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Resumo 

 

O presente artigo parte das discussões sobre cinema e educação para problematizar as 

imagens da infância e juventude pobre brasileira no filme “Pixote: a lei do mais fraco” 

(BR: 1981). Considerando os estudos da Hermenêutica de Profundidade, propostos por 

John B. Thompson, bem como considerando os conceitos da linguagem cinematográfica 

(Bernardet) e dos estudos da infância e juventude (Ariès), o texto é parte de uma pesquisa 

de mestrado que vem sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFMT do Campus de Rondonópolis, Mato Grosso. 
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Introdução  

 

 

O cinema pode ser visto como uma forma de produção e reprodução de 

representações. Um filme pode ser analisado como uma forma simbólica que contribui 

para a construção social da infância e juventude pobre brasileira. Para tanto, cabe 

analisarmos criticamente como o cinema é entendido enquanto campo artístico e suas 

possíveis conexões e contribuição com o universo educacional. 

Por compreendermos o cinema como uma forma simbólica que produz e reproduz 

representações sobre a infância e juventude, o presente artigo, fruto de minha dissertação 

que está em construção, se propõe a analisar o filme brasileiro Pixote: a lei do mais fraco 

(1981)3 dirigido por Hector Babenco, considerado um marco do cinema brasileiro e da 

produção cinematográfica sobre infância latino-americana.  O filme retrata a história de 

um menino de onze anos de idade, Pixote, cujo apelido dá título ao filme, que não 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente 

do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEdu da UFMT, e-mail: chenriquefraga@gmail.com. 

 
3 Doravante referenciado apenas como Pixote. 
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convivia com a mãe, não conhecia o pai e era morador de rua, Após a tentativa de furto 

de uma carteira, que acarretou na morte de um desembargador, Pixote, (interpretado pelo 

ator infantil Fernando Ramos da Silva) é levado para um reformatório, a Fundação 

Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM), em São Paulo, juntamente com mais alguns 

adolescentes. Após uma fuga coletiva, ele, ao lado de mais três amigos, sobrevive nas 

ruas da cidade, indo também para o Rio de Janeiro, praticando, roubos, traficando drogas 

e nos serviços de cafetão. 

O filme ganhou o prêmio Globo de Ouro, indicado como Melhor Filme 

Estrangeiro e no Festival de Locarno, no ano de 1981, na Suíça, levou o prêmio Leopardo 

de Prata. Foi considerado um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos, 

classificado na 12ª colocação, segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema 

(Abraccine). 

Esta pesquisa se propõe a analisar e discutir através da análise da linguagem 

cinematográfica a construção social da infância e juventude pobre brasileira na década de 

1980 no filme Pixote, problematizando as políticas destinadas a essas categorias etárias. 

Analisar o tratamento dado pela mídia às temáticas de infância e juventude; Analisar, no 

campo da linguagem cinematográfica, as representações dos personagens. 

 

 

Aportes Teóricos 

 

O conceito de infância surgiu a partir de uma série de construções sociais. A 

criança sempre fez parte da história, mas não havia, até a modernidade, a ideia de infância 

tal qual a temos hoje. Ela é constituída em tempos diversos, com realidades e diferentes 

representações. Nossa sociedade transformou a infância em um tempo de espera, onde a 

vida acontece em períodos determinados. Philippe Ariès traz essa ideia de construção 

social e também de variabilidade de conceitos da infância. O autor desconstrói a 

naturalização da noção de infância. Para ele, “[...] até o fim do século XII, não existem 

crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido” 

(ARIÈS, 2006, p.18). A história nos mostra que ao longo dos séculos apareceram distintas 

visões de infância.  
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No primeiro momento, a criança era vista como um adulto em miniatura sob os 

cuidados da família. Também havia instituições que serviam como alternativa para 

crianças que viviam em situações de rejeição. 

 

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução 

pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e 

XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento particularmente numerosos e 

significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII. (ARIÈS, 

1981, p. 65). 

 

Conforme Ariès (2006), em meados do século XVI, essa consciência sobre a 

particularidade do universo infantil começava a se acentuar. Tinha-se uma compreensão 

de infância pautada na pobreza e na caridade. Era alto o índice de mortalidade infantil, 

porque o risco de morte pós-natal era enorme, além das más condições de saúde e higiene 

da população em geral, e das crianças em particular. O sentimento de cuidado que se tem 

hoje, em relação às crianças, não era o mesmo naquela época. Por exemplo, uma criança 

morta não causava a mesma comoção que nos causa na atualidade, pois logo era 

substituída por outra. Para as famílias da época, a morte de um filho era sanada por outra 

criança que ocuparia o seu lugar. 

No século XVII se evidenciava um maior protagonismo da infância. As crianças 

ainda eram vistas como adultos, se caracterizam como adultos, participavam do mesmo 

ambiente que eles e até dividiam o trabalho diário. Porém, este século foi importante na 

evolução dos temas da primeira infância. Foi nesse período que retratos de crianças 

sozinhas se tornaram mais numerosos e comuns. Foi também no século XVII que os 

retratos de família tenderam a se organizar em torno da criança que se tornou o principal 

elemento da composição. Outro fato relevante da época diz respeito à caracterização da 

criança. A criança de família nobre ou burguesa passou a ser vestida de forma diferente 

dos adultos. Essa mudança poderia ser notada nas obras de artes em que essas famílias 

eram retratadas. Mas foi a partir do século XIX e XX que a infância começou a tomar seu 

lugar na sociedade. Surgia a necessidade de se pensar na criança como alguém que 

necessita de cuidados diferenciados, mais próxima da forma como hoje conhecemos a 

infância. 

Como decorrência, aparecem, também, as primeiras instituições destinadas ao 

atendimento exclusivo para crianças. Os internatos, a tutela, a ideia de isolamento, pois 

até então a criança estava inserida no meio social entre os adultos. O surgimento dessas 
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instituições ocorreu na primeira metade do século XIX, até 1850, em vários países da 

Europa, e no Brasil, no último quartel do século XIX. 

Uma das teses de Ariès é o enclausuramento que as crianças sofreram na escola e 

em suas casas. O autor debate sobre a retirada das crianças do espaço público, ou seja, se 

antes elas pertenciam às comunidades, agora são vistas como responsabilidade exclusiva 

dos pais e da escola. Assim, como pontua Jens Qvortrup: 

 

As crianças perderam sua visibilidade legítima no espaço público quando 

foram confinados a uma variedade de formas institucionais de infância: uma 

infância familiar, uma infância escolar, uma infância pré-escolar, uma infância 

de lazer, etc. (QVORTRUP, 2014, p.28). 

 

A infância passou a ser alvo de proteção. Uma proteção construída através da ótica 

do adulto. A criança já está na sociedade, já é parte da sociedade, mas o discurso adulto 

insiste em projetá-la para uma sociedade idealizada. As crianças têm um papel social 

fundamental, elas são necessárias para a sobrevivência da própria sociedade. 

Nesse contexto, pode-se pensar como a construção da infância também é 

representada no cinema. Os discursos produzidos pela indústria cinematográfica, na 

maioria das vezes, distribuem padrões culturais que se repetem na sociedade. 

As plateias tendem a compreender a representação cinematográfica como real, por 

desconhecerem as regras da linguagem cinematográfica e da mise-en-scéne. 

Mas o que é real e o que é imaginário? Nas palavras de Bernardet (2004, p.16), o 

cinema deposita na tela porções da realidade, coloca a própria realidade. Essa era a 

interpretação que o cinema queria propor e que foi aceita durante muito tempo sendo 

mudada somente com a compreensão prática de como as imagens são planejadas e 

executadas ao longo de uma filmagem. Em relação a isso, Bernardet nos diz: 

 

A imagem que vemos na tela é sempre imóvel. A impressão de movimento 

nasce do seguinte: “fotografa-se” uma figura em movimento com intervalos de 

tempo muito curtos entre cada “fotografia” (= fotogramas). São vinte e quatro 

fotogramas por segundo que, depois, são projetados neste mesmo ritmo. 

Ocorre que o nosso olho não é muito rápido e a retina guarda a imagem por um 

tempo maior que 1/24 de segundos. (...) o que nos dá a impressão de 

movimento contínuo, parecido com o da realidade (BERNARDET, 2004, p.18-

19). 

 

Trata-se, portanto, de uma ilusão ótica que pode ser desfeita a partir do momento 

em que a velocidade da filmagem ou da projeção é modificada. A imaginação do público 

foi alimentada durante anos com a ideia de que o cinema representava a realidade nas 
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telas, porém, esse conceito fantasioso foi contraposto pelos aspectos artificiais do cinema, 

ou seja, pela forma verídica em que esteticamente ele acontece.  

 

A história do cinema é em grande parte a luta constante para manter ocultos os 

aspectos artificiais do cinema e para sustentar a impressão de realidade. O 

cinema, como toda área cultural, é um campo de luta, e a história do cinema é 

também o esforço constante para denunciar este ocultamento e fazer aparecer 

quem fala (BERNARDET, 2004, p.20). 

 

É importante ressaltar que não existe um consenso em torno do conceito real de 

cinema, todas as evidências e opiniões expressas são frutos de um processo histórico que 

foi sendo construído em cima de distintas interpretações. A crítica atribuída à impressão 

de realidade e ao cinema como demonstração do real ganhou forma nos anos 1920, mas 

ganhou força a partir dos anos 1960. Conforme aponta Bernardet (2004, p.22): “É sintoma 

de uma crise que existe no cinema e, de modo geral, na estética e nas linguagens artísticas 

dominadas pela burguesia”. 

Diferente de outras artes, o cinema passou a ser definido como mercadoria a partir 

do momento em que se estabeleceu a reprodução de cópias. Os espectadores passaram a 

ter uma relação de consumo com o cinema, porém, diferente do consumo de outros 

produtos, como uma cadeira ou um quilo de alimento, o cinema é abstrato e somente com 

a aquisição de um ingresso se garante o direito a ter acesso ao produto. “O espectador não 

compra um filme na bilheteria, ele compra uma entrada que lhe dá direito a sentar numa 

poltrona durante um tempo determinado para olhar um filme” (BERNARDET, 2004, 

p.29). Sendo assim, o cinema se torna um comércio de direitos, mas um comércio sem 

um proprietário único, mas um exibidor que negocia direitos de exibição que 

consequentemente comercializa o direito de assistir. 

Jean-Claude Bernardet também discute em sua obra que o cinema proporcionou o 

nascimento de uma linguagem. Até o ano de 1915, os filmes conhecidos até então como 

“vistas” ou filmes “naturais”, como eram conhecidos aqui no Brasil, não tinham o formato 

que se tem hoje, a duração era curta e não contavam histórias com enredos definidos. De 

imediato o cinema contava histórias a partir de cenas que ocorrem em certa duração de 

tempo ("A chegada do trem na estação", por exemplo)4. Com o passar dos anos a narração 

ganhou uma nova forma e o cinema passou a relatar duas cenas, o interior e o exterior, 

situando o espectador dentro da trama. 

                                                 
4 Uma das primeiras projeções públicas da história foi feita pelos irmãos Lumiere no Café de Paris, em 

1895. Cf. BERNARDET, 2004, p. 12. 
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Para tratar sobre os elementos da linguagem cinematográfica e a realização de um 

filme, Marcos Napolitano ressalta que há etapas que devem ser percorridas para alcançar 

uma boa produção. Segundo Napolitano (2013, p.57), “boa parte dos valores e das 

mensagens transmitidas pelos filmes a que assistimos se efetiva não tanto pela história 

contada em si, e sim pela forma de contá-la”. O autor ressalta que existem elementos 

explícitos e implícitos nos filmes capazes de apresentar ideologias e valores. 

O uso do cinema para fins educativos tem se ampliado enormemente nos últimos 

tempos, o que nos permite refletir sobre o papel que essa importante arte tem na relação 

com a educação. Para Rosália Duarte (2009), a linguagem cinematográfica vem 

conquistando cada vez mais pesquisadores que viram nos filmes a possibilidade de usá-

los como fonte para a realização de investigações a respeito dos problemas relacionados 

aos meios educacionais, considerando, assim, o cinema como um campo de estudos 

educacional. 

Rosália Duarte, ao citar o sociólogo francês Pierre Bourdieu, afirma: 

 

A experiência das pessoas com o cinema contribui para desenvolver o que se 

pode chamar de ‘competência para ver’, isto é, uma certa disposição, 

valorizada socialmente, para analisar, compreender e apreciar qualquer história 

contada em linguagens cinematográficas (BOURDIEU, 1979. apud DUARTE; 

2009, p.13). 

 

A competência mencionada está ligada à carga cultural que o indivíduo adquire 

dentro dos grupos sociais, além das experiências a afinidades com as artes e com a mídia. 

O gosto pelo cinema, segundo a autora, está relacionado a visão de mundo, as suas origens 

e experiências culturais. Assistir a um filme também é um hábito que precisa ser 

cultivado, porém, de acordo com dados apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), menos de 9% dos municípios brasileiros possuem salas de cinema, 

e as que possuem, na maioria das vezes, são concentradas em grandes centros comerciais. 

Já as vídeo locadoras estão presentes em 78% dos municípios. Esses dados têm grande 

influência nesse processo educativo. Nesse contexto, Duarte comenta: 

 

[...] Ir ao cinema, gostar de determinadas cinematografias, desenvolver os 

recursos necessários para apreciar os mais diferentes tipos de filmes etc., longe 

de ser apenas uma escolha de caráter exclusivamente pessoal, constitui uma 

prática social importante que atua na formação das pessoas e contribui para 

distingui-las socialmente (DUARTE, 2009, p. 19). 
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A autora aponta, ainda, uma importante discussão sobre os filmes como objeto de 

pesquisa em educação. A importância do cinema no campo educacional ainda não ganhou 

destaque significativo, pois está em fase de desenvolvimento. Por um lado, nota-se, 

através dos poucos artigos publicados, que os pesquisadores dessa área ainda dão pouca 

atenção aos filmes como objeto de estudo. Por outro lado, a rica linguagem 

cinematográfica vem conquistando cada vez mais pesquisadores que viram nos filmes a 

possibilidade de usá-los como fonte ideal para a realização de investigação de problemas 

relacionados aos meios educacionais, considerando assim o cinema como um campo de 

estudos.  “Isso faz do filme o resultado de um conjunto de significações que podem ser 

interpretadas e compreendidas de diversas maneiras” (DUARTE, 2009, p.86). 

Para analisar, por exemplo, as infâncias e as juventudes retratadas no filme Pixote, 

não basta dominar apenas as técnicas cinematográficas, mas entender também quais as 

representações da infância e juventude presentes na sociedade e cultura em que o filme 

foi produzido. Dessa forma, é necessário levar em consideração o filme enquanto arte de 

entretenimento e fascinação, mas, também, como um produto cultural que origina, reflete 

e transporta valores e crenças das sociedades em que está envolvido. Ver e interpretar 

filmes sugere, acima de tudo, compreender o sentido que eles têm no contexto social do 

qual fazem parte.  

Jean-Claude Bernardet (2004) nos faz um questionamento acerca do que vem a 

ser o cinema, quem, o porquê e como o mesmo se definiu. A história de seu 

desenvolvimento desde uma descoberta para a "ciência" até sua conversão para o campo 

da arte (e educação) ficou conhecida, principalmente, pelo fato de os filmes terem a 

capacidade de “reproduzir a realidade”, como a maior parte dos espectadores percebe esse 

campo artístico. 

O filme Pixote, produzido pela Embrafilme, foi realizado no final da era do 

Cinema Marginal (conhecido como Boca do Lixo). Famoso pelas produções de 

pornochanchadas que levaram um elevado público às salas de cinema, o cinema da Boca 

do Lixo deixou marcas negativas no cinema nacional por produzir filmes de alto teor 

erótico com roteiros fracos e sem investimento comercial. 

Associar a infância e juventude a temas relacionados a ‘problemas sociais’ é uma 

discussão histórica e abordada por vários teóricos. Quando o assunto é cidadania, a figura 

da criança e do jovem é lembrada, mas de forma negativa e, geralmente, associada a 
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privação e assunto de denúncia, e raras vezes como sujeitos capazes de participar dos 

processos de definição, invenção e negociação de direitos. Como expressa Abramo: 

 

No entanto, toda vez que se relaciona a questão da juventude à da cidadania, 

seja pelos atores políticos seja pelas instituições que formulam ações para 

jovens, são os ‘problemas’ (as privações, os desvios) que são enfocados; todo 

debate, seminário ou publicação relacionando esses dois termos (juventude e 

cidadania) traz os temas da prostituição, das drogas, das doenças sexualmente 

transmissíveis, da gravidez precoce, da violência. As questões elencadas são 

sempre aquelas que constituem os jovens como problemas (para si próprios e 

para a sociedade) e nunca, ou quase nunca, questões enunciadas por eles, 

mesmo por que, regra geral, não há espaço comum de enunciação entre grupos 

juvenis e atores políticos. (ABRAMO,1997, p.78). 

 

 

Os conteúdos midiáticos produzidos para o público jovem vêm crescendo no 

mundo todo. Os cadernos, geralmente, abordam temas como cinema, música, lazer, 

esporte e comportamento.  Mas quando o conteúdo é sobre o jovem e direcionado ao 

público adulto, a abordagem é diferente. Nesse caso, temas como violência, drogas e 

abuso sexual ganham espaço na imprensa. 

Para José Machado Pais, a mídia contribui para que essa cultura juvenil 

fragmentada seja difundida na sociedade, reforçando ainda mais essa construção da 

infância e da juventude perigosa, problemática e irresponsável. Nas palavras de Pais: “[...] 

as notícias que estes veiculam a propósito da cultura juvenil ou de aspectos fragmentados 

dessa cultura (manifestações, moda, delinquência, etc.) encontram-se afetadas pela forma 

como tal cultura é socialmente definida”. (PAIS, 1990, p.15). 

Essa cultura construída socialmente e alimentada pela mídia, reforça a ideia de 

que “problema social” é uma característica inata da juventude. Os problemas de 

criminalidade, violência, incapacidade profissional, são algumas das atribuições 

estereotipadas que são reconhecidas como sendo especificas dos jovens. Sobre essa 

problemática, Pais levanta o questionamento: “Mas sentirão os jovens estes problemas 

como os seus problemas?”. (PAIS, 1990, p. 20). 

É nesse sentido que Fúlvia Rosemberg explica que o estereótipo de criança carente 

foi bastante disseminado na década de 1980: 

 

[...] surgiu a partir da diversidade de estilos de vida em que rótulos criança 

carente, abandonada, trabalhadora, de rua, foram expressões usadas 

indiscriminadamente por muitos durante a década de 80, unificando, sob o 

mesmo rótulo simplificador, a diversidade de situação de vida de crianças e 

adolescentes empobrecidos. (ROSEMBERG, 1993, P.73). 
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Metodologia 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizo o referencial metodológico 

proposto por John B. Thompson para a análise das formas simbólicas no contexto da 

comunicação: a hermenêutica de profundidade (HP), que compreende três fases: 

1) análise sócio histórica da forma simbólica analisada 2) análise formal ou 

discursiva, e 3) interpretação/reinterpretação. 

Para a primeira fase da HP, será delineado o contexto sócio histórico do 

crescimento da circulação na mídia de temáticas associadas à infância e juventude 

brasileira e a valorização do agendamento dessas temáticas na mídia e o contexto sócio 

histórico do filme. Na segunda fase da HP, ou seja, a análise formal, será analisado o 

filme Pixote a partir da técnica de Análise Fílmica, através da seleção de sequências e 

cenas específicas que contemplem nossa problemática central, qual seja, a representação 

da criança pobre. A última fase da HP corresponde à interpretação/reinterpretação e 

consiste em elaborar a síntese das duas fases anteriores: a articulação dos resultados da 

análise sócio histórica com a análise do discurso traz a representação do conjunto dos 

discursos analisados. A pesquisa se encontra na primeira e segunda fase, ou seja, no 

estudo do contexto sócio histórico do filme e na análise formal do filme. Para essa 

segunda etapa, estão sendo selecionadas cenas que apresentem características simbólicas.  

 

Análise preliminar dos dados 

 

O principal elemento a se destacar do contexto sócio histórico é o intenso discurso 

durante a década de 1980 sobre “crianças abandonadas no Brasil”. Esse discurso, além de 

disseminar dados estatísticos sem nenhuma apuração ou fonte confiável, associava 

crianças em situação de rua a famílias pobres. A mídia, através da imprensa, divulgava 

com frequência esses números. A cada período de ano, aumentava e apresentava 

estimativas bastante diversas. 

Nesse contexto nacional que buscava denunciar a situação de “crianças 

abandonadas” ou “crianças de rua”, outro meio midiático que se apropriou do tema para 

realizar “crítica social” foi o cinema. O filme Pixote, por exemplo, se apropriou do tema 
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para realizar essa crítica. É pertinente frisar a importância do cinema para a comunicação 

social como um instrumento da área e pela história como uma importante fonte de 

pesquisa. Conforme aponta Flávio Trovão (2010) ao reforçar a ideia de que o cinema 

adquiriu esse importante papel de relatar fatos da humanidade através dos filmes nas telas: 

 

Seja nos gêneros documentário, drama, melodrama, seja ainda cinejornal, a 

questão discutida atualmente pelos historiadores é a capacidade que o cinema 

adquiriu, ao longo do século XX, de narrar, por meio das imagens, temas da 

História da humanidade (TROVÃO, 2012, p.13). 

 

As histórias que eram restritas somente ao texto escrito (literatura) ganharam uma 

dimensão maior de público a partir do momento que passaram a ser relatadas em uma 

narrativa imagética, através do cinema, que se tornou admirável fonte de construção de 

discursos. Diferente da literatura, a experiência de “ler o filme” no cinema é coletiva e 

ocorre ao mesmo tempo. 

 

 

O Filme 

 

A seguir, é apresentada uma análise preliminar da cena de abertura do filme. A 

primeira sequência acontece em voz off e o diretor Hector Babenco apresenta para o 

espectador um bairro populoso da periferia de São Paulo. Em seguida, ele aparece em 

uma locação elevada (em ângulo Plongée, ou seja, a câmera captando a imagem de cima 

para baixo) apresentando dados estatísticos sobre a população brasileira, a fatia que 

compete às crianças e os adolescentes e o número exorbitante (3 milhões) que 

representaria essa categoria “que não tem lar”, ditas como abandonadas, sem, entretanto, 

se preocupar em mencionar a fonte de tais dados tão estarrecedores. Logo após, mostra o 

ator que interpreta o protagonista do filme, juntamente com sua família e enfatiza que ele 

é morador do bairro e que se trata de uma produção baseada em fatos reais. 

Seguem as imagens da sequência de abertura do filme: 

Cena 1: Plano Geral5 da favela paulistana. Em um plano sequência, ou seja, aquele que 

não tem cortes e acaba por criar uma maior ideia de veracidade no espectador, vê-se a 

imagem da favela e, em seguida, o diretor sendo enquadrado no centro da cena. Ao 

                                                 
5 “Plano Geral: em cenas localizadas em exteriores ou interiores amplos, a câmera toma uma posição de 

modo a mostrar todo o espaço da ação.” (XAVIER, 2005, p.27). 
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mesmo tempo ouve-se Babenco afirmando: “Isso aqui é um bairro de São Paulo, grande 

polo industrial da América Latina, responsável por 60 ou 70% do Produto Internacional 

Bruto desse país. O Brasil é um país com 120 milhões de habitantes que aproximadamente 

50% estão abaixo dos 21 anos de idade, dos quais, aproximadamente também 28 milhões 

de crianças vivem numa situação abaixo das normas exigidas pelos Direitos 

Internacionais da Criança das Nações Unidas. Existem ainda aproximadamente nesse país 

3 milhões de crianças que não têm casa, que não têm lar, que não têm origem 

familiar definida”. 

 

 

 

Cenas iniciais do filme “Pixote”, em plano sequência. 
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No mesmo plano sequência, também em Plano Geral, o diretor mostra o 

personagem Fernando, juntamente com sua mãe e seus nove irmãos, e numa sequência 

de vários cortes nos é apresentado várias crianças pobres, algumas brincando, outras 

sendo cuidadas pelos irmãos. A câmera dá um zoom deixando em evidência somente o 

Fernando, sua mãe e uma das irmãs. Ainda ouve-se a voz do diretor: “Esse bairro, por 

exemplo, se trata de um bairro onde se vivem famílias de operários de fábricas vizinhas, 

fábricas muito grandes. O quadro típico em que o pai e a mãe vão trabalhar e as crianças 

ficam em casa e quem toma conta normalmente é um irmão maior ou alguma vizinha que 

é paga para isso. Fernando, por exemplo, que é o personagem principal do filme Pixote, 

vive com a mãe e mais nove irmãos nessa casa. E o filme privilegiou as representações 

de crianças que pertencem a essa origem social.”  
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A abertura do filme apresenta vários elementos de veracidade. São eles: plano 

sequência, que dá a sensação de que o expectador está participando da cena; diretor 

apresentando o filme, Babenco fala de forma espontânea; estilo documentário, explora o 

enquadramento e o zoom. Esses elementos apontam para que o expectador perceba que o 

que será mostrado em seguida é a verdade. A roupa usada por Babenco também é objeto 

de interpretação. A cor branca dá a sensação de pureza, de inocência, remetendo a quão 

frágeis são àquelas crianças e o quanto elas estão vulneráveis. 

Num corte seco a tela fica em fade-out6, aparece a marca “HB” (Hector Babenco) 

escrito em laranjado. E, enquanto aparecem os créditos iniciais, toca uma trilha sonora 

que lembram instrumentos de sopro. A trilha lembra abertura de filmes clássicos de 

suspense e terror, causa justamente essa sensação: de que algo horripilante está prestes a 

começar. É como se fossemos assistir a uma produção cinematográfica de Stanley 

Kubrick, em “O iluminado” (1980). 

A década de 1980 foi marcada pela intensa preocupação do Estado, ONGs e 

igrejas em relação as crianças e jovens das grandes cidades brasileiras. A construção de 

problemas sociais tendem a se ampliar e tornar-se mais dramático quando associado a 

categoria infância e juventude. 

 

(...)A dramatização do problema social é necessária para chamar a atenção e 

revesti-lo da urgência de mobilização e indignação social na competição com 

outros problemas. São vários os recursos retóricos para operar essa 

dramatização: um deles é a associação com crianças. (ROSEMBERG e 

ANDRADE, 2007, p.261) 

 

O Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Idade (NEGRI), vinculado ao Programa 

de Estudos Pós-Graduados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, contempla 

várias produções voltadas para compreender a construção social da infância pobre no 

Brasil. Dentro desse contexto, Fúlvia Rosemberg e Marcelo Andrade apontam que a 

mobilização pelo problema da “criança abandonada” ganhou forma quando surgiram 

campanhas que ganharam forte impulso da mídia. O discurso do diretor Babenco na 

abertura do filme demonstra o apelo para que haja uma sensibilização.  Quando as 

famílias pobres são apresentadas na primeira sequência nota-se que “pobreza” e 

“criminalidade” estão associados. Ou seja, impregna a ideia de que trabalhadores pobres 

                                                 
6 Fade-out é o efeito que causa o desaparecimento gradativo da visibilidade de uma imagem no final de 

uma sequência; escurecimento. 
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que ficam o dia inteiro fora e não têm tempo de cuidarem dos filhos assinam o contrato 

de doação deles para o “mundo do crime”. E dessa forma, o “abandono”, a falta de 

alimento e moradia e as más condições de trabalho são atribuídos aos pais, isentando a 

responsabilidade do Estado e criando a ideia de “família desestruturada”. Assim, a 

abertura do filme aponta para a retórica sobre crianças e jovens pobres que será adotada 

no filme, que é a mesma adotada pela mídia escrita e pelas campanhas de ONGs e igrejas 

no período. Conforme Rosemberg e Andrade:     

 

Os problemas sociais então demarcados [para a infância e juventude pobre 

brasileira] têm provocado investigações, estímulo à solidariedade nacional e 

internacional, bandeira para campanhas de mídia e meta de políticas sociais. 

Porém, este esforço de sensibilizar a opinião pública quanto as condições 

sociais degradantes de crianças e adolescentes pobres, gerou a delimitação de 

problemas sociais publicizados por meio de uma retórica específica, que vem 

percorrendo o mundo, e que, no seu esforço de convencimento, muitas vezes, 

estigmatiza famílias, crianças e adolescentes pobres. (ROSEMBERG e 

ANDRADE, 2007, p. 257-258). 

 

 

Considerações Finais 

 

As análises preliminares indicam que, a despeito do filme ter sido produzido e  

difundido em nome da “causa da infância”,  dentro de uma perspectiva de “crítica social”, 

o conteúdo do filme remete a discursos que associam a infância e famílias pobres ao 

abandono, ao desvio, à criminalidade, configurando o que Rosemberg chamou de 

“armadilhas do discurso”, pois o filme participa de uma produção discursiva sobre a 

“criança abandonada” que, embora empenhada  “em denunciar a intensidade e extensão 

de situações degradantes em que vivem crianças e adolescentes, geralmente associadas a 

manifestações de violência adulta, coletiva ou individual, concreta ou simbólica, direta 

ou indireta”,  acaba por construir e sustentar identidades deterioradas do segmento que 

pretende defender (ROSEMBERG E ANDRADE, 2007, p. 257). 
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