor do jogo quer é dominar 
e aprisionar as mentes de todos, a fim de dominar o mundo, o que seria muito possível se 
quase todas as crianças o possuem. 

Impossível é não perceber que a formação de nova identidade em sujeitos passa pelo 
consumo de mercadorias, definindo o valor de cada um no grupo que frequenta. Castro 
(1998, p. 57) sinaliza que “a cultura do consumo” está pautada em “práticas sociais 
relacionadas não somente ao ato de adquirir bens, mercadorias e experiências, como 
também à criação e perpetuação de desejos em relação ao que não se tem”. 

A parafernália de máquinas, computadores, robôs, criaturas robóticas, animais 
híbridos remetem a jogos de vídeo game desgovernados, na concepção do adulto, vistos em 
“Pequenos Espiões”. Penso que é assim que se produz um “cyber-criança”, tornando-o um 
“expert e sabedor do seu desejo”. A produção é em massa e se destina às mentes infantis, 
provocando o aparecimento de especialistas nas coisas que se “deve” consumir. O cyber-
criança, assim, “passa a ter competência” para assumir “as suas escolhas, maximizando-se, 
assim, o poder de consumo”. Ou seja, não precisa da opinião de ninguém, sabe o que quer, 
como quer e quando quer. No momento em que a sociedade produz consumidores, 
automaticamente, produz “saberes e sujeitos conhecedores de seus desejos. Daí sermos 
todos, numa certa medida, experts” (DORNELLES, 2005, p. 95). 

 
 

2.2 Infância Ninja 
 

Aqui, em sequência ao enfoque anterior, onde mostro uma infância que se relaciona 
com a cibernética de maneira descontraída e quase familiar, aqui apresento em contraponto 
a imagem daquela criança posicionada no polo inverso da denominada por Narodowki 
(1998) de hiperrealizada – a infância desrealizada. Retiro dos filmes retratos de uma infância 
não afetada pela tecnologia, não influenciada pelos hábitos de consumo (seja de 
alimentação, de vestuário, nas diversões, nos brinquedos), muito menos por instrumentos 
tecnológicos. 

Na perspectiva da imagem de uma infância desrealizada os filmes analisados 
apresentam as desigualdades sociais, fome, doença, exclusão social e uma globalização que 
não une, mas, ao contrário, exclui essa infância. As películas nos invadem e nos convidam a 
ver imagens da pobreza, miséria - onde há quase que um urgente anonimato e desrealização 
por parte dos protagonistas. Trata-se, talvez, de um chamamento: somos chamados a ver, 
perceber o olhar destas crianças que, debruçadas sobre a pobreza e a miséria, tornam-se 
mais um “pedaço” do mosaico de que é formada esta reflexão. 

Os argumentos que escolhi para explorar a infância denominada de desrealizada, 
pela terminologia empregada por Narodowski (1998), assemelham-se à infância ninja, 



desenvolvida por Dornelles (2005). Trata-se, em ambos os casos, de uma infância que se 
encontra à margem da multimídia, à margem dos núcleos urbanos, muitas vezes fora de 
suas casas, à margem, até mesmo, de um pulsar da vida. Com efeito, para debater tais 
questões, selecionei como corpus de análise três filmes, que acabam por compor a galeria de 
representações sobre esta infância: “Nascidos em Bordéis” e “Crianças Invisíveis“ com os 
curtas “Bilu e João” (da brasileira Kátia Lund) que mostra o jeito de "se virar" para sobreviver 
de um casal de irmãos que andam pelas ruas de São Paulo; e “Os Ciganos” (do iugoslavo 
Emir Kusturica), em que o enredo trás crianças ciganas na Sérvia que são obrigadas pelo pai 
alcoólatra a roubar. 

Por essa via de análise, não é em meio de situações virtuais e fantasias cibernéticas 
que se torna forte, como a infância cyber, mas pelas possibilidades reais e concretas de 
tentar sobreviver. 

Da mesma maneira que na análise sobre a criança “cyber”, classifico a representação 
da infância “ninja” em dois eixos selecionados para reflexão. Estabeleço, assim, como meu 
primeiro eixo, o exílio a que a representação dessa infância está submetida, enquanto me 
ocupo em deixar ver a criança que está escondida, que se deixa esconder, não porque não 
tem o que dizer, mas porque não é vista, é ignorada, como uma espécie de negação de sua 
existência. Justamente por essa condição de “invisibilidade” traz consigo, pelo menos, dois 
efeitos: um deles é a visibilidade que, paradoxalmente, esta invisibilidade lhe confere (ou 
seja, é da condição de “invisíveis” que as crianças são lançadas à luz midiática). O outro diz 
respeito ao fato de que a superação da condição de invisibilidade e de indignidade humana 
fortalece uma sensação de crença em um futuro melhor (por mais em risco que se pareça 
estar).  

Recoloca-se, hoje, a questão da invisibilidade da infância, ou do seu 
“desaparecimento” – pressupostos que tensionam a figura histórica da infância, no sentido 
de apontar para a perda de sua especificidade. Tais pressupostos se erigem em função da 
relação íntima entre crianças e os meios de comunicação, da imersão da infância no mundo 
do consumo, da centralidade da criança na sociedade atual: fatores que vêm se 
intensificando a partir de meados do século XX. Os trabalhos de Postman (1999) indicam que 
a não separação, tão comum nos dias de hoje, entre o que é próprio do infantil e o que é 
próprio do adulto, apontam para o desaparecimento do tempo da infância. O fato de as 
crianças terem acesso indiscriminado a (quase) todos os conteúdos adultos seria, pois, 
fundamental para o fenômeno que Postman (1999) denomina como a “morte da infância”, 
tal como referido anteriormente.  

A era moderna eleva o ser infantil – antes quase não percebido – à categoria de 
sujeito merecedor de cuidados e encaminhamentos específicos. Com interesses 
diversificados, diversos setores da sociedade começaram a se preocupar com a figura da 
criança, sobretudo esquadrinhando-a e controlando-a. Pode-se afirmar que o 
“descobrimento da infância” esteve todo tempo ligado a uma “nova” categoria de 
especialistas, agora capaz de precisar as necessidades dessa (nova) parcela da população. 

No segundo eixo de reflexão, contemplo a relação da criança “ninja” com a dimensão 
do tempo. Procuro entender como se manifesta, para ela, a urgência do tempo presente, 
suas implicações básicas em termos do futuro, assim como as necessidades de consumo. 
Trata-se, pois, de um outro tempo e de uma outra urgência. A pressa aqui tem a ver com a 
pressa de, acima de tudo, sobreviver.  

O filme “Nascidos em Bordéis” (2004), produzido por Ross Kauffman e Zana Briski 
retrata o cotidiano de crianças na Índia, que vivem no Bairro da Luz Vermelha em Calcutá. As 



cenas iniciais são lentas, quase arrastadas, a música toca em ritmo vagaroso e aos poucos vai 
seguindo em uma cadência mais rápida. Temos, assim, nos primeiros minutos do filme, 
imagens que, aos poucos, se “colocam” de forma acelerada, como que acompanhando o 
ritmo apressado da música. As cenas mostram flashes do dia a dia do bairro. Em todos os 
momentos, as imagens focam também os olhos das crianças: olhos tristes, algumas vezes 
marejados, olhos de criança que não observam, mas sentem, vivem... Tais cenas são 
intercaladas a outras, entre a miséria da cidade, mulheres prostitutas, homens bebendo, 
crianças circulando, mulheres oferecendo o corpo em troca de valor irrisório, sujeira, esgoto, 
ruelas mal iluminadas. Assim inicia o filme, que tem como mote o relato da jornalista Zana 
Briski que conta sua experiência de trabalho de 2 anos com crianças e fotografias no Distrito 
da Luz Vermelha. 

O curta metragem “Os Ciganos” inicia mostrando imagens de um cortejo fúnebre. Ao 
mesmo tempo, integrantes de outro cortejo comemoram um casamento. Os dois cortejos se 
encontram. No momento em que o carro dos noivos freia bruscamente, a noiva “saia” 
voando, caindo sobre o caixão do defunto. Meninos de um orfanato observam a cena e 
começam a rir. A cena seguinte mostra uma movimentação onde os meninos (deste 
orfanato) estão cantando, ensaiando, preparando-se para a despedida, pois estão saindo da 
casa, ao mesmo tempo em que outros meninos estão sendo recebidos para serem 
“protegidos”, cuidados e educados, pois são meninos em situação de risco com muitas 
ocorrências na polícia. Os meninos que estão sendo recebidos têm os cabelos totalmente 
raspados, pelos meninos que já são da casa. O diretor chega para cumprimentá-los e dar 
boas vindas.  

Amanhece. Os meninos jogam futebol. Ele se distrai e pensa, recordando o pai que 
em um certo dia lhe bateu com uma garrafa na cabeça provocando um corte. O time 
contrário faz um gol e os meninos do seu time querem lhe bater. Ele corre e são separados 
por um dos guardas. 

Na cena seguinte, a família desse garoto, que é cigana, está entrando na rodoviária. 
Cantando, dançando e tocando uma animada música. Alguns dos filhos tocam instrumento e 
outros dançam. As pessoas animadas com o ritmo começam a dançar. As crianças vão 
roubando o dinheiro e pertences das pessoas. 

As crianças que trabalham constituem mão de obra barata e eficiente, de acordo com 
Dornelles (2005, p.78). Para atender a urgência da fome de alimento que o tempo lhe exige, 
a infância “ninja” é vista nos sinais de trânsito, sobrevivendo como um tipo de “infância 
marginal”.   

Essa “infância marginal” também é retrata no filme “Bilú e João”, que mostra 
inicialmente uma panorâmica da cidade em cenas intercaladas. Vemos a grande metrópole 
cercada pela favela. João joga vídeo game - é uma corrida de carros. Bilú anda de bicicleta 
em uma ruela da favela onde os dois irmãos moram. A menina cai ao mesmo momento em 
que João deixa o carrinho do vídeo game bater contra uma parede.  

A infância desrealizada (NARODOWSKI, 1998) é apresentada socialmente em espaços 
mínimos, nas dramatizações de arte, quando muito, como o cinema. A ênfase se dá na visão 
de que são perturbadores da ordem e da “paz social”, que podem ter família, mas se 
encontram excluídas totalmente do enredo do consumo e dos artefatos culturais.  

Dornelles (2005, p. 99) distingue essa parte da infância que escapa à lógica de 
mercado, a quem não é permitida ultrapassar o espaço a ela destinado. Não lhe é permitido 
nem tocar nos artefatos expostos, que talvez lhe possibilitasse apenas sonhar, em meio à 



violência e à marginalidade. Na falta de oportunidades, podem até prostituir-se, situação 
absorvida pela sociedade como algo “normal” e, de certa forma, naturalizada por ela. 

Porém, o exílio a que se acha submetida a criança “ninja” não se traduz em espaços 
de confinamentos. Ao contrário, a liberdade com que se movimenta nos tempos que lhe são 
familiares lhe oportuniza variadas experiências e, de certa forma, de crescimento, de 
educação  e de amplitude de comportamento.  

Em “Os ciganos”, os meninos que estão chegando para serem apresentados ao 
Tribunal de Justiça estão de uniforme, sentados, cabelos raspados, olhos tristes sem esboçar 
reação. O diretor, que diz que lhes falta entusiasmo, vai até eles fazendo com que, de forma 
ritmada, se movimentem de um lado para o outro, como bonecos. Seus olhos continuam 
sem esboçar reação ou sentimento de aprovação ou reprovação, eles apenas se 
movimentam. Observe que esta é uma infância “sentida” – sentida porque é – mas que ela 
mesma diz não ser. De certa forma, nega as próprias vivências, como se tivesse obrigação de 
ela mesma se fazer invisível.  

O mesmo contexto é apresentado no filme “Nascidos em Bordéis”, onde as crianças 
desocupam cômodos da casa para que as mães, avós ou irmãs mais velhas possam receber 
homens. Sobre isso dizem que não vêm nada quando as mães estão “trabalhando”, pois 
existe uma cortina que separa os espaços de “trabalho” e os “quartos” das crianças. A mãe 
de Avijit, um dos meninos moradores do bordel, foi morta na cozinha de casa por seu rufião, 
o menino ficou por conta da avó, que também é prostituta. Aparece nesta cena seu rosto 
com os olhos perdidos no vazio, tristes, muito tristes. Uma infância sentida, que tudo sente, 
apesar de não percebermos, pelo menos muito segmentos da sociedade não percebem. 
Avijit, diz: “Não há uma coisa chamada ‘esperança’ em meu futuro”. 

A dimensão do tempo na sociedade atual é produzida e oferecida às crianças, 
segundo Momo e Costa (1999, p. 199), para satisfazer desejo que se mostra urgente, mas 
que em seguida deverá ser substituído por outro. A infância instantânea, como foi 
denominada por elas, também alcança a infância desrealizada (NARODOWSKI, 1998). A 
satisfação de obter o que seduz e o imediatismo, com que são deixados de lado, pode ser 
observado em todas as representações que compõem esse mosaico de infâncias que 
procuro mostrar. Na infância ninja, a rapidez com que migram de uma para outra atividade 
concreta, brincadeira ou tarefa concreta parece que não termina nunca. Se não cumprem 
horários regrados para essa ou aquela ação, porque a urgência de seu tempo exige 
ultrapassá-los.  

A noite já está alta e João, no filme “Bilu e João”, prepara com uma tábua e pregos 
uma prancha para com duas moedas fazer um jogo de botão de mesa. Começa um interesse 
pelo jogo de outras crianças e adolescentes e mesmo de homens adultos. As crianças 
cobram um valor para que os outros possam utilizar seu brinquedo. Com o dinheiro 
recebido, João consegue comprar alimento para ambos. Dornelles (2005), em suas 
considerações, define a infância “ninja” como  

 
aquela infância que está à margem de tudo, ou seja, das novas tecnologias, 
dos games, da Internet, da multimídia, são crianças e adolescentes que 
estão muitas vezes fora das casas, sem acesso aos produtos de consumo e 
muitas sobrevivem nos bueiros da vida urbana (DORNELLES, 2005, p.72). 

 
A jornalista Zana, produtora do filme “Nascidos em Bordéis” declara que, na 

oportunidade das filmagens, algumas crianças foram aceitas em um internato, de maneira a 
serem encaminhadas, com o avanço dos estudos, para cursar a Universidade. Assim, terão a 



oportunidade de sair do prostíbulo, além de poderem estudar. Uma das mães aprova o fato 
de seu filho ir para o internato, pois reduzirá as despesas da casa. Alguns pais não deixam 
que as crianças frequentem a escola, outras mães retiram da escola antes de acabar o 
período letivo e outras ainda fogem da escola. Do total de 8 crianças encaminhadas à escola, 
somente uma permaneceu. 

O tempo que é urgente, de rapidez incalculável na relação com a infância 
tecnológica, é o mesmo tempo que corre para a infância “ninja”. Parece, mas não se traduz 
mais lento. No contexto da infância “ninja”, se encontram representações de crianças que 
não se acham sob a proteção ou vigilância do adulto. Crianças distanciadas de um mundo 
tecnológico, de consumo, que sobrevivem mais do que vivem, por uma condição social que 
as marginaliza.  

Como dizer, o que dizer dessas crianças que são apresentadas nos filmes na situação 
de abandonadas, tristes, sujas, maltrapilhas, doentes física e emocionalmente e, mesmo 
assim, na dimensão do tempo, que não lhe é imposta, escapam das vigilâncias que o adulto 
lhes colocaria. Em “Bilú e João”, a menina desobedece às ordens do pai e segue João. 
Quando já estão voltando para vender os produtos arrecadados com o carrinho cheio de 
sucata, começa uma forte chuva. Um carro “corta” a frente, João perde o equilíbrio e um dos 
pneus fura. Um motoqueiro o ajuda a levar o pneu para o conserto. João enquanto espera o 
conserto olha atento para o relógio, pois o depósito onde devem fazer a entrega fecha às 
onze horas. Chegam ao depósito alguns minutos depois das onze, o portão está fechado. 
 Através dos filmes analisados, chego a pensar que a infância ninja permanece no 
exílio da vida. Seus dias são repletos de insegurança, medo, faltas. Entendo que a marca da 
cultura, de certa forma, hoje, está diretamente ligada ao imediatismo do prazer, e é claro 
que isso vai se desdobrar na relação com o consumo. O desejo tende a ser satisfeito sob essa 
forma materializada, que tem um movimento compulsivo, já que, verdadeiramente se torna 
insaciável.  

A sociedade do consumo se constitui de um mercado de desejos e seduções, assim 
como refere Bauman (1998, p.55) visto que “os impulsos sedutores, para serem eficazes, 
devem ser transmitidos em todas as direções e dirigidos indiscriminadamente a todos 
aqueles que os ouvirão”. Vê-se que o contexto social tem o poder de instigar os sujeitos, não 
só produzindo desejos, mas também mecanismos e dispositivos para garantir o consumo. A 
isso se chama “pedagogia do consumo”. Quer dizer: a sociedade, para assediar o 
consumidor, moldura o produto a ser vendido com as “informações e visibilidades” próprias 
a serem consumidas com o olhar (BAUMAN, 1998, p. 94 e 95). 

A criança que troca o tempo todo de objeto de desejo, no fundo persegue essa 
fantasia idealizada de que haverá uma forma de obter o prazer, quase sempre com caráter 
imediato. E, é como se isso pudesse compor sua futura felicidade. O que podemos ver, a 
partir dessa marca da cultura é uma espécie de tentativa anestésica do existencial, que faz 
com que a criança paire sobre seu contexto, comprometida com o prazer do imediatismo 
satisfeito. 

Absorvo o posicionamento de Bujes (2002, p. 19), quando ressata que as  
  

idealizações da infância como um espaço utópico – o reino da inocência, da 
sensibilidade, da desproteção, da felicidade, como também de uma quase 
miraculosa progressão cognitiva – deram lugar a uma visão da criança como 
sujeito de seu tempo, pressionada pelas condições do meio, marcada por 
diferenças de gênero, classe, etnia, raça, idade, corpo, etc”. E mais, quando 
observa que a criança “moderna - transcendental, unitária, racional, estável 



– precisava ser posta em questão, bem como a crença nas metanarrativas 
iluministas que tinham como horizonte a possibilidade de sua emancipação. 
 

Assim, penso ser correto afirmar, com base nas reflexões que teci, que a ideia de 
uma “criança natural” (BUJES, 2002) compõe-se de dois desdobramentos: por um lado a 
uma noção de criança “raciocinante” e, por outro, a uma noção de criança “inocente” A 
infância “raciocinante” se associa ao sujeito que aprende, àquele que exposto à tecnologia e 
à mídia, compartilha dela muito “naturalmente”, usufrui dela como sua extensão de vida e 
dela não pode abdicar, sob pena de ser excluído dos grupos de interação social. A infância 
“inocente” ainda ligada ao nosso ideário moderno, de criança que precisa ser cuidada pelos 
adultos que estão, a todo momento, criando possibilidades de um mundo melhor para se 
viver no futuro. 

 
 

3 PARA FINALIZAR - UMA CONTINUAÇÃO 
 

Considerando que a questão inicial de meu enfoque esteve centrada na busca por 
compreender como a infância é hoje retratada, os esforços resultaram na montagem de um 
suposto mosaico, que permitiu mostrar as diversas faces pelas quais a criança se mostra no 
mundo pós-moderno. As diferenças das faces que se mostram podem ser atribuídas às 
construções históricas e capitalistas que o próprio mundo adulto confere a elas.  

Retomando alguns elementos aqui expostos, ressalto pressupostos considerados 
como efeitos dos Estudos Culturais. Sem a intenção de determinar verdades para esse 
entendimento sobre uma suposta nova criança que hoje se mostra, pretendi revelar a 
existência de não apenas uma infância, mas a representação de várias faces infantis, que são 
construídas pela cultura contemporânea e que as constroem e se constroem, 
simultaneamente. 

A multiplicidade das infâncias que se coloca ultrapassa uma concepção singular, 
“explicável” por apenas um viés, mas uma figura mesclada pelas diversas nuances, 
especialmente decorrentes da mídia e do consumo. E mais, a possibilidade de pensar essa 
nova figura infantil apresentar-se, no momento seguinte, sob uma nova imagem, talvez 
reconstruída, ampliada. 

Assim, as figuras infantis que examinei apresentam aspectos de impossível 
“aprisionamento”. Tal é a sua complexidade que é capaz de adquirir, em cada contexto, em 
cada cultura, em cada época, múltiplos sentidos. Imagens essas que tiveram seu reflexo 
sustentado nos Estudos Culturais pelas noções constantes na cultura infantil e nos 
fundamentos da pedagogia cultural, pretendendo dar credibilidade ao que se considera 
como efeito nos anos 90, sobre o que se convencionou chamar de processo consumista. 
Considero que, a partir desse momento, a criança deixou de ser categorizada sob um único 
conceito. Movimento e transformação passaram a ser suas características principais. 

Sob o efeito da cultura contemporânea, entretanto, a criança se submete ao mesmo 
processo de aculturação que conduz os sujeitos a uma convivência social organizada, de 
maneira a aceitar princípios de imposição do poder. Esse poder se encontra, também, nas 
mãos da mídia, que fornece ao indivíduo a convicção de que só tem valor aquele que 
consome. 

Igualmente, a cultura contemporânea transmite a noção de que as ideias, 
inicialmente de propriedade individual, adquirem significado somente através da 
sustentação coletiva. Portanto, tem valor aquilo que o grupo reconhece. Nesse sentido, o 



significado está circunscrito nos posicionamentos sociais de grupos. É necessário que 
membros de uma mesma cultura se igualem no grupo, pelo uso dos mesmos símbolos, para 
que sejam reconhecidos por meio dessa linguagem. Comportando a mesma forma de 
representação, denunciam a mesma identidade. 

Este é o atalho da qual a mídia se apropria para exercer papel fundamental, no 
sentido de igualar os indivíduos. As crianças são construídas pela mídia do consumo 
compreendendo que podem ser excluídas de seu meio, caso não exercitem o hábito de 
consumir esse ou aquele produto, enquanto que as corporações especializadas se 
aproveitam para estabelecer necessidades ao desejo infantil. 

Ao mesmo tempo em que a cultura cristaliza seu olhar impregnado de cuidados para 
observar a criança, percebe que é um ser que detém possibilidades antes não visualizadas. 
Essa dualidade de percepção, traduzida pelo mundo adulto, coloca esperanças futuro na 
infância e, ao mesmo tempo, sente que deve protegê-la, marcando o borramento das 
fronteiras que limitavam os dois espaços. 

Porém, compreendo que, hoje, a criança não mais se atém ao lugar ao qual estava 
anteriormente subordinada, nem mesmo a uma única posição no contexto, forma de 
destinação do infantil verificada no século XIX. 

Entendo que foram, também, as produções corporativas, por intermédio da mídia, 
que possibilitaram visualizar infâncias diferentes, colocadas em posições variadas e até 
mesmo contraditórias. Essas contradições ficam visíveis quando as crianças manifestam 
saber mais do que seus pais, do que seus professores, do que os adultos em geral, ao 
manusear um artefato tecnológico, por exemplo.  

De alguma maneira, os filmes selecionados e que contribuíram para mostrar a 
configuração das imagens infantis, permitiu entender o cinema como espaço de educação, 
pois as imagens apresentadas na tela são muito mais que representações diretas da 
realidade. É possível compreendê-las muito mais como construção da realidade, do que a 
forma como realmente são, existem ou reproduzem o real. 

Compreendo que os filmes nos concedem a oportunidade de ver a vida além do 
quotidiano; além do explícito, possibilitam a chance de ver além do trivial, ver o dia a dia 
através dos diversos modos de ser, ver e viver o que explicitam. Vendo as representações de 
criança que o cinema nos mostra, podemos aprender com elas, aprender a ser com elas, 
aprender a lidar com elas, aprender a aceitá-las, a incorporá-las como imagens reais no 
mundo real, por meio de um movimento circulante. 

De certa forma, as diversas imagens de criança representadas pelos filmes nos fazem 
entender a multiplicidade das faces infantis, nesse colorido e multifacetado. Através delas 
somos interpelados por mensagens capazes de produzir códigos, que nos ditam preceitos e 
conceitos, de forma direta ou sutilmente. 

De modo especial, procurei unir os fragmentos do mosaico que tentei formar sobre 
as diversas maneiras de constituição de infância da pós-modernidade e os conceitos 
extraídos dos conteúdos trazidos pelos filmes que analisei, para chegar aos significados 
atribuídos à criança, resultados de processos de construção social formando a cultura 
infantil. 

Na visão desse cenário, sempre será irrelevante eleger apenas um único campo de 
análise, assim como determinar a existência de uma única forma de infância. Ao contrário, 
através das reflexões tecidas ao longo dessa explanação sobre algumas das faces infantis 
encontradas no mundo pós-moderno, emerge também a figura da escola que, por algumas 
vias, é considerada como a única instituição salvadora, como aquela que ainda possui a 



segurança de todas as verdades a serem aplicadas à condição infantil, como alerta Dornelles 
(2005). 

A visão atual anuncia não ser mais possível uma concepção de infância única, natural, 
essencializada, idealizada, ingênua, dependente e atemporal, que ainda são encontradas nos 
discursos contemporâneos. 

As noções de poder fazem despontar, porém, novas concepções de criança a cada 
momento, que são produzidas de acordo com o acesso a outros ambientes sociais, dos quais 
a própria escola se afasta cada vez mais. Esse cenário contextual se mostra delineado de 
maneira muito mais nebulosa, portanto, quando questionamos sob qual processo educativo, 
com qual motivação escolar se faz contato com essa variedade de figuras infantis que se 
mostram a nossa frente, e com as novas que ainda virão. Este princípio justifica a ideia de 
continuação dessas reflexões. 
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