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O cinema encontra um espaço privilegiado no cotidiano da sociedade 

contemporânea e se configura como um dos principais mercados de 

entretenimento em todo o mundo. A questão é que sendo o cinema uma 

indústria, um negócio, a sua distribuição está sujeita ao fluxo capitalista. Os 

filmes exibidos nas salas de cinema e na televisão não seguem a lógica da 

diversidade produzida e sim da concentração de investimentos. O contraponto 

a essa hegemonia hollywoodiana são as exibições de filmes em espaços 

alternativos: festivais, mostras, cineclubes, escolas, universidades. É nessas 

telas improvisadas que a diversidade de narrativas, formatos, culturas e 

histórias projetam novos olhares sobre a humanidade. 

Quanto mais cedo esses filmes forem apreciados, mais chances a 

sociedade terá de reverter o processo de homogeneização cultural. Ao propor 

estudar a recepção de filmes da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis 
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junto a estudantes do ensino fundamental de Chapecó, essa pesquisa pretende 

compreender com se dá a relação da criança com o novo audiovisual. 

Condicionada a uma produção pasteurizada na TV, no cinema e na 

internet, a criança percebe novas maneiras de ver e mostrar o mundo? 

Espaços e produções alternativas como as possibilitadas pela Mostra de 

Cinema Infantil contribuem para a formação de cidadãos mais críticos, mais 

conscientes e autônomos? É importante perceber e compreender os vários 

significados que o público, neste caso as crianças, atribuem aos filmes. Esse 

tipo de estudo que se interessa pelo receptor e pela experiência fílmica tem 

contribuído para a concepção das teorias do cinema. Afinal, o processo 

cinematográfico deve levar em conta este diálogo que reconhece a participação 

concreta e ativa do espectador de filmes. 

A pesquisa se caracteriza como um Estudo de Recepção e dialoga com 

os autores latino-americanos que, no início dos anos 70, iniciam no continente 

os estudos culturais. Entre os principais pesquisadores estão Martin-Barbero, 

Canclini e Orozco-Gómez. Para Barbero (2009), a comunicação se tornou mais 

uma questão de mediação, de cultura e não só de conhecimento, mas também 

de reconhecimento. No campo cinematográfico, as teorias de recepção e da 

espectatorialidade fílmica também surgiram na década de 70, com a 

problemática da constituição do sujeito espectador a partir de abordagens 

psicanalíticas, discursivas, pragmáticas, socioculturais e sociológicas. De 

acordo com Chartier, “as práticas de recepção devem ser vistas e entendidas 

como modos de apropriações que, além de transformarem os objetos culturais 

recebidos, os reformulam” (apud BAMBA, p.60, 2013). 

 A proposta é realizar o estudo de recepção com crianças de 09 a 11 

anos de idade. A seleção das escolas será a partir dos seguintes critérios: uma 

escola pública estadual e uma escola particular com diferentes projetos 

pedagógicos, localizadas no mesmo bairro. A faixa etária selecionada 

corresponde ao limite entre o ser criança e o ser adolescente, ao mesmo tempo 

em que ainda se é criança já se percebe uma desenvoltura significativa nos 

diálogos e socializações das percepções o que contribuirá muito para compor 

os dados que irão gerar as análises. A seleção dos filmes será a partir de um 

olhar criterioso quanto à diversidade de temas e de narrativas.  
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 Para Marialva Monteiro (1990), um filme é capaz de suscitar uma 

infindável variedade de interpretações, que se modificam não só de acordo 

com o contexto cultural do receptor, mas também ao longo do tempo. Além 

disso, Maffesoli (1984) ressalta que a câmera tem o poder de transformar a 

realidade em algo fantástico, mostrando que o comer e o vestir, por exemplo, 

são compostos de sonhos, de estetismo, de instrumentalidade e magia que só 

a câmera poderá ressaltar. É esta percepção que o estudo procura captar, 

partindo do pressuposto que o cinema é um importante instrumento para 

fomentar diferentes olhares e compreensões a respeito do homem, da 

sociedade e da vida em sua grande complexidade.  
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