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Resumo: A proposta desta investigação é identificar como se dá a construção 
da imagem da criança no cinema, considerando dois aspectos particulares desta 
personagem: sua inserção em uma situação de crise social e sua pronunciada 
importância na trama dos filmes. Para isso, será feita a análise de 3 filmes: 
Alemanha Ano Zero (1947), de Roberto Rossellini, Vítimas da Tormenta (1947) 
e Ladrões de Bicicleta (1948), ambos de Vittorio De Sica. A seleção em tela não 
apenas traz a personagem vivida pela criança ante uma situação de crise (no 
caso dos filmes selecionados para a investigação, o fim da guerra e o imediato 
pós-guerra), como também um bloco de filmes realizados em um mesmo 
período histórico. A investigação se dará pela sua contextualização, mesmo 
estes filmes estando esteticamente inseridos dentro do que convencionamos 
chamar de neorrealismo italiano. Uma questão, em particular, chamou a 
atenção: considerado o período histórico escolhido, a criança pode ser vista 
como um tipo de personagem que estava à margem da cena?  
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Por meio da análise de dois filmes, Alemanha Ano Zero (1947), de Roberto 

Rossellini, e Ladrões de Bicicleta (1948), de Vittorio De Sica, a proposta é 

identificar como se dá a construção da imagem da criança no cinema, 

considerando dois aspectos particulares desse tipo de personagem. 

Primeiramente, sua inserção em uma situação de crise social, que, no caso dos 

filmes escolhidos para a investigação, trata-se do fim da guerra e do imediato 

pós-guerra, que faz com que a seleção conte com filmes produzidos na Itália 

após 1945, tentando destacar como os sentidos são construídos no interior dos 

filmes, considerando que não apenas a câmera, mas a música, a presença 

diegética dos sons e do silêncio, o jogo entre luz e sombra etc, tudo isso pode 

significar e propor significados, cabendo à câmera dar um significado 

determinado. 

                                                             
1 Mestranda pelo Programa de Mestrado em Ciências Sociais da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) 
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 Para Gian Piero Brunetta, na trajetória do cinema italiano, o movimento 

de valorização de artistas que saíam dos estúdios e iam para os lugares onde a 

Itália era feita e ninguém conhecia, toma impulso na década de 20 e torna-se 

uma das principais características do período cinematográfico que fica 

conhecido como neorrealismo. Este “movimento”2 preocupava-se com a 

realidade de sua época, utilizando o cinema como forma de contestação e 

discussão da realidade. Esta preocupação com a transformação da realidade 

social, que se concretizaria no cinema a partir dos anos 40, já podia ser 

percebida, segundo o autor, em produções entre 1929 e 1933, nas quais 

aparecem personagens inéditos nas telas italianas:  

(...) proletários, camponeses, donas de casa e, sobretudo, uma 
capacidade de abraçar e incluir na tela ambientes e realidade que 
haviam permanecido fora da cena”, numa tentativa de abraçar com a 
câmera toda península e trazer à tela “sujeitos sociais de todos os 
tipos, 

 

 e não obstante mantendo destes personagens "oportuna distância"3, que 

permitiria o questionamento de suas condições (Brunetta 1995, 215). Diante da 

consideração do autor, percebe-se que neste mesmo período, a criança e a 

infância recebem atenção especial do cinema: personagem ao qual antes 

raramente se dispensava atenção, passa a ter uma crescente importância, 

tornando-se protagonistas de diversos filmes.  

Desta forma, somos conduzidos ao segundo aspecto desta seleção, qual 

seja, a pronunciada importância da criança na trama dos filmes. Esta presença 

da criança ou de crianças nos filmes de Roberto Rossellini e Vittorio de Sica, ou 

no cinema italiano do imediato pós-guerra não é marcada por uma única obra. 

No primeiro caso, elas aparecem com destaque em pelo alguns outros dois 

filmes: Roma, cidade aberta (1945) e Paisà (1946). No caso de De Sica, além de 

Ladrões de Bicicleta, talvez o filme sobre criança mais conhecido dentre os 

citados, há A culpa é dos pais (1944), realizado antes de 1945, e Vítimas da 

Tormenta, isso sem contar os diversos outros diretores que fizeram da criança 

suas personagens principais. A seleção em tela, portanto, não apenas traz a 

personagem vivida pela criança ante uma situação de crise, como também um 
                                                             
2 Uso aqui a expressão “movimento” em decorrência das inúmeras discussões sobre o caráter 
do neorrealismo: se escola, movimento, estética poética. 
3 No original: “... proletari, contadini, donne chi si stanno dalla casa e soprattutto uma capacità di 
abbracciare e includere nello sguardo ambienti e realtà rimasti ai margini della scena”, “soggeti 
sociali di ogni tipo”. 



Atas do III Encontro Anual da AIM 

21 
 

bloco de filmes realizados em um mesmo período histórico. O objetivo é então 

perceber de que forma se dá a construção da imagem da criança neste período 

do pós-guerra. 

Uma questão, em particular, chamou a atenção: considerado o período 

histórico escolhido, a criança pode ser vista como um tipo de personagem que 

estava à margem da cena?  

A ideia dominante é daquela criança que é reduto de inocência, de que 

não existe em um espaço público e político e que “quer nada, deseja nada e 

demanda nada, exceto, talvez, sua própria inocência” (Jenkins 1998, 1-2). Isto 

prevê que os adultos devam protegê-la, salvaguardá-la e, mais importante, 

colaborar com a formação de seu caráter. Esta lógica faz sentido quando se 

considera o momento histórico de reconstrução pelo qual não só a Europa, mas 

o mundo passava, e a cadente preocupação com a infância no período. Um 

conflito nas proporções como o da Segunda Guerra Mundial, com um número 

de mortes elevado dada a capacidade destrutiva que o homem adquiriu, acabara 

por romper com os laços familiares mais fortes e, em casos como o alemão e 

italiano (ambos cenários dos filmes analisados), destruiu as bases da sociedade, 

destruição não somente física. Foi necessário um esforço de adaptação por 

parte das crianças que, na medida em que estão inseridas neste contexto de 

reconstrução, veem-se então participantes de uma nova rotina que, 

anteriormente, não estava associada à infância, e que inclui jornada de trabalho, 

responsabilidades domésticas e vida sexual ativa. Opera-se então, um 

“esquecimento” do significado da infância. Esperam-se atitudes, segundo André 

Bazin, próprias do universo infantil, ingênuas e inocentes, mas surpreende-se 

quando, nos filmes, estas atitudes não existem, e no lugar delas, as crianças 

traduzem sentimentos e práticas próprias ao mundo adulto. 

Concentro-me em filmes nos quais os personagens principais, 

notadamente infantis, têm a capacidade de nos atingir, de nos perturbar, de nos 

mobilizar mais violentamente, portando questões que, de alguma maneira, 

instigam a nossa reflexão: na obra de Rossellini, temos Edmund e em Ladrões de 

Bicicleta, temos como coprotagonista Bruno Ricci, ambos com idade 

apresentada nos filmes entre 9 e 14 anos. A tentativa de distanciar-se da 

associação a ingenuidade e infância mostra-se presente nos filmes pesquisados, 

de modo a ser construída mantendo-se distante de uma imagem idealizada de 
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criança. Conforme nos coloca Fabiana de Amorim Marcello (2004, 344), uma 

imagem que “(...) menos ‘volume’, detenha, e consequentemente, para nosso 

desespero ou satisfação, mais ‘vazios’ possua” (Marcello 2008, 344), podendo 

assim provocar uma reflexão. Se, afinal, as crianças dos filmes são diferentes 

entre si, não apenas em virtude das abordagens particulares realizadas pelos 

dois diretores (Rossellini e De Sica), como também entre os personagens 

infantis construídos no interior de cada filme, não temos uma voz ou imagem 

unívoca das crianças nos filmes selecionados. Em uma comparação entre ambos 

os diretores, Zavattini atenta para a maneira com a qual os dois cineastas em 

questão tratam da infância. O tema interessa ao público e os protagonistas 

causam empatia. Mas se Rossellini assume como postura colocar sua criança, 

Edmund, como reflexo da destruição moral da Alemanha de sua época, De Sica 

segundo sua visão apela ao pieguismo em sua acusação à esse mundo que os 

permeia. O primeiro não pede uma opinião, uma tomada de posição, um 

julgamento. No segundo, a comoção é imediata, principalmente quando se trata 

de Vítimas da Tormenta. A criança de Alemanha ano zero está sempre se 

relacionando com adultos, mas de maneira mais dramática.  

Não podemos dizer que estão abandonados à própria sorte já que Dentre 

as imagens de criança previamente selecionadas, somente uma delas, Pasquale, 

de Vítimas da Tormenta, não tem família. Ainda assim, é possível perceber que 

são como vítimas de um contexto social específico e de um núcleo social (a 

família) desagregado, pois, normalmente, não está entre as preocupações 

infantis a administração do lar, o trabalho, as compras, a moradia. Assim como 

percebemos a quase completa ausência de garotas nos filmes (salvo por 

Alemanha Ano Zero, no qual uma garota aparece em meio a trama 

rapidamente), percebemos que são os garotos que, independente da idade, se 

sustentam, correm atrás de emprego e dinheiro, organizam suas finanças, e em 

decorrência, estão envolvidos nas preocupações relacionadas com o mundo 

adulto, a saber. De certa forma, não podemos afirmar que as crianças dos filmes 

são semelhantes entre si, não apenas em virtude das abordagens particulares 

realizadas pelos dois diretores (Rossellini e De Sica), que são distintas, como 

também são diferentes os personagens infantis construídos no interior de cada 

filme. Não temos uma voz ou imagem unívoca das crianças nos filmes 

selecionados, nem mesmo quando tratamos do mesmo diretor em obras 
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distintas. Com a infinidade de personagens infantis não só neste momento de 

produção, mas em toda a história do cinema, o que justificaria tal seleção? Esta 

análise conta com o período histórico da guerra e do pós-guerra como 

momento privilegiado para abordar a infância, assim como situações em que as 

crianças se encontram vulneráveis socialmente. A partir das imagens destas 

crianças, pode-se imaginar uma reflexão por parte do adulto, que se vê 

obrigado a questionar sua própria realidade, dado que: "a guerra é sempre cedo 

demais, mesmo para os adultos, já que seu tempo é o tempo do medo e da 

destruição" (Kramer 2006, 8). Sendo a guerra esse tempo do medo e destruição, 

a presença das crianças nos filmes inverte uma relação há tempos enraizada 

socialmente, na qual prevalece o olhar do adulto, impondo agora uma oposta, 

qual seja, uma que propõe uma educação que parte da criança, um olhar para a 

sociedade que parte dela. 

Partindo da formulação de que a imagem da criança é capaz de mobilizar 

afetos e chamar a atenção, não considero então a imagem de uma criança 

qualquer observada no cinema, mas sim a de uma em particular, que não é 

somente observada, mas que efetivamente nos olha também. O que significa, no 

entanto, afirmar que se trata de uma imagem de criança que efetivamente nos 

olha? 

Bazin considera, em um capítulo de seus ensaios sobre o cinema dedicado 

ao filme Alemanha Ano Zero, que estes filmes infantis (aqueles que 

convencionalmente chamamos de neorrealistas) questionam “o nosso 

interesses pelas crianças”. De fato, a relação entre crianças e adultos apresenta-

se conflituosa desde o princípio, e torna-se possível questionar o interesse dos 

adultos pelos pequenos  já que, diante de atitudes adultas por parte das 

crianças, elas deixam de ser tratadas como tais e passam a ser tratadas como se 

fossem adultas. 

Tomamos como ponto de partida aquilo que Sorlin chama atenção quanto 

à questão da família, presente não somente em Ladrões de Bicicleta, mas 

também em alguns filmes rodados à época (como Obsessão, Europa 51 e Viagem 

em Itália). Podemos perceber a falta de coerência entre estas famílias retratadas 

pelo cinema e aquelas da realidade. Segundo Sorlin, o cinema italiano dos anos 

50 não elimina a personagem da criança, já que seria impossível, mas a coloca à 

margem, ou em ocasiões de grupo (como em Roma, Cidade Aberta), ou como 
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figurante, ao lado de um adulto. Mas condiz isso à realidade? Seria um trabalho 

intenso e árduo fazer um levantamento de todos os filmes em que a criança 

aparece, e dentre todos, selecionar aqueles em que figura apenas como 

protagonista e ainda, definir aquilo que pode ser considerado protagonismo nas 

tramas. Ainda, não é o objetivo desta pesquisa fazer tal levantamento, mas os 

filmes aqui selecionados negam tal hipótese: em Alemanha Ano Zero, Edmund é 

o personagem principal da trama e, em Ladrões de Bicicleta, Bruno anda lado a 

lado de seu pai. Sobre a incoerência, Sorlin ainda lembra que a média de filhos 

por família na Itália da época era de 4. Desta forma, a única que chega neste 

número dentre as observadas é a família de Giuseppe, de Vítimas da Tormenta, 

que apesar de não termos acesso ao número exato, é retratada em uma cena. 

Edmund tem dois irmãos, Bruno tem apenas uma irmã, bebê ainda. Não sendo a 

representação, deste modo, fiel às famílias italianas, Sorlin argumenta que o 

cinema não é, nem deve ser uma reprodução da realidade, mas sim sugerir um 

ponto de vista e uma leitura particular da sociedade. Aquilo que dá à imagem o 

caráter de evidência (histórica) e de prova, segundo Sorlin, é consequência de 

um saber anterior que o filme vem autenticar – o que é ainda mais pronunciado 

num filme histórico ou que aborde questões ligadas aos grandes 

acontecimentos sociais, políticos e históricos, como o pós-guerra, por exemplo. 

Isso não impede que o público se aproxime, ou sinta-se retratado diante da 

imagem de tais famílias cinematográficas. 

Com o objetivo principal de fazer de seu personagem, Edmund, 

representante das muitas crianças alemãs que sofrem com as condições 

precárias de subsistência que fazem do imediato pós-guerra um período 

conturbado na Europa, Rosselini utiliza-se planos-sequência longos, de até mais 

de dois minutos, pra mostrar Berlim em ruínas, como se este recurso 

expressivo do cinema pudesse envolver as tomadas da cidade em um tom 

documental e, em decorrência, na visão do diretor, mais próxima da realidade. 

Enquanto em Alemanha Ano Zero, Rossellini coloca em cena constantemente a 

destruição europeia, em ambos os filmes de De Sica, a ênfase não é dada tanto à 

destruição física. A princípio, não há sinais de destruição nos filmes, mas sim 

nossa atenção é voltada para condição precária a qual seus habitantes estão 

submetidos, não só evidenciada pelo trabalho infantil, mas também pela disputa 

por emprego e comida. Desde o discurso na abertura do filme, Rossellini 
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salienta sua preocupação em produzir um filme que mobilize as capacidades 

sensíveis do espectador, sendo a passagem finalizada com as seguintes palavras:  

Mas se alguém, após assistir a história de Edmund Koeler, 
passar a achar que algo deve ser feito, e que as crianças alemãs 
precisam reaprender a amar a vida, então, os esforços daqueles que 
fizeram este filme serão imensamente recompensados.  

 

O trecho evidencia o caráter mobilizador do filme: não basta produzi-lo 

com a intenção de sensibilizar o espectador, mas precisamente o contrário, é 

necessário que o espectador reflita sobre o tema, privilegiando conforme nos 

lembra Mariarosaria Fabris, o “como olhar” proposto por Rossellini, em 

decorrência do “olhar em volta”. Conforme nos aponta Bazin, é exatamente 

tirando da criança a ingenuidade pueril e inocente, como Rossellini faz com 

Edmund (mas que percebo acontecer também nos filmes de De Sica), e 

recusando desta forma o apelo ao sentimentalismo ou emoção, que o 

espectador se vê obrigado à reflexão. O filme resulta, por fim, em uma 

comoção, pois é com esta criança que o adulto se identifica. 

Ao chegar entrarmos na casa de Edmund, percebemos que a penúria do 

garoto e seus esforços para sustentar uma família de quatro pessoas não 

condizem com a situação ou a postura que se espera que uma criança tenha. O 

menino sustenta inclusive o irmão mais velho, um ex-soldado nazista, que foge 

da polícia, assim como o pai doente e a irmã. Além da família, os garotos dos 

filmes são obrigados a assumir responsabilidades que não condizem com o 

universo infantil. O que vemos, portanto, é uma realidade na qual as crianças 

sustentam as suas famílias, tomando para si responsabilidades e preocupações 

próprias do mundo adulto. Sustentar terceiros, pagar contas, conseguir 

alimentos, são elementos cotidianos da vida das crianças nesse momento. Ao 

contrário, quando adentramos a residência dos Ricci, de Ladrões de Bicicleta, 

não nos deparamos com um ambiente apertado e populoso, como é o caso da 

moradia de Edmund, em Alemanha Ano Zero, mas é possível perceber a 

situação na qual vive a família Ricci, e que é uma constante na Itália: 

desemprego, fome e falta de condições desde a Guerra fazem com que a 

população viva em circunstâncias precárias. 

De diversas maneiras, Rossellini problematiza o papel da criança nesse 

momento. Ao comparar duas obras do cineasta, mesmo que de maneira sucinta, 

podemos perceber essa preocupação: Edmund, personagem principal do filme 
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de Rossellini (sobre o qual dedicamos particular atenção), se suicida no final. 

Toda a sua realidade é de destruição e esta o transforma em vítima, pois 

cresceu sob uma Alemanha do III Reich  e viveu nos seus escombro. Michel, 

criança de Europa 51 (1952), vive alguns anos mais tarde, num contexto de pós-

guerra e início de Guerra Fria, e é representante de uma “paz frágil”. Ele se 

mata, para desespero de sua mãe, que lhe negligenciou atenção durante um 

bom tempo. Isso ocorre justamente quando os pais oferecem um jantar para 

inúmeros convidados no qual discutiriam a “paz”. Apesar de não termos em 

Europa 51 uma criança no papel de protagonista, vale lembrar que sua imagem 

(de criança negligenciada) é fortemente reforçada, principalmente em razão da 

mudança radical de comportamento da mãe depois da morte do filho. As 

crianças estão à mercê de uma sociedade completamente indiferente a elas. 

Na leitura de Bazin, por exemplo, Bruno Ricci, o garoto de Ladrões de 

Bicicleta, é a testemunha da tragédia de seu pai (Bazin 1991, 269), e, conforme 

podemos interpretar, testemunha também da situação da Itália e das famílias 

italianas, às quais os Ricci representam. É seu cúmplice, o ajuda, o critica 

quando não concorda com a sua ação, mas não sai de perto do pai. Mesmo após 

levar uma palmada leva, continua sua trajetória seguindo os passos do pai, agora 

de forma mais distante fisicamente, com passos menos acelerados e, 

principalmente, sem olhá-lo nos olhos, sem encará-lo como de costume. Se, de 

acordo com o que Gian Piero Brunetta escreve em Cent’anni di cinema italiano, 

um dos resultados da guerra no cinema é que atores e diretores aprenderão que 

além do corpo e da palavra, os olhares e o silêncio podem também comunicar, a 

força expressiva do silêncio e do olhar de Bruno é inquestionável (Brunetta 

1995, 239).  

A criança é a reserva dramática que Bazin considera fazer toda a diferença 

para a grandiosidade do filme, já que não há nenhum grande acontecimento de 

fato, tratando-se apenas da busca do operário pelo seu objeto de trabalho, a 

presença calada de Bruno é a característica fundamental do filme: 

O achado da criança é um toque de gênio, do qual não sabemos 
em definitivo se é de roteiro ou de mise-en-scne, de tanto que aqui 
tal distinção perde o sentido.  a criança que dá à aventura do operário 
sua dimensão ética e abre com uma perspectiva moral individual esse 
drama que poderia ser apenas social. Suprima-a e a história 
permanece sensivelmente idêntica; a prova disso: ela seria resumida 
da mesma maneira. O garoto se limita, com efeito, a seguir o pai, 
caminhando apressadamente ao seu lado. Ele é, porém, a testemunha 
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íntima, o coro particular ligado sua tragédia. (...) A cumplicidade que 
se estabelece entre pai e filho é de uma sutileza que penetra até as 
raízes da vida moral.  a admiração que a criança tem pelo pai, e a 
consciência que este tem dela, que conferem no final do filme sua 
grandeza trágica. (Bazin 1991, 269). 

 

Não há nenhum motivo lógico ou explicável para que Bruno acompanhe a 

busca pela bicicleta com seu pai, e mesmo assim, ele está lá. A busca seria 

igualmente dramática e a perda igualmente trágica se o garoto não estivesse ao 

lado do pai? Aparentemente não. 
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