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RESUMO 

 

No ano de 2017, realizamos o projeto “A infância diante do cinema” com uma turma de Educação 

Infantil da Unidade Sesc Garanhuns, cuja proposta era a exibição de diversos trechos de filmes para 

crianças com o objetivo de enriquecer a experiência estética delas. Este trabalho apresenta as reflexões 

da experiência realizada, considerando a livre interpretação das crianças sobre as imagens trabalhadas 

em sala de aula, bem como a possibilidade de oferecer às crianças a oportunidade de vivenciarem um 

repertório cinematográfico comprometido com as dimensões artísticas, estéticas e culturais do 

Cinema. Partindo do pressuposto de que o Cinema é uma forma artística específica, dialogamos com 

estudos da Arte/Educação que investigam as maneiras como as crianças leem imagens, em diálogo 

com as contribuições indispensáveis da teoria brasileira “Abordagem Triangular, sistematizada pela 

arte/educadora Ana Mae Barbosa, e com a Proposta Pedagógica da Educação Infantil no Sesc (SESC, 

2015). Como uma alternativa significativa de trabalho com o Cinema na Educação Infantil, o projeto 

se apropriou da metodologia de Articulação e da Combinação de Fragmentos (A.C.F.), de Alain 

Bergala (2008), o que possibilitou a leitura de diferentes imagens cinematográficas pelas crianças da 

turma que participou do projeto. Constatamos que a autonomia da criança, seu processo de 

significação de imagens cinematográficas, é um do pontos basilares para se pensar o Cinema na 

Educação Infantil, uma vez que, nesse processo semiótico, são desenvolvidas potencialidades de 

caráter cognitivo e interpretativo. Acreditamos que o relato da experiência de reunir autores 

reconhecidos com experiências na área do Cinema na Educação poderá vir a contribuir para práticas 

pedagógicas que venham a se apropriar do Cinema em turma da Educação Infantil.  

 

Palavras-chave: Leitura de Imagens na Educação Infantil. Abordagem Triangular. Cinema. Arte/Educação. 

Articulação e Combinação de Fragmentos. 
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ABSTRACT 

In the year 2017, we realized the project "Childhood in front of the cinema" with a group of Children's Education 

of the Sesc Garanhuns Unit, whose proposal was the exhibition of several stretches of films for children with the 

purpose of enriching their aesthetic experience. This work presents the reflections of the experience, considering 

the free interpretation of the children on the images worked in the classroom, as well as the possibility of 

offering the children the opportunity to experience a cinematographic repertoire committed to the artistic, 

aesthetic and cultural dimensions of Cinema. Based on the assumption that Cinema is a specific artistic form, we 

have dialogues with Art/Education studies that investigate the ways children read images, in dialogue with the 

indispensable contributions of the Brazilian theory "Triangular Approach, systematized by art/educator Ana Mae 

Barbosa, and with the Pedagogical Proposal of Early Childhood Education at SESC (SESC, 2015). As a 

significant alternative work with Cinema in Early Childhood Education, the project appropriated Alain Bergala's 

Articulation and Combination of Fragments (ACF) methodology, which allowed the reading of different 

cinematographic images by children of the class who participated in the project. We find that the autonomy of 

the child, its process of meaning of cinematographic images, is one of the basic points to think about Cinema in 

Childhood Education, since in this semiotic process cognitive and interpretative potentialities are developed. We 

believe that the report of the experience of bringing together recognized authors and experiences in the area of 

Cinema in Education may contribute to pedagogical practices that will appropriate the Cinema in the class of 

Early Childhood Education. 

 

Keywords: Reading of Images in Early Childhood Education. Triangular Approach. Movie theater. Art / 

Education. Articulation and Combination of Fragments. 

 

INTRODUÇÃO 

 

“A criança é portadora de um olhar livre, indisciplinado, quiçá selvagem; 

portadora de uma forma de olhar que ainda é capaz de surpreender aos 

olhos” (TEIXEIRA; LARROSA; LOPES, 2006, p. 15-16). 
 

O olhar da criança é carregado de uma singularidade própria, da sua descoberta e 

redescoberta constante do mundo. A criança se impressiona pelos fatos e coisas do mundo. 

Ela se espanta, maravilha-se pelo novo, pelo desconhecido, que passa a fazer parte do seu 

universo particular. Seu encantamento por tudo, mora na sua memória, torna-se parte dela. 

Com base em Duarte (2002), o Cinema, apresentado a ela, do mesmo modo, fará parte do seu 

imaginário, constituirá sua formação estética, enriquecerá seu olhar. Os filmes, lidos pela 

criança pequena, influenciarão seu interesse quando adulta pelo cinema, pela busca da 

renovação dos sentimentos, sensações e emoções despertadas pelas obras fílmicas que via na 

infância, (BERGALA, 2008). 

Na escola, o Cinema é reconhecido como lugar privilegiado do riso, do espanto, do 

maravilhamento, da alegria, com diz Coutinho (2008). A alteridade, do mesmo modo, é uma 

dimensão essencial  do Cinema, segundo Hilgert (2014), uma vez que ela integra a 

experiência do leitor com o Cinema, fazendo com que ele olhe para Outro a partir do seu 

próprio olhar, mediado pela experiência de trazer esse Outro, e o mundo para si, deixando-se 

levar por esse Outro e aprendendo com ele, em diálogo com sua visão de mundo.  
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 Essas características do Cinema, no entanto, não são exploradas pela escola, pois 

geralmente ela o utiliza  como uma ferramenta pedagógica, para a transmisão ou construção 

de conhecimentos de diversas disciplinas, como dizem Teixeira, Larrosa e Lopes (2006, p. 

12): “[...] pretexto para a conversa ou um veículo de pensamento”. Em sentido oposto, a 

perspectiva do projeto reconheceu o Cinema como uma produção artística e cultural, segundo 

Bergala (2008), e, portanto, um campo de conhecimento específico, que no âmbito 

pedagógico se situa nos estudos da Arte/Educação (RIZZI, 2012), no qual dialogamos com a 

Abordagem Triangular, (BARBOSA, 2009; 2012). 

Nessa perspectiva, e ancorado nas representações fílmicas de infância em diferentes 

cinematografias, e ao trabalhar uma pedagogia da Articulação e da Combinação de 

Fragmentos (A.C.F), Bergala (2008), o projeto propôs uma prática arte/educativa, que lida 

com trechos de filmes em uma educação do olhar, que articula leitura e cognição. Para isso, 

trabalhamos com obras cinematográficas de diretores de diferentes países e épocas, a fim de 

iniciar as crianças pequenas em filmes, que constituem marcos históricos na Arte 

Cinematográfica, desafiando-as a lerem novas e diferentes imagens em movimento.  

Essa proposta se compromete com a complexidade do patrimônio cultural 

cinematográfico, uma vez que o acesso das crianças a determinados filmes se restringe a uma 

modelo estético hollywoodiano, situado na atualidade, quando não muito há duas décadas . 

Essa constatação se dá pela influência da indústria cinematográfica infantil, que interfere na 

formação estética das crianças, através de sua presença massiva nos veículos de comunicação, 

com que ela interage comumente, como televisão, internet e o próprio cinema, como diz 

Alegria e Duarte (2008). 

Posto isso, e com base na concepção do autor Alain Bergala, do Cinema como 

experiência, consideramos pertinente seu trabalho na Educação Infantil como iniciação e não 

como ensino, no sentido clássico, que se baseia na decodificação da linguagem 

cinematográfica, ou ainda, como reducionismo didático, concebido como ilustração de 

conteúdos. Nossa proposta é  construir com a criança uma postura de espectador-criador, 

Bergala (2008), que interpreta, não analisa ou decodifica um filme propositalmente, mas cria 

e recria sua leitura por meio de sua sensibilidade, ou ainda, guia-se por uma leitura baseada 

em sua imaginação visual, apoiada em sua estética empírica (BARBOSA, 2009). 

Aliada à compreensão das crianças como sujeitos históricos, sociais e culturais, 

(BRASIL, 2010), reconhecemos suas livres interpretações do Cinema como parte 

indispensável da abordagem com essa Arte na Educação Infantil. Nesse sentido, atentamos 

para a interculturalidade (CANDAU, 2011), ou seja, o diálogo entre diferentes culturas, como 
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fenômeno presente em nossa sociedade, e, portanto, um aspecto inalienável das práticas 

docentes, em qualquer que seja o âmbito educacional. Diante disso, e ao reconhecer que os 

filmes cinematográficos “[...] carregam as marcas de como a humanidade representa 

(imagina) sua história, além de serem indicadores das mudanças históricas pelas quais o 

cinema passou” (DUARTE, 2002, p. 94), reconhecemos que o Cinema é uma rica 

possibilidade de ampliar a experiência infantil, a partir da leitura de diferentes códigos 

cinematográficos. 

 

METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa deste estudo é a pesquisa-ação, segundo Thiollent (1986), pois 

todos os envolvidos no projeto, supervisora de estágio, supervisora de estágio de Educação 

Infantil da Unidade Sesc Garanhuns e estudantes na turma na qual intervimos, contribuíram 

para o desenvolvimento desta pesquisa, visando elucidar como maior eficácia as relações 

entre o Cinema, como Arte, e a Educação Infantil.  

Constituiu como objetivo central do projeto: A ampliação da experiência estética 

cinematográfica da criança pequena, o que implicou os objetivos: Possibilitar a leitura da 

imagem como produção de sentidos e Apresentar distintas representações de infância no 

cinema, em uma perspectiva intercultural. A partir do trabalho realizado, foi possível, ainda, 

identificar aspectos que permitam oferecer aos professores contribuições para trabalhar o 

cinema no cotidiano escolar, objetivo final do projeto.  

 

LEITURA DO CINEMA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Antes de mais nada, é importante destacar que concebemos leitura como um processo 

de enunciação que se inscreve num quadro teórico mais amplo que considera o caráter 

dialógico da linguagem e, consequentemente, sua dimensão social e histórica. Além disso, 

 

A leitura como atividade de linguagem é uma prática social de alcance político. Ao 

promover a interação entre indivíduos, a leitura, compreendida não só como leitura 

da palavra, mas também como leitura de mundo, deve ser atividade constitutiva de 

sujeitos capazes de interligar o mundo e nele atuar como cidadãos (BRANDÃO, 

1994, p. 89).   

  

Nessa concepção, o texto deixa de ser apenas “palavras” para ser compreendido como 

“um ato de comunicação unificado num complexo universo de ações alternativas e 
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colaborativas” (MARCUSCHI 2008, p. 79), um todo semântico, “independente da extensão”; 

“uma unidade de sentido, de um contínuo comunicativo contextual que se caracteriza por um 

conjunto de relações responsáveis pela tessitura do texto” (FÁVERO; KOCH, 2009, p. 25).  

Ancorados nessa concepção de leitura e de texto, e com base em estudos da teoria da 

Arte/Educativa brasileira, Abordagem Triangular (doravante, AT), sistematizada pela 

arte/educadora Ana Mae Barbosa, não será possível conceber o leitor de imagens, dentre elas 

o Cinema, como um ser passivo. Bem diferente disso, reconhecemos o leitor como construtor 

de suas próprias hipóteses, ideias e julgamentos sobre as imagens cinematográficas que lê. 

Segundo Barbosa (2009), a AT é uma abordagem que integra o Ler, o Fazer e o 

Contextualizar, como elementos integrantes da construção do conhecimento em Artes 

Visuais.  

Dentre as mobilizações necessárias para a leitura de imagem, Barbosa (2009, p. 

XXXII) enfatiza que é necessária: “[...] uma interpretação para a qual colaboram uma 

gramática, uma sintaxe, um campo de sentido decodificável e a poética pessoal do 

decodificador”. Em sentido semelhante, a Proposta Pedagógica da Educação Infantil no Sesc 

(2015, p. 92) reconhece “[...] a interpretação do sujeito é fator determinante na construção de 

sentido das manifestações artísticas”. Desse modo, e com base no reconhecimento do Cinema, 

enquanto Arte, consideramos a leitura da criança como elemento indispensável para o 

trabalho com o Cinema na Educação Infantil. 

No que respeita à especificidade do Cinema, enquanto Arte, e, portanto, uma 

linguagem única, recorremos ao pensamento de Salles (1988, p. 37) para enfatizar o Cinema 

como uma forma artística: “[...] poderosamente criadora, capaz de nos transportar para um 

plano que não é o da realidade, capaz de nos emocionar através de uma linguagem que não 

tem nada em comum com a linguagem das outras artes”. Como linguagem específica, Duarte 

(2002) diz que a linguagem cinematográfica possui, basicamente, elementos de significação 

próprios: “[...] câmera, iluminação, som e montagem” (p. 39). Todos esses elementos fazem 

do Cinema uma forma artística exclusiva, em especial a montagem. 

Com base em Salles (1988), o Cinema passa a ser Arte quando o diretor americano 

David Griffith passa a cinematografar seus filmes, até então filmados em uma única tomada, 

semelhante à posição do espectador do teatro (como os primeiros filmes dos Irmãos Lumière), 

e passa a inserir a montagem na composição da linguagem cinematográfica. Desse modo, as 

cenas eram filmadas separadamente, e a câmera, até então estática, passa a explorar sua 

mobilidade. Como resultado da montagem de todas essas cenas, a linguagem artística 

cinematográfica inaugura a criação do Cinema enquanto Arte, que conhecemos hoje.  
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 Segundo Almeida (1994, p. 29), os elementos do Cinema como a fotografia, a trilha 

sonora, a montagem, a iluminação, isoladamente, não são o suficiente para o estabelecimento 

do Cinema enquanto Arte, uma vez que sua linguagem é constituída pela “[...] amálgama 

desse conjunto de pequenas partes, em que cada uma não é suficiente para explicá-lo, porém 

todas são necessárias e cada uma só tem significação plena em relação a todas as outras”. 

Assim, o Cinema representa artisticamente com todos esses elementos, mas juntos, todos eles, 

constituem a Arte Cinematográfica. 

 O reconhecimento do Cinema enquanto Arte na Educação Infantil possibilita que o 

reconheçamos como um campo de conhecimento específico, situado nos campos das Artes 

Visuais, sendo necessária a compreensão das suas especificidades enquanto objetos de estudo 

da Arte/Educação. Para Rizzi (2012, p. 69): 

 
Arte-Educação é epistemologia da Arte, pois, as questões relacionadas ao 

ensino/aprendizagem em artes são questões que se inserem na reflexão mais ampla a 

respeito da construção do conhecimento: Como conhecer Arte? Como sabemos que 

conhecemos Arte? Como podemos possibilitar que todos conheçam Arte? 
 

 Assim, o reconhecimento, por parte dos educadores, sobre os modos como a criança lê 

o Cinema, possibilita ampliar suas compreensões sobre o trabalho com essa Arte em sala de 

aula. Um dos aspectos fundamentais da cognição em Arte, apontado por Barbosa (2009) é 

envolvimento afetivo do aluno com a obra de Arte. Ela aponta que “A cognição em arte 

emerge do envolvimento existencial e total do aluno. Não se pode impor um corpo de 

informações emotivamente neutral” (p. 39). Nessa perspectiva, a utilização do Cinema como 

ferramenta pedagógica para a construção de conhecimentos, em diversas disciplinas, deve 

atentar para os modos como o leitor compreende e lê a imagem cinematográfica, respeitando, 

sobretudo, sua leitura. Os docentes devem, assim, sempre partir dos conhecimentos prévios 

dos estudantes, presentes em suas leituras, para a apropriação que venha a fazer do Cinema no 

âmbito escolar.  

 Esses conhecimentos prévios, na leitura do Cinema pelo estudante, estão presentes em 

diversos aspectos da experiência do leitor com as imagens em movimento que lê comumente, 

como desenhos animados, telenovelas, filmes, comerciais presentes na televisão e internet etc. 

Sobre isso, Duarte (2002) diz que: “O domínio progressivo que se adquire dessa linguagem, 

pela experiência com ela, associado a informações e saberes diversos significa e ressignifica 

indefinidamente as marcas deixadas em nós pelo próprio contato com narrativas fílmicas” (p. 

74, grifos da autora). 
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 Para Pillar (2012), o leitor atribui significados às imagens com base em sua história de 

vida, informações sobre a obra que lê, suas inferências, bem com sua imaginação. A autora 

ressalta ainda que: “Nossa visão é limitada, vemos o que compreendemos e o que temos 

condições de entender, o que nos é significativo” (2012, p. 80). Essa afirmação ressalta a 

necessidade de considerar as especificidades de leituras dos estudantes, que estão intimamente 

relacionadas com suas visões de mundo. Nesse sentido, qualquer abordagem com o Cinema 

em sala de aula, deve reconhecer as maneiras como os estudantes significam as imagens 

cinematográficas, uma vez que é por meio delas que o Cinema passa ter significado para eles. 

 A imaginação também deve ser considerada uma dimensão essencial da leitura da 

imagem, uma vez que ela significa o Cinema, enquanto Arte, como aponta Coutinho (2008, p. 

231 apud ALMEIDA, 1999): “Sem a imaginação, o cinema e os filmes não seriam mais do 

que meras imagens em sequência. É com imaginação que completamos o que a montagem 

esconde, ou seja, os intervalos de significação”. Ainda de acordo com Coutinho (2008), levar 

em consideração a imaginação do leitor do Cinema é confiar em sua inteligência, pois essa 

concepção dá margem à interpretação do estudante, em detrimento de uma explicação 

interventiva e analítica do professor sobre o filme trabalhado por ele e os estudantes. 

 Com base em Barbosa (2009), ressaltamos um dos objetivos do ensino da arte na pós-

modernidade, que é ampliar “[...] o ensino de arte para incluir a conceituação de arte como 

cultura” (p. 118), em consonância com a livre-expressão trazida pelo ensino da arte no 

modernismo. Em reflexão posterior, Barbosa (2012) é categórica ao afirmar que: “Hoje, à 

livre-expressão, a Arte-Educação acrescenta a livre-interpretação da obra de Arte como 

objetivo de ensino” (p. 18).  Assim, torna-se crucial reconhecer o papel ativo do leitor de 

Cinema em sala de aula, não partindo do que o professor reconhece como mais importante, 

em relação ao ensino de conteúdos de determinada disciplina, mas das experiências diretas 

dos leitores com o Cinema. 

 Essa experiência é ressaltada no conceito de Alain Bergala (2008), Travessia do 

Filme, em que ele reconhece a importância da experiência dos estudantes no trabalho com o 

Cinema em sala de aula. Sobre isso, em artigo de Fresquet (2015), Bergala diz que: 

 

Se quisermos iniciar as crianças no cinema, não devemos partir do saber. Não 

devemos partir da cultura. Não devemos partir da história do cinema. É muito 

importante partir, primeiramente, da experiência direta da travessia do filme. Isto é, 

na experiência existe saber. O fato de uma criança ver um filme sobre o qual ela não 

sabe nada. Sem haver uma preparação para ver esse filme... Então, ela entra no 

filme. Atravessa o filme. E, quando ela sai desse filme, há uma inteligência do filme. 

Há uma maneira pela qual ela compreendeu o filme, a maneira pela qual ela se 

emocionou, a maneira pela qual ela foi tocada pelo filme. Imagens que ela reteve, 
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por exemplo. Quando ela vê um filme de uma hora e meia, o que fica? Quais 

imagens a tocaram pessoalmente? É sempre a partir daí que é preciso partir.  

 

 O autor ressalta ainda a autonomia da criança na leitura do Cinema, em detrimento de 

uma intervenção analítica e diretiva do (a) docente: 

 
Se quisermos iniciar jovens ou crianças no cinema, é preciso sempre partir das suas 

experiências, a experiência da travessia do filme. Não se deve partir de conceitos. 

Chegaremos às ideias e aos conceitos depois. Isto é, primeiramente, eles dizem... 

Cada um pode dizer, por exemplo, como viveu a travessia do filme. E, a partir disso, 

podemos perguntar aos alunos como foi para eles a travessia do filme. E a partir daí, 

podemos começar a fazer pontes, a analisar. E pouco a pouco, chegar às ideias. Mas 

não devemos nunca partir das ideias. É preciso partir sempre de suas experiências.  

 

 Em consonância com essa concepção, a Proposta Pedagógica da Educação Infantil no 

Sesc (2015, p. 94), considera que: “O propósito final do ensino de Arte é expandir a 

experiência infantil”. Diante disso, consideramos essencial a experiência direta da criança 

com o Cinema como ponto de partida e de chegada para o trabalho com essa Arte na 

Educação Infantil. 

 

POR QUE UMA PEDAGOGIA DA ARTICULAÇÃO E DA COMBINAÇÃO DE 

FRAGMENTOS (A.C.F)? 

 

Do ponto de vista do espectador, é fácil fazer a experiência de comparar 

cinco minutos extraídos do meio de uma longa e um curta e cinco minutos: o 

teor de existência de tudo o que faz um filme é nove ou dez vezes mais 

substancial no trecho. A força de evocação imaginária é incomparável: no 

caso do trecho, aquilo que não se vê permanece misteriosamente presente 

e carrega ressonâncias profundas, quase sempre ausentes nos curtas 
(BERGALA, 2008, p. 188, grifos nossos). 

 

Em 1917, os estúdios hollywoodianos convencionaram a duração dos longas 

metragens em 60 a 90 minutos (COSTA, 2006). Essa convenção estende-se até os dias de 

hoje, na indústria cinematográfica. Em contrapartida, de acordo com a maioria dos 

dicionários, os curtas metragens chegam, geralmente, até 30 minutos de duração 

(ALCÂNTARA, 2014). Em conversa informal com a supervisora de estágio, a docente 

considerou ser mais adequado exibir curtas para crianças pequenas, ao invés de longas, pois 

esse padrão cinematográfico dispersa a atenção delas, devido ao longo tempo que são 

expostas a essas obras, ao contrário dos curtas. 

Não desconsideramos o potencial da leitura de curtas na educação infantil, há curtas 

interessantes e que chamam a atenção da criança. No entanto, adotamos a A.C.F por 
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considerarmos relevante sua flexibilidade de tempo, no trabalho com obras cinematográficas, 

na Educação Infantil, além de possibilitar uma gama de ricas experiências pedagógicas, uma 

vez que a criança tem acesso à leitura de diversas películas, que não seria viável com a 

exibição desses filmes na íntegra. Todavia, os fragmentos de filmes oportunizam o 

enriquecimento de seu repertório imagético, sendo possível adentrar, por exemplo, na obra de 

Charles Chaplin: O Garoto, sem necessariamente assisti-la por inteiro, estimulando, assim, a 

curiosidade e o interesse pelo cinema, ou, ainda, a “[...] provocação (teasing) do desejo de ver 

o filme por inteiro” (BERGALA, 2008, p. 121). 

   Potencialmente, o fragmento de filme representa uma rica alternativa pedagógica 

para o trabalho com o cinema na educação. Com ele, é possível ampliar os possíveis 

significados, pela criança, de um plano, cena ou sequência, que passariam despercebidos se 

lhes fossem apresentados conjuntamente no formato de longa. Bergala (2008) chama atenção 

para a prisão do filme no fluxo de imagens já acumuladas em sua memória, do seu percurso, 

em que “[...] suas asperezas, sua singularidade ficam de certa forma apagadas, neutralizadas 

pela visão de conjunto” (p. 122). A contribuição da A.C.F torna-se, portanto, relevante para 

uma iniciação significativa das crianças no cinema. 

A pedagogia do fragmento mobiliza a atenção da criança para o filme, que 

provavelmente ela recordará mais tarde em sua adolescência, vida adulta e velhice. Essa 

recordação evocará, por conseguinte, a intocabilidade das sensações tidas por ela nessa 

experiência. Para a criança, o acesso a diversas obras, consagradas pela história do Cinema 

mundial, abre uma nova janela para a imaginação, a criatividade e a experienciação de 

diversas estéticas visuais, tornando-as duradouras e misteriosas em sua memória. O fragmento 

de filmes é uma dessas janelas, em que sua natureza anamórfica abre possibilidades para o 

novo, o visível e o não dito.  

 

AS CRIANÇAS NO CINEMA 
 

Um sorriso de criança na tela e o jogo está ganho. Mas justamente o que 

salta aos olhos quando examinamos a vida é a gravidade da criança em 

relação à futilidade do adulto. (...) um filme de crianças pode ser elaborado 

em cima de pequenos fatos, pois na verdade nada é pequeno no que se refere 

à infância (TRUFFAUT, 2005, p. 36). 
 

A proposta de apresentar diversas concepções de infância no cinema buscou dialogar 

com os estudantes sobre o que é ser criança, a partir de representações fílmicas em que elas 

são protagonistas, ou desempenham papeis importantes nessas obras, em tempos e territórios 

diferentes. Ao partir de uma abordagem intercultural (CANDAU, 2011), tencionamos 
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proporcionar uma leitura imaginativa, escassa de intervenções analíticas pela estagiária sobre 

os filmes, na qual seja valorizada a postura de espectador-criador dos estudantes. Segundo 

Bergala (2008, p. 65), “A ideia de espectador-criador é uma ideia forte e pouco familiar à 

escola, que tem tendência a passar um pouco rápido demais à análise, sem deixar à obra o 

tempo de desenvolver suas ressonâncias e de se revelar a cada um segundo sua sensibilidade”. 

Assim, respeitamos as livres interpretações dos estudantes nas leituras dos trechos, partindos 

de suas experiências com eles, para mediarmos os diálogos provenientes dessas experiências. 

 Tendo em vista que: “Uma verdadeira cultura artística só se constrói no encontro com 

a alteridade fundamental da obra de arte” (BERGALA, 2008, p. 97), os fragmentos das 

películas, que fazem parte do cronograma de intervenção, foram previamente escolhidos 

segundo critérios que envolvem questões, como: O que pensa a criança? Em quais conflitos 

ela se envolve? Como ela lida com suas necessidades? Quais sentimentos ela estabelece na 

sua relação com o mundo e as pessoas com as quais ela possui vínculos afetivos? Ao partir 

dessas premissas, selecionamos filmes que fazem parte do patrimônio cultural 

cinematográfico de diferentes países e épocas distintas, a fim de apresentar diversas 

representações fílmicas da infância e enriquecer a formação estética-cinematográfica dos 

educandos, assim como sua experiência com o Cinema. Além disso, como diz Bergala (2008, 

p. 61, grifos do autor), a experiência com o Cinema na Infância é única insubstituível, e, 

portanto, deve ser considerada como algo sério pelos professores da Educação Infantil, que 

venham a trabalhar com essa Arte em sala de aula: 

 

Quando a primeira linha (a das primeiras impressões que “dão a nota” 

inesquecível) se fecha para sempre, nenhum filme poderá ser incluído 

retroativamente, nem mesmo aqueles que deveriam ter um lugar nela, e 

ficarão no limbo desse núcleo duro que nos constitui como adoradores do 

cinema. Esses filmes encontrados “tarde demais” permanecerão 

parcialmente não revelados, como uma fotografia cuja revelação foi 

interrompida cedo demais e que permanecerá pálida para sempre, sem o 

contraste do relevo que deveria. 

 

 Com base em Barbosa (2012), consideramos que a abordagem com o Cinema na 

Educação Infantil não deve se restringir como mera liberação de emoções, uma vez que essa 

concepção não compete com uma educação, nas dimensões cognitiva e  emocional. A escola 

deve proporcionar esses duas abordagens educacionais, pois ambas fazem parte do 

desenvolvimento infantil. Em sentido semelhante, Bergala (2008) diz que, além do critério da 

pura emoção, o Cinema possibilita ao leitor se permitir participar do contexto histórico da 

obra de arte, fazendo com que a Arte, enquanto representação do imaginário humano, passe a 
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fazer parte do olhar do estudante, e isso não exclui qualquer prazer fugidio que o Cinema 

proporciona, mas  essa Arte pode e deve ir além dessa abordagem em sala de aula.  

 Assim, possibilitar diferentes leituras cinematográficas às crianças na escola, através 

de uma compreensão do Cinema como produção artítica e cultural, insere-as em um domínio 

discursivo pouco, ou nunca, problematizados em outros espaços em que elas leem imagens 

em movimento, como suas casas, televisão, internet etc (BERGALA, 2008). Com isso, a 

escola compromete-se a oferecer  experiências significativas com a Arte Cinematográfica para 

os  estudantes. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da experiência em realizar o projeto, foi possível ressignificar nossa prática 

docente, na medida em que a liberdade em elaborar atividades, em diálogo com os estudos da 

nossa formação acadêmica, e realizá-las no campo de estágio, através do excelente 

acompanhamento da supervisora de estágio, da supervisora de estágio de Educação Infantil da 

Unidade Sesc Garanhuns e da orientadora do projeto. Com essa experiência, enriquecemos, 

ainda, nossa postura investigativa em relação ao trabalho docente, atentando, sobretudo, para 

as especificidades das crianças da Educação Infantil. Foi, portanto, uma experiênica única e 

extremamente significativa para nossa formação docente. 

Com a Pedagogia da Articulação e da Combinação de Fragmentos, foi possível 

reconhecer essa abordagem na Educação Infantil como uma possibilidade rica em experiência 

com o Cinema nesta fase educacional. Um exemplo disso foi o pedido das crianças, de lerem, 

pela segunda vez o trecho do filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo, sendo essa experiência 

para elas proveitosa, significativa e prazerosa com o Cinema. Além disso, a compreensão 

sobre os modos como as crianças leram os trechos foi essencial para as conexões 

estabelecidades, nesse projeto, entre o Cinema e a Educação Infantil.  

A partir das reflexões suscitadas pelo projeto, compreendemos que reconhecer o Cinema 

enquanto Arte na Educação Infantil permite ampliar as possibilidades de experiência com o 

Cinema pelas crianças. Ao investigarmos os modos como as crianças leem os trechos de 

filmes, foi possível entender que a livre interpretação do Cinema pelas criança deve ser um 

critério básico para que ela tenha, de fato, uma experiência significativa com o Cinema. A 

utilização do Cinema como ferramenta pedagógica limita as potencialidades do Cinema como 

formação estética e artística, uma vez que as leituras das crianças não são levadas em 

consideração no seu processo de significação da imagem cinematográfica, pois a utilização do 
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Cinema, nessa perspectiva, o reduz a uma ilustração imagética do conteúdo trabalhado pelo 

professor com o filme, o que leva o docente a direcionar a leitura do filme pelas crianças, 

baseada no conteúdo por ele trabalhado em sala de aula. 

Por fim, ressaltamos a necessidade de uma postura investigativa do professor em 

pesquisar e possibilitar a leitura de diferentes padrões estéticos cinematográficos pelas 

crianças, uma vez que essa diversidade estética possibilita uma reeducação do olhar para o 

Cinema, assim como outras imagens em movimento. Isso implica considerar a 

interculturalidade como um fenômeno decorrente da abordagem do Cinema, enquanto Arte, 

na educação formal, e, portanto, um fenômeno presente nas práticas pedagógicas dos 

professores que venham a se apropriar do Cinema em suas práticas pedagógicas. 
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