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 APRESENTAÇÃO
MIAU - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual tem a intenção de oferecer 
produções cinematográficas que estimulem a sensibilidade, a criatividade e o 
pensamento crítico da criança e de seus familiares. 

Em 2020, estamos fazendo o nosso aniversário de 1 ano. Com todos os 
desafios da pandemia, o audiovisual ganhou ainda mais força em nosso 
dia a dia. São as histórias que nos divertem, nos ajudam a organizar nossas 
emoções e nossos sentimentos, e nos ajudam a criar sentido ao nosso estar 
no mundo e a enriquecer nosso olhar. Nós do CINE MIAU acreditamos muito 
nisso!

Ver filmes é como abrir portas para mundos distintos do nosso. Divertindo-
nos, aprendemos que a diversidade é plural nos modos de ver, de ser, de 
existir, de brincar. E o melhor de tudo: o filme pode continuar depois que 
acaba, como diz um dos maiores teóricos e críticos da história do cinema, o 
francês André Bazin.

O crítico é aquela pessoa que estuda e pensa o filme em todas as dimensões 
da história, depois que ele está pronto: coisas que a gente consegue ver, 
coisas que estão guardadas em várias partes e que nos ajudam a sentir o 
que o personagem sente, a entender o lugar onde se passa a história e a 
compreender que, desde o lugar de onde se conta - e o como se conta - 
também tem a ver com o sentido que a história tem.  

No Brasil temos críticos importantes como Samantha Brasil, 
Carol Almeida, Viviane Pistache, José Geraldo Couto e Heitor 
Augusto, entre outros. Eles escrevem em jornais, sites e revistas.

Fazer um filme dá um trabalho muito grande. Às vezes ele demora anos para 
ficar pronto. O roteirista (quem escreve a história), o diretor (quem pensa o 
jeito de filmar a história, e filma), o diretor de arte (quem cria, com sua equipe, 
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os figurinos, a maquiagem, as locações onde acontecem as cenas), o diretor 
de fotografia (quem pensa, junto com o diretor, os enquadramentos da cena 
e a luz) e muitos outros profissionais constroem e pensam os múltiplos 
detalhes que, se virmos com atenção, podem nos oferecer muitas coisas para 
compreender mais a fundo a narrativa, gerar identificação, emocionar. 

Para começo de conversa, além de falar da história, é importante a gente 
analisar as escolhas que os artistas fazem para contá-la. Além de tudo o que 
os personagens e suas vidas ali mostradas podem nos inspirar, pensamos 
que conseguirmos investigar e compreender tudo o que um discurso fílmico 
pode nos dizer é um jeito poderoso para ver a vida, questionar, ter dúvidas, 
ser curioso. Fatores muito importantes para a gente elaborar nossa própria 
opinião, aprender a dialogar, e questionar verdades consideradas absolutas. 

O cinema é uma arte do ponto de vista. A partir do olhar de um personagem, 
vemos seu mundo, seus dramas e suas conquistas, e, a partir daí, abrimos 
portas e janelas para pensar nossa vida como indivíduos e, principalmente, 
como coletividade e sociedade. Fazer isso em companhia das crianças é um 
jeito de construir utopias e a esperança de que estamos tanto precisando.  
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 PENSAMENTO CRÍTICO
O CINE MIAU acredita que o humor é um jeito muito especial de olhar o 
mundo. Com seu sangue cearense, a Mostra acredita que o riso é comunhão e 
pertencimento, aquilo que nos faz nos sentir parte do grupo e de uma cultura. 
E, também, ao rir, podemos entender, elaborar e, em muitos momentos, criar 
significado para as coisas. 

Além do humor, que é um dos elementos que mais inspiram a curadoria da 
Mostra, há outros aspectos que nos são muito caros:

• Filmes que nos ajudam a ver mais além da ideia de 
verdade e narrativa única. 

• Produções que, dentro do conjunto de toda a 
curadoria, garantam a representatividade das muitas 
infâncias, seja por meio dos personagens, seja pelos 
territórios, modos de viver, fazer, brincar. 

• As relações intergeracionais - a relação criativa e 
dialógica entre adultos e crianças.

• A autonomia e a genuinidade dos personagens infantis 
na vivência dos seus conflitos e dramas. 

• E, por fim, a diversidade de temas e abordagens.

Acreditando que esses são fatores importantes para as crianças se tornarem 
espectadores críticos, ao mesmo tempo que se identificam, potencializam 
sua sensibilidade e empatia ao diferente de si, valorizam seu próprio mundo, 
e o expandem. 





  O EDUCADOR: 
  CRIADOR DE PROCESSOS 
  E DIÁLOGOS 
E, para fazer isso, o CINE MIAU acredita nos processos de diálogo, 
nas conversas e nos espaços de formação. A partir das experiências 
compartilhadas que uma produção audiovisual pode ajudar a construir - na 
escola, em cineclubes, e em mostras como a MIAU -  temos a intenção de 
estimular e apoiar o intercâmbio de ideias. 

Para nós, educadores/educadoras são os/as mestres/mestras desta troca. 
Além das aulas, vocês estão sempre criando espaços e processos que 
potencializem o aprendizado, a troca, o sentido de coletividade e o respeito 
a cada indivíduo. Os/As educadores/educadoras são artistas da arte de tudo 
que nos é humano, sensível paraabrir as diversas portas de compreensão da 
realidade e para o desenvolvimento infantil.

  EXERCÍCIO DE 
  CRÍTICA E ANÁLISE 
Escolhemos um dos filmes para fazer um exercício dialógico com as crianças, 
estimular sua participação, percepção e crítica em relação ao filme. A partir 
de perguntas inspiradoras, sugerimos que criem outras a partir dos seus 
próprios territórios e alunos. 

O FILHO DO VIZINHO
Dir.: Alex Vidigal | Ficção | DF | 2011
Pela janela do seu quarto, 
Ronaldinho olha maravilhado 
as aventuras e peripécias de 
um garoto que é chamado de 
várias formas pela vizinhança. 
Dos muitos nomes, Ronaldinho 
o chama de o Filho do Vizinho.

Assistir ao trailer 
https://www.youtube.com/
watch?v=kVAQdgY
Fmrw&feature=emb_title
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https://www.youtube.com/watch?v=kVAQdgYFmrw&feature=emb_title


O PERSONAGEM-NARRADOR:
A partir do ponto de vista de Ronaldinho, conhecemos o filho do vizinho e suas 
façanhas e aventuras. Há algo de senso comum sobre ele, que é o que todo 
mundo do bairro acha dele: um menino levado, que faz muitas traquinagens 
que deixam a todos enlouquecidos.

Mas há algo que, sob a perspectiva de Ronaldinho, muda essa visão superficial 
do filho do vizinho. O que é? O que faz compreendermos algo a mais do que 
todo mundo enxerga sobre ele? Tem a ver com o que o personagem narrador 
é? Tem a ver com o modo como ele olha o mundo? 

LINGUAGEM:
Qual é a principal referência imagética do filme? Há uma alusão muito forte 
aos quadrinhos e aos super-heróis. Há algum personagem com o qual o filme 
faz uma aproximação mais direta? Qual? De quais outros filmes a produção 
se aproxima? 

HISTÓRIA:
Sobre o que é a história? Qual é a mensagem que a história traz? A gente 
aprende alguma coisa com ela? O quê?

APROXIMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO: 
Há algo na vida dos personagens que se parece com a sua vida? O quê?

  COMO PODEMOS 
  ANALISAR A PRODUÇÃO?
A que cada produção se dedica em sua qualidade, pode ser também 
identificado para analisá-la. Colocamos aqui alguns pontos que podem 
nortear as conversas com as crianças e a preparação de diálogos, oficinas e 
exercícios com elas:
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IDEIA: Originalidade temática, originalidade de abordagem e de formato. 

A ideia é original? O jeito como desenvolve a ideia, a sua abordagem é original?

REALIZAÇÃO: Desenvolvimento da ideia, de estilos visuais e gráfico, 
proposta de direção, edição, trilha sonora, movimentação de câmera, ritmo, 
cenários, figurinos, direção de atores. 

A ideia foi realizada de forma que ajuda o espectador a entrar na história? O 
que de específico tem nesse modo de contar - a posição da câmera, o ritmo 
- ajuda a gente a conhecer a história e os personagens? 

A linguagem é natural ao universo das crianças?
Gera curiosidade? Diverte?

ROTEIRO: Estrutura narrativa, perfil das personagens, coerência temática, 
desenvolvimento da história, qualidade de diálogos.

O modo de contar a história é interessante? Há identificação com os 
personagens? Há surpresa? É engraçado? É Triste? 

Confirma valores para a diversidade, o respeito às diferenças, aos princípios 
éticos como honestidade, justiça, lealdade e integridade?

Estimula a brincadeira, a invenção, a fantasia, o sonho?

Desperta o senso crítico? Induz à reflexão? 

PÚBLICO-ALVO: adequação da faixa etária, relevância cultural e relevância 
temática. 

O filme é relevante para o público infantojuvenil? Por quê? Em quê?

Mostra a realidade? Incentiva a autoestima? Prepara para a vida?
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  GLOSSÁRIO 
Gostaríamos de compartilhar alguns termos técnicos utilizados no audiovisual 
para ajudá-los/las na hora da interação com as crianças.

Dramaturgia: a arte de escrever ou representar textos na ficção e no roteiro 
para cinema, teatro e TV.

Narrativa: Existem diferentes formas de contar uma história, fictícia ou não. 
A forma que se escolhe para narrar os acontecimentos é a definição da 
narrativa. E é o roteirista quem a cria e desenvolve. 

Direção: O comando artístico de um filme ou programa é realizado pelo 
diretor. Na direção, ele coordena o trabalho de todos os artistas e técnicos 
que fazem parte da equipe de um filme. Do roteiro à edição.

Direção de fotografia: Como uma leitura técnica e estética, o diretor de 
fotografia pensa como representar, em imagens, os espaços descritos no 
texto do roteiro, propõe movimentos de câmera, a luz e a cor da perspectiva 
da narrativa. 

Direção de arte: A direção de arte compõe o universo visual do filme. Pesquisa 
locações, cenários, figurinos, maquiagem e efeitos especiais. 

A programação completa do Cine Miau com fotos e sinopses de 
cada filme você pode acessar gratuitamente até 05 de fevereiro 
de 2021 no site do evento: cinemiau.com.br 
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