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RESUMO 
 
 

A história da infância é um tema que começou a ser abordado recentemente. Por 
muitos anos, até séculos, a criança foi vista como um adulto em miniatura, sem 
necessidade de proteção e cuidados, já que poderia morrer e ser substituída sem 
dor relevante. Com o passar do tempo observou-se a necessidade de educar as 
crianças para o mundo adulto, e ela tornou-se valiosa, passando a ser tratada de 
forma especial, levando em conta suas especificidades. Este trabalho tem como 
objetivo apresentar de forma breve a história da infância ao longo dos anos, 
relacionando esta história com alguns filmes aqui apresentados: A Menina que 
Roubava Livros, Oliver Twist e O Menino do Pijama Listrado. O tema “A infância no 
cinema” foi escolhido pois acreditamos que a história da infância é importante para 
conhecermos os processos pelo qual a infância passou até chegar nos dias atuais, 
onde a criança possui valor social e legal. Para isso escolhemos utilizar, além de 
artigos e livros, os filmes citados acima. Estas obras de arte foram utilizadas como 
metodologia para a pesquisa sobre a infância em determinadas épocas, mas 
precisamente, durante o Nazismo e a Era Vitoriana. Após a pesquisa sobre o tema e 
a análise dos filmes percebemos os vários olhares sobre a infância. Em uma mesma 
época podemos perceber olhares distintos sobre uma mesma criança, ou olhares 
diferentes sobre uma criança alemã e uma criança judia em um mesmo espaço de 
tempo. Em relação a isso encontramos algumas controvérsias, onde uma criança é 
tratada de forma valorosa e a outra, por não ser considerada digna, é tratada com 
desprezo e violência.  
 
Palavras-chave: História da Infância. Infância no Cinema. Nazismo. Era Vitoriana.  
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INTRODUÇÃO  

 

Demorou até que a infância, bem como a criança, se tornassem objetos de 

pesquisa. É recente a preocupação pela criança, sendo necessário o cuidado 

especial com a mesma, levando em consideração suas especificidades, seu bem-

estar e seus direitos. 

Na Idade Média a infância era menosprezada, crianças sofriam com falta de 

higiene e alimentação, ela não possuia valor social e tampouco valor para a família.  

Foi na Idade Moderna que tornou-se necessário um cuidado maior com as 

crianças, considerando-as totalmente dependentes e incapazes de tomar decisões, 

os pais da classe dominante passaram a investir na educação, para a criança se 

tornar um bom adulto. 

Porém, somente na Idade Contemporânea a infância passou a ser valorizada 

socialmente, sendo indispensável o cuidado com o bem-estar físico, emocional e 

intelectual da criança. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justificamos a escolha deste tema a partir do entendimento de que a história 

da infância passou por muitos processos. A criança nem sempre foi um ser humano 

de direitos, mas, na maior parte da história sofreu com descuido, falta de afeto, má 

alimentação e higiene. É importante conhecer esta história para compreendermos 

que a visão de infância que temos atualmente foi conquistada. Porém esta visão 

continua a se transformar, portanto é importante conhecermos esta história para não 

permitirmos retrocessos em relação ao cuidado com os direitos da criança. 

 

OBJETIVOS 

 

• Conhecer brevemente a história da infância; 

• Observar por meio de filmes a visão sobre a infância durante o 

Nazismo e a Era Vitoriana. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 



 

 

Procurando alcançar estes objetivos expostos acima, organizamos o trabalho 

em apenas dois capítulos. 

O primeiro capítulo nos revela de forma breve como a infância era vista na 

Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Para tanto utilizamos alguns 

autores: Heywood, Caldeira, Ariès, Nascimento, Brancher, Oliveira, Levin e 

Rousseau. Para esta pesquisa utilizamos também dicionários, que constam nas 

referências. 

O segundo capítulo é composto pela análise da visão de infância de três 

filmes: “A Menina que Roubava Livros”, “Oliver Twist” e “O Menino do Pijama 

Listrado”. Neste capítulo apresentamos uma sinopse do filme, e destacamos cenas 

que mostram olhares sobre a infância. Após a descrição das cenas, o trabalho traz 

um parecer sobre as visões de infância encontradas no filme, relacionando-as com a 

história da infância, citada no capítulo primeiro.  

 

METODOLOGIA 

 

Para realizar este trabalho foi necessária uma pesquisa sobre a infância, 

utilizando livros, artigos, dicionários e meios eletrônicos. Após compreender esta 

breve história pesquisada, foi necessário escolher os filmes que seriam analisados. 

Após assistir alguns filmes foram escolhidos os três filmes presentes no segundo 

capítulo. Foi necessário assistir várias vezes os filmes, para que não se perdessem 

os detalhes. Depois de assisti-los, as cenas foram selecionadas e a análise foi feita. 

 

 

 

 

 



 

 

1 BREVE HISTÓRIA DA INFÂNCIA 

 

Neste capítulo do trabalho procuramos apresentar brevemente a história da 

infância, relatando como as crianças eram vistas desde a época Medieval, até 

recentemente, na Idade Contemporânea. Para tanto, é importante que  

apresentemos um conceito de infância. De acordo com O Dicionário Escolar da 

Língua Portuguesa (BUENO, 1986, p. 600) a infância é o “período de crescimento, 

no ser humano, que se estende do nascimento, até a puberdade; meninice; [...]”. Em 

concordância com este significado, no Dicionário Brasileiro Globo encontramos estes 

mesmos termos para definir a infância, acrescentando a expressão “as crianças. (Do 

lat. Infantia)” (FERNANDES, 1991).  

Alguns autores conceituam a infância utilizando outras palavras e sentidos, 

porém nosso objetivo neste trabalho não é o de conceituar a infância e sim observá-

la ao longo dos anos, décadas e séculos. Por isso partimos do pressuposto que a 

infância é o período da vida do ser humano, que se estende do nascimento à 

puberdade, como conceituam os dicionários expostos aqui.  

A infância nem sempre foi como a vemos hoje, e tampouco continuará a ser 

assim, pois está em constante transformação, em uma construção histórico-social.  

Os estudos e pesquisas sobre os direitos, deveres e especificidades da 

infância são muito recentes. Aponta-se que até a década de 60 a história da 

educação e a história da infância eram dois campos de pesquisa que não se 

entrelaçavam (ARIÈS, 1973). Logo, percebemos a dificuldade do olhar adulto para a 

infância, como algo construído históricamente, de extrema relevância para 

compreendermos a realidade atual, com importância historiográfica, cultural e social. 

Sendo a história da infância repleta de riquezas e fundamental para 

entendermos nossa sociedade nos dias de hoje, relataremos brevemente o percurso 

da infância, partindo da Idade Média. 

Na Idade Média, que teve seu inicio no século V, se estendendo ao século 

XV, a infância sofria um forte descaso, não eram levadas em consideração as 

especificidades das crianças. A taxa de mortalidade infantil era alta, pois a higiene e 

saúde não eram priorizadas: 

 

[...] Os bebês abaixo de 2 anos, em particular, sofriam de 
descaso assustador, com os pais considerando pouco aconselhável 



 

 

investir muito tempo ou esforço em um “pobre animal suspirante”, 
que tinha tantas probabilidades de morrer com pouca idade 
(HEYWOOD, 2004, p.87, apud CALDEIRA [21--]). 

 
As crianças não possuíam identidade própria, conquistando-a apenas quando 

fossem capazes de realizar atividades semelhantes as do adulto. Não era 

necessário preparação para lidar com as crianças. Com o papel de cuidar delas 

ficavam as criadeiras e amas de leite∗. A criança pequena era engraçadinha, 

levando diversão para os adultos “como um animalzinho, um macaquinho impudico”. 

Se morresse, logo era substituída por outro bebê (ÀRIES, 1981, p.10, apud 

CALDEIRA [21--]). 

As crianças, quando sobreviviam à precariedade de higiene, saúde e criação 

a qual eram expostas, passavam a frequentar os mesmos locais que os adultos, com 

as mesmas roupas, sem distinção de idade e atividades, eram adultos em miniatura. 

De acordo com Ariès, foi durante a Idade Média que  as “Idades da Vida” 

começaram a ter importância: 

 

Durante a Idade Média, então, existiam seis etapas de vida. 
As três primeiras, que correspondem à 1a. idade (nascimento / 7 
anos), 2a. idade (7 / 14 anos) e 3a. idade (14 - 21 anos), eram etapas 
não valorizadas pela sociedade. Somente a partir da 4a. idade, a 
juventude (21 - 45 anos), as pessoas começavam a ser reconhecidas 
socialmente. Ainda existiam a 5a. idade (a senectude),considerando 
a  pessoa que não era velha, mas que já tinha passado da juventude; 
e a 6a. idade (a velhice),dos 60 anos em diante até a morte. Tais 
etapas alimentavam, desde esta época, a idéia de uma vida dividida 
em fases (ARIÈS, 1973, apud NASCIMENTO, BRANCHER, 
OLIVEIRA, [21--]).    

 
 

Podemos perceber a falta de interesse pela infância na época medieval ao 

observar as obras de artes da época. “Até por volta do século XII, a arte medieval 

desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência 

se devesse à incompetência ou a falta de habilidade. É mais provável que não 

houvesse lugar para a infância nesse mundo” (ÁRIES,1981, p.50 apud Caldeira, [21-

-], p.2-3).  

Contudo, Descartes (2005, apud NASCIMENTO, BRANCHER, OLIVEIRA, 

                                                 
∗ Ama de leite: mulher que amamenta uma criança com a qual não possui uma relação de consanguinidade; ama 

de leite ou criadeira. 



 

 

[21--]) na Idade Moderna∗ apresentou um novo pensamento, que fez progredir a 

história da infância. Ele defendia que era necessário analisar a fisiologia do corpo e 

as paixões da alma, sendo a alma o norteador do corpo. 

Partindo deste pensamento, surge no século XVII, na classe dominante, uma 

concepção de infância, a qual caracterizava a criança como um ser dependente, 

fraco, com necessidade de proteção. “As crianças, vistas apenas como seres 

biológicos, necessitavam de grandes cuidados e, também, de uma rígida disciplina, 

a fim de transformá-las em adultos socialmente aceitos” (LEVIN, 1997, apud 

NASCIMENTO, BRANCHER, OLIVEIRA, [21--]). Logo, as crianças eram vistas como 

irracionais, não tendo capacidade para dicernir o que era ideal ou não. Sendo assim, 

eram limitadas pelos adultos, sofrendo diciplinas e castigos para que fossem 

preparadas para viver na sociedade. 

Heywood (2004, P.23, apud CALDEIRA, [21--]) relata que a partir dos séculos 

XV, XVI e XVII as crianças foram observadas como indivíduos que necessitam de 

um atendimento diferenciado, “uma espécie de quarentena, antes que pudessem 

integrar o mundo dos adultos”. Para este autor, a quarentena era realizada pela 

escola, onde os pais levavam seus filhos, separando este ambiente para crianças 

serem preparadas para a vida adulta.  

Na Idade Contemporânea∗ Jean-Jacques Rousseau∗ apresentou uma nova 

perspectiva sobre a infância. Ele “propôs uma educação infantil sem juízes, sem 

prisões e sem exércitos” (ROUSSEAU, 2005, apud NASCIMENTO, BRANCHER, 

OLIVEIRA, [21--]). 

Outro marco para a infância foi a Revolução Francesa, no século XVIII, que 

modificou o papel do Estado e, consequentemente o  olhar para a criança, passando 

a se preocupar com a educação e o bem-estar da mesma.  

Ariès afirma em sua obra literária que nos séculos XIX e XX a criança passou 

a ser valorizada: 

 

 [...] a família começou a se organizar em torno da criança e a 
lhe dar uma tal importância que a criança saiu de seu antigo 
anonimato, que se tornou impossível perdê-la ou substituí-la sem 

                                                 
∗ Idade Moderna: do século XV ao XVIII. 
∗ Idade Contemporânea: teve início com a Revolução Francesa, no século XVIII, se estendendo até os dias 

atuais, século XXI. 
∗ ROUSSEAU: Considerado um dos primeiros pedagogos da História, nasceu em Genebra, em 1712, faleceu em 

Ermenonville, em 1778. 



 

 

uma enorme dor, que ela não pôde mais ser reproduzida muitas 
vezes, e que se tornou necessário limitar seu número para melhor 
cuidar dela (ARIÈS, 1981, p.12, apud CALDEIRA [21--]). 

 
 

Isto posto, percebemos que durante a história, muitos foram os olhares sobre 

a infância. Durante décadas crianças foram desprezadas, carentes de cuidados, 

afeto, amor, sem atendimento às suas necessidades. Vemos aos poucos a infância 

ganhando espaço na sociedade, crianças conquistando voz e vontades. Demorou 

séculos para perceberem que era necessário estudar e se importar com a criança, 

sendo esta um ser humano, com direitos e características próprias, não uma página 

em branco, mas sim uma página que já está sendo escrita desde sua concepção, 

uma página que merece cores e os mais belos desenhos da vida. Atualmente temos 

leis que defendem os direitos das crianças, além do ECA e da LDBEN, em nossa 

Constituição Brasileira, também encontramos os deveres do Estado, da família e da 

sociedade para com a criança. Devemos como educadores e cidadãos garantirmos 

esses direitos. 

Como já foi dito anteriormente, o olhar sobre a infância está em constante 

transformação. Portanto, cuidemos para que ele, independente de mudanças, 

continue a garantir os direitos, de forma integral, das crianças. 

 

 

 

 

 
    

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 CINEMA E INFÂNCIA 

 

O cinema é capaz de revelar culturas, levar diversão, entreterimeto, acelerar 

corações, provocar o choro, abrir olhos para uma nova realidade, gerar medo, 

suspense, frustração, alegria e alienação. Enfim, o cinema é uma fonte de riquezas, 

uma obra artística.  

O cinema é também um potencial historiográfico, pois por meio dele fazemos 

e conhecemos histórias. Histórias de pessoas, de nações, de governos, de períodos 

que marcaram um povo.  

Porém, mesmo apresentando muitos conhecimentos importântes para a 

história, até a década de 60, os “arquivos de imagens” não eram considerados 

fontes apropriadas de informações, sendo o cinema uma forma vaga de se fazer 

investigação científica. (LUIZ JR, 2008) 

Contudo, depois de algum tempo, com a nova história, muitos autores 

passaram a valorizar a mídia, inclusive o cinema, como fontes de auxílio nas 

pesquisas científicas. (SORLIN, 2007, apud LUIZ JR, 2008). 

Logo, neste capítulo buscamos apresentar 3 filmes: “A Menina que Roubava 

Livros”, “Oliver Twist” e “O Menino do Pijama Listrado”. Estes três filmes retratam 

histórias da infância, em épocas diferentes.  

Observaremos em cada filme, algumas cenas, relatando como a infância é 

colocada nestes trechos dos longa metragem. Posteriormente relacionaremos esta 

fração do filme com a história da infância, a qual relatamos no primeiro capítulo 

deste trabalho. 

 

2.1 A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS 

 

O filme “A Menina que Roubava Livros” (The Book Thief) é um drama, 

lançado em 2014, americano, que teve seu roteiro escrito por Michael Petroni, sendo 

dirigido por Brian Percival, foi baseado no livro “A Menina que Roubava Livros” 

escrito por Markus Zusak. Em seu elenco contamos com atores que possuem uma 

filmografia de ótima qualidadade: Emily Watson, Geoffrey Rush, Sophie Nélisse, Ben 

Schnetzer, Nico Liersch, e Joachim Paul Assböck. 

O drama, narrado pela Morte, é contextualizado durante a Segunda Guerra 



 

 

Mundial, na Alemanha. Conta a história da menina Liesel Meminger (Sophie 

Nélisse), que após perder seu irmão caçula é separada da mãe (comunista), para ter 

maiores chances de sobrevivência. Por isso ela é adotada por um casal (Geoffrey 

Rush e Emily Watson). Apaixonada por livros, Liesel aprende a ler com a ajuda de 

seu pai adotivo. Porém, em sua vila os livros não são comuns, muitos foram 

queimados e, para continuar sua viagem pela literatura, a menina passa a “roubar” 

livros na casa do prefeito. Liesel não possui muitos amigos, são somente dois fora 

seus pais adotivos: Max Vanderburg (Ben Schnetzer) um homem judeu que vive 

clandestinamente em sua casa e Rudy (Nico Liersch) seu vizinho e parceiro de 

aventuras. O filme apresenta uma realidade comovente, onde muitas pessoas são 

levadas para campos de concentração (por serem judeus) ou perseguidas, por 

serem comunistas, gays ou negros, não sendo consideradas pessoas que merecem 

viver em sociedade. Para se viver naquele país era necessário defendê-lo. Por isso 

muitos pais foram separados de suas famílias, quando convocados para guerra, sem 

esperança de retorno. O final do filme é relatado de uma forma que mostra a 

realidade da época, deixando o telespectador emocionado. 

 
• A QUESTÃO DO ABANDONO NA INFÂNCIA E A UTILIZAÇÃO 

FINANCEIRA DA CRIANÇA 
 

Em suas primeiras cenas o filme mostra uma família (mãe e dois filhos, sendo 

uma menina e um menino) viajando de trem. Nesta viagem se deparam com o 

inesperado, a morte de uma das crianças, o menino. Após o enterro, a menina 

(Liesel Meminger) segue viagem sem a mãe, ao encontro de seus novos pais. A 

mãe teve que deixar a menina, pois era perseguida ao defender o comunismo. 

Liesel chega em um vilarejo, onde todos são nazistas e lá encontra sua nova família, 

que ficam surpresos ao verem que o menino não havia chego, pois havia morrido. 

Nesta cena, a nova mãe reclama que foram prometidos a ela duas crianças, que 

significava duas pensões do governo. Então, na frente de Liesel, culpa a mãe 

biológica pela morte do menino, alegando que ela estava em uma viagem, 

atravessando o país, sem comida e sem banho para as crianças, que ela era um 

comunista, portanto era “suja e imbecil”. 



 

 

 
Figura 1 – Liesel ao chegar à casa de seus novos pais. 

 

Nesta cena Liesel, que havia passado por um momento tão difícil de morte do 

irmão e separação da mãe, se encontrava com medo, desamparada, insegura. 

Mesmo assim, seus novos pais não se atentavam para isso, mas discutiam sobre a 

pensão, que parecia ser o mais importante. Observamos com isso a desvalorização 

da infância naquela época, onde o Nazismo estava em seu auge.  

Em sua nova família, Liesel recebe tratamentos distintos entre o pai e a mãe. 

O pai desde o começo a trata com delicadeza, tentando conhece-la e faze-la se 

sentir o melhor possível, já a mãe mostra um desinteresse pela menina, desde sua 

chegada a trata com desprezo, sem se importar com sua dor, seus medos. A mãe 

parece se importar somente com a pensão. 

Liesel passa a frequentar a escola, lá encontra muitas dificuldades. Ao 

chegar, a professora a trata com dureza, sem saber de onde ela vem e por tudo o 

que passou. Pede para que escreva seu nome no quadro, neste instante todos 

zombam dela por não saber ler e escrever. Liesel se sente triste e envergonhada. No 

intervalo as crianças riem dela e a provocam, por isso, em meio a tanta angustia, ela 

briga com um dos “valentões” da escola. 

 



 

 

 
Figura 2 – Liesel tentando escrever seu nome no quadro. 

 

 
Figura 3 – Liesel sendo provocada por não saber ler e escrever em seu primeiro dia         

de aula. 
 
 
Após esta briga, decepcionada com sua nova família e escola, com saudade 

de sua mãe biológica, Liesel conversa com seu novo amigo e vizinho Rudy, convicta 

de que precisa fugir e encontrar sua mãe. Porém ela não faz isso, mas continua 

triste com os últimos acontecimentos. 

A menina, ao se mudar para o vilarejo, morar com novos pais e frequentar a 

escola, passa a aprender e fazer parte de uma nova cultura, que não é comunista, 

mas Nazista. Seu uniforme é estampado com o símbolo do Nazismo, ela canta o 

Hino e em sua casa possui uma bandeira Nazista.  

 



 

 

 
Figura 4 – Liesel cantando Hino Nazista no coral da escola. 
 
O pai adotivo de Liesel ensina ela a ler, que é algo tão importante para a 

menina e lhe presenteia com um dicionário, onde ela poderá escrever todas as 

palavras que encontrar nos livros. 

Em uma noite, é marcado um desfile, onde o vilarejo é convidado a ir até uma 

praça. Neste encontro, após um longo discurso, muitos livros são queimados. Liesel 

se mostra aflita ao escutar sobre a oposição aos judeus e comunistas, pois se 

lembra de sua mãe. Após ser obrigada a queimar um livro, a menina espera todos 

irem embora e “rouba” um livro que sobreviveu a grande queimada, a mulher do 

prefeito, que estava distante observando, presencia a cena. 

 

 
Figura 5 – Liesel roubando um livro após a grande queimada. 

 

Seu pai adotivo descobre sobre o livro, primeiro se assusta, mas depois 

combina com Liesel de descobrirem um jeito de ler o novo livro. 



 

 

 Com a chegada de um judeu clandestino em sua casa, Liesel passa a 

guardar um segredo. Ela não poderia contar a ninguém sobre este novo amigo. Com 

o tempo isso se torna uma tarefa difícil. 

Sua mãe adotiva cuidava das roupas do prefeito, então Liesel a ajudava 

entregando as roupas. Em sua primeira visita à casa do prefeito, Liesel é convidada 

pela esposa do prefeito a conhecer a biblioteca da casa. Liesel fica maravilhada com 

a quantidade de livros. Ela volta algumas vezes, porém quando o prefeito descobre 

sobre suas visitas à biblioteca, ele a expulsa e despensa os serviços de sua mãe 

adotiva. 

 

 
Figura 6 – Liesel em sua primeira visita à biblioteca na casa do prefeito. 

 

É declarado guerra, as crianças saem festejando pelas ruas e pais vão 

embora, convocados para lutar. 

O Natal chega e por uma noite a nova família de Liesel se sente feliz, 

brincando com a neve no porão e cantando. Porém no outro dia, o judeu que estava 

escondido na casa da menina amanhece coberto pela neve derretida no porão, o 

que lhe deixa muito doente. Ele fica muitos dias adormecido. Por isso Liesel tem 

uma ideia, passa a “roubar” livros da casa do prefeito para ler para Max, o judeu. 

Após sua recuperação Max se despede. 

Rudy, o melhor amigo de Liesel é escolhido para o treinamento de elite, e o 

pai adotivo da menina é convocado para guerrear. A despedida do pai é muito triste, 

Liesel enfrenta mais uma separação. 



 

 

A guerra começa, Liesel, sua mãe adotiva, Rudy e todos do vilarejo se 

escondem nos abrigos. Em meio a tanto desespero e barulho da guerra a menina 

começa a contar histórias vistas nos livros, as pessoas se acalmam ao ouvi-la. 

Seu pai adotivo volta da guerra e ela festeja. Começa a escrever seu próprio 

livro. Porém em uma noite algo inesperado acontece, sem aviso o vilarejo é atacado 

e, enquanto dormem, muitos morrem. Liesel perde seus pais adotivos e seu amigo 

Rudy. Somente ela sobrevive. 

 

 
Figura 7 – Liesel sendo carregada por um soldado após sobreviver ao ataque. 

 

• PARECER SOBRE A INFÂNCIA 

 

Neste filme podemos observar vários olhares sobre a infância. Vemos uma 

mãe, que em meio ao desespero abandona sua filha para mantê-la segura. 

Encontramos uma mãe adotiva que aceita Liesel para receber pensão em tempos de 

crise, porém a trata com dureza, sem olhar para todo o seu sofrimento, considerando 

que é uma criança. Observamos um pai adotivo que se preocupa com Liesel, 

tentado compreendê-la e ajudá-la. Vemos uma escola que procura ensinar os ideais 

do Nazismo, sem levar em consideração a realidade de cada criança. Encontramos 

crianças sendo escolhidas, ou melhor, convocadas, para treinamento de elite. 

Ao olharmos para este longa metragem, podemos observar uma criança que, 

ao sofrer separação e abandono pela mãe, se encontra desprotegida e com medo. 

Ao encontrar sua nova família se assusta com tantas mudanças, e se depara com 

um ambiente onde suas especificidades não são levadas em consideração. Ela 

frequenta os mesmos lugares que os adultos, os ideais ensinados são os mesmos, 



 

 

as roupas não diferem, crianças torcem pela guerra. Este contexto nos lembra o 

olhar para a infância na Idade Média, onde as crianças eram consideradas adultos 

em miniatura. Por outro lado, ao longo do filme nos deparamos com algumas cenas 

que mostram o pai adotivo tratando Liesel de forma especial, levando em conta tudo 

o que ela sofreu, brincando com ela e chamando-a de forma carinhosa. Neste 

contexto, o olhar sobre a infância nos traz ao mundo contemporâneo, onde a criança 

possui valor social.  

Este filme nos revela uma riqueza de detalhes sobre a infância durante o 

Nazismo. Por meio dele conseguimos observar as lutas que muitas crianças 

enfrentaram: guerras, educação rígida, separação dos pais convocados pela guerra 

e mortes. Muitos passaram por isso sem ter a quem recorrer. Foi uma época repleta 

de frustações e angústias na infância.  

 

2.2 OLIVER TWIST 

 

O filme “Oliver Twist” foi baseado em uma novela de 1838, produzida por 

Charles Dickens. Lançado em 2005, o drama com uma pitada de aventura foi 

dirigido por Roman Polanski, tendo como roteirista Ronald Harwood. Compondo seu 

elenco encontramos Ben Kingsley, Jamie Foreman, Edward Hardwicke, Jeremy 

Swift, Mark Strong, Harry Eden, Alun Armstrong, James Babson, Teresa Churcher, 

Paul Brooke, Jake Curran, Ian McNeice, Frank Finlay, Ophelia Lovibond e Barney 

Clark. 

O filme é retratado na Inglaterra, durante a era vitoriana, no século XIX. Oliver 

Twist (Barney Clark) é uma criança que foi abandonada pelos pais ao nascer. Após 

ser vendido para um coveiro sofre com o trabalho obrigatório e a fome. Por isso foge 

para Londres à procura de uma vida melhor. 

Ao chegar em Londres é acolhido por Artful Dodger (Harry Eden), um garoto 

ladrão que leva o menino até Fagin (Ben Kingsley), um homem que comanda 

prostituição e trabalho ilícito. 

Oliver Twist conhece o Sr. Brownlow (Edward Hardwicke), um homem 

bondoso, e deseja morar com ele. Porém Fagin não gosta da ideia, temendo ser 

denunciado pela criança, por isso planeja um assalto à casa do Sr. Brownlow. O final 

dessa história revela muitas consequências para o trabalho ilícito. 

 



 

 

• ABANDONO DA INFÂNCIA, CRIANÇAS REJEITADAS 

 

Oliver Twist é uma criança que foi criada na paróquia após ser abandonado 

por seus pais. Ao completar nove anos é levado para ser educado e aprender um 

trabalho útil em uma espécie de orfanato, onde crianças abandonadas trabalham 

reciclando cordas velhas. Neste local a alimentação é precária, as crianças passam 

fome, mas não pedem mais comida pois isso é considerado um absurdo. 

As crianças neste local não recebem nenhum tipo de atenção especial ou 

afeto.  

 
Figura 8 - Oliver Twist pedindo mais comida.  

 

Em um dia Oliver foi escolhido para pedir mais comida, isso levantou olhares 

perplexos sobre ele. Então foi tomada uma decisão, ele seria vendido. 

Oliver Twist é vendido para um coveiro. Ao chegar à casa de seu novo patrão 

o menino é recebido com frieza e chacotas. O novo patrão pergunta como é que um 

órfão pode ter nome, e a mulher da casa, após chamar Oliver de saco de ossos, lhe 

oferece a comida do cachorro, dizendo que órfãos dão mais despezas do que valem. 

O menino é colocado para dormir entre os caixões. Oliver é desprezado em todos os 

momentos. 

O menino por muitas vezes foi humilhado e agredido, tanto verbalmente, 

quanto fisicamente.  

Depois de muito sofrimento, Oliver Twist decide procurar melhorar sua vida, 

então foge para Londres. 

 



 

 

 
Figura 9 - Oliver Twist a caminho de Londres. 

 

Após andar muitos quilômetros Oliver fica cansado, desnutrido, com frio. 

Então cai no meio da estrada, uma senhora o acolhe, lhe dá comida e abrigo por 

uma noite. É a primeira cena em que percebemos alguém tendo algum afeto pelo 

menino. 

Depois de andar sete dias, Oliver chega a Londres, com seus pés 

machucados, com fome e sem lugar para ficar. É quando conhece outro garoto, 

conhecido como "escorregadio", por sua habiidade de roubar sem perceberem. Este 

oferece a Oliver comida e um lugar para passar a noite. 

Neste local Oliver Twist conhece Fagin, um senhor que comanda prostituição 

e garotos ladrões. Esse senhor oferece abrigo ao menino e faz planos para ele, lhe 

ensinando a roubar. O menino Oliver se sente seguro naquele local, se sente 

acolhido. 

Ao ser confundido com um dos outros garotos, Oliver é levado à delegacia, 

mas o dono da loja onde houve o roubo, Sr. Brownlow, percebe que este não era o 

ladrão, então leva Oliver para sua casa, pois vê bondade na criança. Oliver se sente 

feliz em seu novo lar, e o senhor diz que não irá abandona-lo. 

Contudo, ao sair de casa para entregar um dinheiro a um cliente deste bom 

senhor, Oliver é capturado por Fagin. Ele e seus capangas planejam um assalto a 

casa do bom senhor. Oliver se sente angustiado, mas nada pode fazer. Ele é ferido 

com bala de fogo e os capangas planejam matá-lo com medo de serem 

denunciados. 

Oliver se encontra novamente desprotegido, com medo. Mas Nancy, uma das 

mulheres envolvidas neste esquema de crimes sente pena do garoto, e acaba 

assassinada após denunciar os capangas. 



 

 

Os capangas são capturados, então Oliver é resgatado pelo Sr. Brownlow, e 

passa a morar com este bom senhor, que lhe garante abrigo de qualidade, 

alimentação, educação e afeto.  

 

• TRABALHO INFANTIL E ILÍCITO 

 

Oliver Twist é observado no filme realizando muitos trabalhos infantis. O 

primeiro trabalho que observamos é o menino reciclando cordas, ou seja, através da 

fibra das cordas velhas ele fabricava estofa de calafete, que eram utilizadas 

novamente no Navio da Majestade. 

 

 
Figura 10 - Oliver Twist fabricando Estofa de Calafete. 

 

O segundo trabalho que podemos assistir Oliver Twist realizando é o de 

trabalhar nos funerais de crianças, carregando uma espécie de bandeira. Foi 

escolhido para esse trabalho pois seu patrão via nele uma aparência melancólica, 

que despertaria sensibilidade nas pessoas. 

 



 

 

 

Figura 11 - Oliver Twist carregando a bandeira em um funeral.  

 

Após fugir para Londres e ser acolhido por Fagin, Oliver é ensinado a roubar. 

Ele aprende, porém decide não praticar o roubo, apesar de às vezes ser obrigado a 

se envolver. Esse mundo dos crimes lhe traz muitas consequências, até mesmo sua 

possível morte. 

 

 

Figura 12 - Oliver sendo obrigado a invadir a casa do bom senhor que o acolheu. 

  

• PARECER SOBRE A INFÂNCIA 

 

Neste filme observamos uma infância corrompida, onde as crianças órfãs são 

maltratadas, chacoteadas, humilhadas, mal alimentadas e desprezadas. São vistas 

como úteis somente para o trabalho. No filme “Oliver Twist” assistimos o menino 

Oliver passando por variados tipos de trabalho, inclusive trabalho ilícito, como o 

roubo. Durante o longa metragem o menino sofreu muitos tipos de agressões, até 

uma arma colocaram em seu rosto a fim de constrangê-lo. 



 

 

Poucas são as cenas onde Oliver recebe algum tipo de afeto. Apenas uma 

bondosa senhora no meio da estrada e o Sr. Brownlow reconhecem o menino como 

uma criança que precisa de cuidados com a alimentação, saúde, moradia e afeto. 

No filme vemos, além de Oliver, crianças órfãs sendo forçadas ao trabalho, 

ensinadas a roubar e educadas de maneira que se sintam inferiores.  

É possível ver em algumas cenas crianças que não são órfãs. Estas possuem 

casas com boa alimentação e afeto. Mas são ensinadas desde cedo, por meio de 

atitudes, a desprezar as crianças que não vivem com os pais.  

Não vemos neste filme crianças brincando, mas trabalhando, participando das 

mesmas atividades que os adultos, até mesmo fumando e bebendo bebidas 

alcoólicas.  

A visão sobre a infância neste filme, especificamente dos órfãos, nos remete 

a Idade Média onde, quando sobreviviam, as crianças se tornavam adultos em 

miniatura, participando das mesmas atividades que os adultos. As crianças 

passavam a ter identidade somente quando conseguiam realizar um trabalho 

semelhante a dos adultos. Para cuidar dessas crianças não era necessário ter uma 

formação específica. Saúde e higiene eram precárias.  

Nas últimas cenas observamos Oliver Twist em seu novo lar. Nesta nova casa 

ele recebe cuidados especiais. Ele é tratado com valor e afeto, diferente de como 

era tratado anteriormente. Neste contexto o olhar sobre a infância se transforma, nos 

remetendo a infância da Idade Contemporânea, onde é importante o cuidado com o 

bem-estar da criança. 

 

2.3 O MENINO DO PIJAMA LISTRADO 

 

O filme “O Menino do Pijama Listrado” é um drama americano, lançado em 

Dezembro de 2008, dirigido por Mark Herman, produzido por David Heyman. Alguns 

dos atores que compõe o elenco são Vera Farmiga, David Thewlis, Asa Butterfield, 

Jack Scanlon. 

Este longa metragem se passa na Alemanha, durante a Segunda Guerra 

Mundial. Este filme conta a história de uma criança: Bruno (Asa Butterfield), de 8 

anos. Ele morava em Berlim, porém seu pai, um oficial nazista, recebe um cargo 

importante nos campos de concentração, por isso se muda com sua família para um 

local isolado. Bruno se sente triste com a mudança, pois deixara amigos e um local 



 

 

cheio de diversão para morar em um local que parecia não ter aventuras a princípio. 

O menino não sabe sobre o trabalho do pai e, ao avistar o campo de concentração 

pela janela de seu quarto ele pensa estar vendo uma fazenda. É proibido de olhar ou 

ir até aquele local. Porém, em busca de aventuras, Bruno decide se arriscar e 

conhecer a fazenda, que não tinha animais, mas pessoas que pareciam estar 

vestidas com pijamas o dia todo. Ao chegar no campo de concentração Bruno avista 

uma criança, é Shmuel (Jack Scanlon), uma criança da sua idade. Ele se aproxima e 

ambos iniciam uma amizade escondida. Sempre que pode Bruno vai até o campo de 

concentração, levando comida para Shmuel. Os dois não conhecem o que aquele 

local esconde e, em um dia, quando o pai de Shmuel some, Bruno invade o campo 

de concentração para ajudar seu amigo a encontrar o pai. O que acontece depois 

choca a todos que assistem este drama. 

 

• VISÃO DE MUNDO PRÓPRIA DA CRIANÇA E SUA IMAGINAÇÃO x 

REALIDADE ESCONDIDA DA CRIANÇA 

 

O filme “O Menino do Pijama Listrado” tem como foco a vida das crianças da 

época (Segunda Guerra Mundial), bem como sua inocência, sua imaginação, suas 

aventuras e sua visão de mundo em meio a tanta crueldade que lhes é escondida.  

O filme retrata uma época onde judeus eram levados para campos de 

concentração e expressar opiniões em público poderia ser muito perigoso. 

Ao chegar em sua nova casa, o menino Bruno fica decepcionado com o local, 

onde estariam seus amigos? Procurando por novidades olha pela janela do seu 

quarto, avistando um campo de concentração, o que pensa ser uma fazenda. 

O menino questiona sobre a fazenda, dizendo que há crianças, porém um 

pouco estranhas, já que andam de pijama. Pergunta a seu pai se a fazenda tem algo 

a ver com seu novo trabalho, este responde dizendo que aquelas pessoas não são 

consideradas pessoas. E que o que Bruno deve saber sobre seu novo trabalho é 

que é para o bem do país. Então os pais do menino pedem para que ele não procure 

a fazenda, já que as pessoas de lá são estranhas. 

 



 

 

 
Figura 13 – Bruno avistando o campo de concentração. 

 

Com isso vemos a visão de mundo do menino Bruno. Ele não sabe pelo o que 

seu país está passando, as guerras, as discriminações, as torturas. Ele apenas 

pensa em brincar com as crianças da fazenda. Neste momento vemos a realidade 

sendo escondida da criança. As janelas do seu quarto são trancadas com madeira 

para que não veja mais os campos de concentração. 

Seu pai contrata um tutor que passa a visitar Bruno e sua irmã duas vezes por 

semana, ensinando-lhes a história da época, o patriotismo, a amar o país além de 

tudo, culpando os judeus por todo o mal que a nação passou. 

Bruno, mesmo sendo aconselhado a não ir a fazendo, saí em uma aventura, 

onde ele é o explorador. É durante este passeio que encontra o campo de 

concentração e conhece Shmuel, uma criança de sua idade. Ele não entende o que 

Shmuel faz naquele local, pensa que seu número faz parte de uma brincadeira, e 

questiona o porque deles usarem pijama o dia todo.  

Shmuel explica que aquelas roupas são as únicas que tem, que os soldados 

levaram as outras, por isso não gosta deles. Porém Bruno diz que gosta dos 

soldados, que seu pai é um soldado mas que não leva a roupa das pessoas, mas 

cuida para que todos fiquem bem. Shmuel diz que seu pai era relojoalheiro, mas ao 

ir para aquele local passou a arrumar sapatos. Bruno diz que os adultos não sabem 

o que querem, pois ficam mudando de profissão. Bruno questiona também sobre os 

incineradores do campo de concentração, Shmuel diz que é proibido ir até lá, mas 



 

 

sua mãe diz que é queimado roupas velhas naquele local.  

Com o passar do tempo Bruno começa a perceber que as pessoas que vivem 

no campo são consideradas inimigas, mas para ele Shmuel ainda é seu amigo. 

 

 
Figura 14 – Bruno e Shmuel em um de seus encontros. 

 

Ao saber que irá voltar para Berlim, Bruno se entristece por ter que se 

despedir de Shmuel, mas diz a ele que poderá passar os feriados em Berlim, quando 

todos ficarem de bem. Mas antes de ir embora Bruno quer recompensar Shmuel por 

tudo. Com isso combinam sua última aventura antes do menino Bruno partir. O pai 

de Shmuel havia sumido, a missão dos meninos seria encontrá-lo. 

O dia da grande aventura chegou, Bruno prepara um sanduiche para Shmuel 

e corre para o campo de concentração. Shmuel pega um uniforme para Bruno poder 

entrar no campo sem ser percebido. Depois de cavarem um buraco, Bruno passa 

por ele e os meninos iniciam a procura pelo pai.  

Ao entrar no campo Bruno percebe que o local não é nada parecido com o 

que ele havia visto em um vídeo. No local não havia felicidade, não havia comida 

farta. Neste momento soldados pegam muitos que estão no campo, Bruno e Shmuel 

estão no meio. Todos são levados para o incinerador. Neste dia Bruno e Shmuel 

foram mortos com muita crueldade. 

 



 

 

 

Figura 15 – Bruno e Shmuel no incinerador. 

 

• PARECER SOBRE A INFÂNCIA 

 

O filme “O Menino do Pijama Listrado” retrata uma época marcada fortemente 

na história: o Nazismo. Este longa metragem nos revela a visão de mundo de duas 

crianças em um contexto ditador, violento, preconceituoso. 

É possível perceber entre as cenas citadas a realidade dessas crianças e o 

que lhes era escondido. 

Por um lado havia Bruno, filho de um oficial muito importante. É relevante 

destacar que no filme os pais não são chamados pelo nome, a intenção é voltar o 

foco para a criança. O menino Bruno era uma criança cheia de imaginação, que 

sonhava em ser um grande explorador e vivia atrás de aventuras. Ele tinha orgulho 

de seu pai, pois acreditava que seu herói fazia o bem para todas as pessoas, 

defendendo o país. Seu pai tinha o significado de amor para o menino. 

Com o passar do tempo, Bruno percebeu que havia um ódio em relação aos 

judeus, mas acreditava que era apenas uma briga, como a das crianças, que brigam 

mas logo se entendem. A realidade lhe era escondida muitas vezes, e sua visão de 

mundo era inocente, cheia de amor. 

Por outro lado encontramos Shmuel, um judeu. Enquanto Bruno aparece na 

maioria das cenas ao lado de seus pais, confraternizando, tendo uma refeição de 

qualidade, Shmuel sempre está sozinho, triste, sujo, com fome, com medo. Shmuel 



 

 

foi retirado de sua casa, foi morar em um campo de concentração. Lá ele foi 

obrigado a trabalhar, passa fome, apanha, mas mesmo assim parece não entender o 

motivo de tudo isso. Shmuel diz que não gosta dos soldados, pois eles levaram 

todas suas roupas, o que lhe resta é apenas uma roupa, que se parece com um 

pijama. Estar confinado é angustiante para Shmuel. Ter Bruno como amigo permite 

o menino Shmuel ter alguns momentos de alegria. 

Na última aventura juntos Bruno e Shmuel sentem muito medo e não 

entendem para onde estão sendo levados, mas percebem que há algo errado. 

Ao observar a infância dos dois meninos podemos perceber que ambos eram 

tratados de forma distinta. Bruno era visto como uma criança que necessitava de 

muita atenção, proteção, carinho, educação. Seus pais contrataram um tutor para 

lhe ensinar sobre o país, para prepará-lo para a vida em sociedade. Neste sentido a 

infância de Bruno ora se encaixa na Idade Moderna, onde as crianças deveriam 

passar por um processo longo de estudo para poder se tornar um ótimo adulto, ora 

se encaixa na Idade contemporânea, onde foi limitado a quantidade de filhos, para o 

melhor cuidado, onde as crianças não podiam ser substituídas pois elas possuíam 

um valor muito grande. 

Shmuel era visto de uma forma totalmente diferente pela sociedade, ele era 

desprezado, não recebia cuidados especiais, praticava as mesmas atividades dos 

adultos dentro do campo, vestia as mesmas roupas, sua higiene e alimentação eram 

muito precárias. Esta visão de infância se assemelha á Idade Média, onde crianças 

não eram valorizadas, sofrendo um forte descaso.  

Em uma mesma época, duas crianças sendo vistas de forma totalmente 

diferentes, uma sendo tratada com valor, outra sendo tratada com crueldade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa, desenvolvida para a Conclusão do Curso de Pedagogia, teve 

como foco os olhares sobre a infância ao longo dos anos. Para tanto analisamos 

filmes que nos mostraram crianças em diferentes situações, em distintas épocas.  

Foi possível perceber que a infância passou a ter valor recentemente. 

Atualmente é garantido em leis e estatutos direitos a todas as crianças. 

Porém nem sempre foi assim. Através dos livros e filmes percebemos que 

não haviam leis que garantissem direitos para as crianças, mas algumas crianças 

eram tratadas diferentemente de outras em um mesmo espaço de tempo, 

dependendo de sua raça, classe social ou origem.  

Esta pesquisa, como citado na epígrafe, é apenas uma gota no oceano. Há 

muito o que estudar sobre a história da infância, pois além de compreendermos 

como chegamos até aqui, é possível se pensar nos dias de hoje e futuramente. 

Como sugestão de pesquisa sobre o tema “História da Infância”, podemos 

pensar em uma história oral, onde poderíamos entrevistar pessoas que viveram no 

século XX, que presenciaram tempos de guerra e ditadura. Seria muito interessante 

ver, de um modo subjetivo, os olhares sobre a infância do século passado e as 

memórias que não se perderam. 

Outra sugestão de pesquisa, sobre o tema “Infância no Cinema” seria 

escolher outros filmes, que abordem épocas diferentes das que neste trabalho foram 

abordados.  

Esta pesquisa deve prosseguir, para o bem da infância, da criança, da 

sociedade e da educação. É essencial para o Pedagogo conhecer esta história, pois 

ele fez e continua a fazer parte dela.  

Ao concluir este trabalho podemos considerar que os objetivos foram 

alcançados. A história da infância foi contada de forma breve e a partir dela 

conhecemos e analisamos filmes, bem como os olhares sobre a infância 

apresentados nele. Olhares ora distintos, cruéis, contraditórios e preconceituosos, 

ora de afetividade, preocupação e amor. 
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ANEXO A 

Filmografia – A Menina que Roubava Livros 

 

Geoffrey Rush 

Personagem: Hans Hubermann 

Filmografia: 
1996 - Shine - Brilhante 
1997 - Oscar e Lucinda 
1998 - Shakespeare Apaixonado 
1998 - Os Miseráveis 
1998 - Elizabeth 
1999 - Heróis Muito Loucos 
1999 - A Casa da Colina 
2000 - Contos Proibidos do Marquês de Sade 
2001 - O Alfaiate do Panamá 
2001 - Lantana 
2002 - Frida 
2002 - Doidas Demais 
2003 - Procurando Nemo 
2003 - Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra 
2003 - O Amor Custa Caro 
2003 - Ned Kelly 
2003 - Campeão 
2003 - A Vida e Morte de Peter Sellers 
2005 - Munique 
2006 - Piratas do Caribe - O Baú da Morte 
2006 - Candy 
2007 - Piratas do Caribe - No Fim do Mundo 
2007 - Elizabeth - A Era de Ouro 
2010 - The Warrior's Way 
2010 - O Discurso do Rei 
2010 - A Lenda dos Guardiões 
2011 - Piratas do Caribe - Navegando em Águas Misteriosas 
2011 - Lanterna Verde 
2013 - O Melhor Lance 
2013 - A Menina que Roubava Livros 
2015 - Unity 
2015 - Minions 
2016 - Deuses do Egito 
2015 - The Daughter 
2017 - Piratas do Caribe 5 
 
 

 

 

 



 

 

Emily Watson 

Personagem: Rosa Hubermann 

Filmografia: 
2015 - A Royal Night Out 
2015 - The Angel Makers 
2015 - The Dresser 
2015 - The Secret Life of Marilyn Monroe 
2015 - Evereste 
2015 - Little Boy - Além do Impossível 
2015 - O Incrível Livro de Hipnotismo de Molly Moon  
2014 - A Teoria de Tudo 
2014 - Juventudes Roubadas 
2013 - A Menina que Roubava Livros 
2013 - Belle 
2013 - Some Girl(s) 
2012 - Anna Karenina 
2011 - Cavalo de Guerra 
2009 - Almas à Venda 
2008 - Sinédoque, Nova York 
2008 - Um Segredo Entre Nós 
2007 - Meu Monstro de Estimação 
2006 - Miss Potter 
2005 - A Proposta 
2005 - Mentiras Sinceras 
2004 - A Noiva-Cadáver 
2003 - A Vida e Morte de Peter Sellers 
2002 - Dragão Vermelho 
2002 - Equilibrium 
2001 - Assassinato em Gosford Park 
2001 - Embriagado de Amor 
2001 - O Último Lance Natalia 
2000 - Trixie Trixie Zurbo 
1999 - As Cinzas de Ângela 
1999 - O Poder Vai Dançar 
1998 - Hilary e Jackie 
1997 - O Lutador 
1996 - Ondas do Destino 
 
Sophie Nélisse 

Personagem: Liesel Meminger 

Filmografia: 
2016 - Mean Dreams 
2014 - O Dono do Jogo 
2013 - A Menina que Roubava Livros 
2011 - O Que Traz Boas Novas 
 
 
 



 

 

Ben Schnetzer 

Personagem: Max Vanderburg 

Filmografia: 
2014 - Orgulho e Esperança 
2013 - A Menina que Roubava Livros 
2009 - Law & Order 
 
Nico Liersch 

Personagem: Rudy Steiner 

Filmografia: 
2013 - Um Pai Quase Perfeito 
2013 - A Menina que Roubava Livros 
 
Heike Makatsch 

Personagem: Liesels Mother 

Filmografia: 
2014 - Desligando Charleen 
2013 - A Menina que Roubava Livros 
2009 - Hilde 
2005 - O Som do Trovão 
2005 - Tara Road - Aprendendo a Viver 
2003 - Simplesmente Amor 
2002 - Anatomia 2 
2002 - Resident Evil - O Hóspede Maldito 
1998 - Aimée & Jaguar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

Filmografia – Oliver Twist 

 

Roman Polanski 

Direção 

Filmografia: 
2016 - The Dreyfus Affair 
2013 - A Pele de Vênus 
2011 - Deus da Carnificina 
2010 - O Escritor Fantasma 
2007 - Cada Um Com Seu Cinema 
2005 - Oliver Twist 
2002 - O Pianista 
1999 - O Último Portal 
1994 - A Morte e a Donzela 
1992 - Lua de Fel 
1988 - Busca Frenética 
1979 - Tess - Uma Lição de Vida 
1976 - O Inquilino 
1974 - Chinatown 
1972 - Jackie Stewart - O Fim de Semana de Um Campeão 
1968 - O Bebê de Rosemary 
1967 - A Dança dos Vampiros 
1966 - Armadilha do Destino 
1965 - Repulsa ao Sexo 
 
Ben Kingsley 

Personagem: Fagin 

Filmografia: 
2016 - Collide 
2015 - Life - Um Retrato de James Dean 
2017 - Watership Down - Temporada 1 
2015 - O Rei Tut - Temporada 1 
2015 - A Travessia 
2015 - Coração de Dragão 3: A Maldição do Feiticeiro 
2015 - Sem Retorno 
2015 - Unity 
2014 - Convention 
2014 - Êxodo: Deuses e Reis 
2014 - História de Guerra 
2014 - Learning to Drive 
2014 - Os Boxtrolls 
2014 - Refúgio do Medo 
2014 - Sob o Domínio dos Robôs 
2014 - Uma Noite no Museu 3 - O Segredo da Tumba 
2013 - Criando Asas 



 

 

2013 - Ender's Game - O Jogo do Exterminador 
2013 - Homem de Ferro 3 
2013 - O Físico 
2012 - O Ditador 
2012 - Um Homem Comum 
2011 - A Invenção de Hugo Cabret 
2010 - Ilha do Medo 
2010 - Príncipe da Pérsia - As Areias do Tempo 
2008 - Expresso Transiberiano 
2008 - Fatal 
2008 - Guru do Amor 
2008 - O Espião 
2007 - A Última Legião 
2006 - The Sopranos - Temporada 6 - Episódio 7 
2006 - Xeque-Mate 
2005 - BloodRayne 
2005 - Mrs. Harris 
2005 - O Som do Trovão 
2005 - Oliver Twist 
2004 - Os Thunderbirds 
2004 - Suspeito Zero 
2003 - Casa de Areia e Névoa 
2002 - Vivendo na Eternidade 
2001 - A.I. - Inteligência Artificial 
2001 - O Triunfo do Amor 
2000 - Regras do Jogo 
2000 - Sexy Beast 
1999 - Alice no País das Maravilhas 
1999 - De Que Planeta Você Veio? 
1998 - Crime e Castigo 
1996 - Moisés 
1996 - Noite de Reis 
1995 - A Experiência 
1994 - A Morte e a Donzela 
1993 - A Lista de Schindler 
1993 - Dave - Presidente por um Dia 
1992 - Quebra de Sigilo 
1991 - Bugsy 
1988 - Sherlock e Eu 
1987 - Maurice 
1985 - Turtle Diary 
1982 - Gandhi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jamie Foreman 

Personagem : Bill Sykes 

Filmografia: 
2014 - Fábrica de Hooligans 
2012 - Um Jogo de Mestres 
2011 - Eu, Anna 
2011 - Sangue e Honra 
2010 - Law & Order: UK - Temporada 2 - Episódio 1 
2008 - Coração de Tinta - O Livro Mágico 
2007 - Hustle - Temporada 4 - Episódio 2 
2005 - Doctor Who (2005) - Temporada 2 - Episódio 7 
2005 - Oliver Twist 
2004 - Nem Tudo é o que Parece 
2003 - Vingança Final 
2000 - O Barato de Grace 
2000 - Os Gângsteres 
1999 - A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça 
1998 - Elizabeth 
 
Edward Hardwicke 

Personagem : Mr. Brownlow 

Filmografia: 
2005 - Oliver Twist 
2003 - Simplesmente Amor 
2002 - The Gathering Storm 
2001 - Enigma 
2000 - No Início 
1998 - Elizabeth 
1995 - A Letra Escarlate 
1995 - Ricardo III 
1994 - The Memoirs of Sherlock Holmes - Temporada 1 
1988 - The Return of Sherlock Holmes - Temporada 2 
1988 - The Hound of the Baskervilles 
1987 - The Sign of Four 
1986 - The Return of Sherlock Holmes - Temporada 1 
1974 - O Moinho Negro 
1972 - Colditz (1972) - Temporada 1 
1965 - Othello 
1959 - The Invisible Man (1958) - Temporada 2 - Episódio 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jeremy Swift 

Personagem : Mr. Bumble 

Filmografia: 
2015 - O Destino de Júpiter 
2014 - Downton Abbey 
2006 - Jornada pela Liberdade 
2005 - Oliver Twist 
2001 - Assassinato em Gosford Park 
1999 - Conto de Natal 
 
 
Mark Strong 

Personagem : Toby Crackit 

Filmografia: 
2017 - Kingsman - Serviço Secreto 2 
2016 - Irmão de Espião 
2016 - Miss Sloane 
2016 - Approaching The Unknown 
2015 - Kingsman - Serviço Secreto 
2015 - Unity 
2014 - Antes de Dormir 
2014 - O Jogo da Imitação 
2013 - Low Winter Sun (2013) - Temporada 1 
2013 - Justin e a Espada da Coragem 
2013 - Regressão 
2012 - A Hora Mais Escura 
2012 - Inimigos de Sangue 
2012 - John Carter: Entre Dois Mundos 
2012 - Mais Perto da Lua 
2011 - A Águia da Legião Perdida 
2011 - Lanterna Verde 
2011 - O Espião que Sabia Demais 
2011 - O Guarda 
2011 - O Príncipe do Deserto 
2010 - Caminho da Liberdade 
2010 - Kick Ass - Quebrando Tudo 
2010 - O Mundo dos Pequeninos 
2010 - Robin Hood 
2009 - A Jovem Rainha Vitória 
2009 - Frente a Frente com o Inimigo 
2009 - Sherlock Holmes 
2008 - A Vida num Só Dia 
2008 - Missão Babilônia 
2008 - Rede de Mentiras 
2008 - Reflexos da Inocência 
2008 - RocknRolla - A Grande Roubada 
2008 - Um Homem Bom 
2007 - Stardust - O Mistério da Estrela 



 

 

2007 - Sunshine - Alerta Solar 
2006 - Tristão & Isolda 
2005 - Oliver Twist 
2005 - Revólver 
2005 - Syriana - A Indústria do Petróleo 
2003 - Prime Suspect - Temporada 6 - Episódio 1 
2003 - Dogma do Amor 
2003 - Henry VIII 
2001 - Hotel 
1998 - The Man With Rain in his Shoes 
1996 - Emma 
1993 - Prime Suspect - Temporada 3 - Episódios 1 - 2 
 
Harry Eden 

Personagem : Artful Dodge 

Filmografia: 
2008 - Reflexos da Inocência 
2006 - Terra de Ningém 
2005 - Oliver Twist 
2003 - Peter Pan 
2002 - Pure 
 
Alun Armstrong 

Personagem : Magistrate Fang 

Filmografia: 
2016 - Frontier - Temporada 1 
2014 - Penny Dreadful - Temporada 1 - Episódio 2 
2006 - Eragon 
2005 - Oliver Twist 
2004 - Caiu do Céu 
2004 - Van Helsing - O Caçador de Monstros 
2003 - Dogma do Amor 
2003 - Rumo ao Paraíso 
2001 - O Retorno da Múmia 
2000 - O Resgate de Harrison 
2000 - Prova de Vida 
1999 - Oliver Twist - Temporada 1 
1999 - A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça 
1999 - David Copperfield 
1999 - Paixão Proibida 
1997 - O Santo 
1995 - Coração Valente 
1995 - Jogos de Ilusão 
1992 - Jogos Patrióticos 
1991 - Married... with children - Temporada 6 - Episódios 24 - 25 - 26 
1990 - Coração de Caçador 
1989 - Screen One - Temporada 1  
1985 - MacGyver - Temporada 0 - Episódio 2 



 

 

1983 - Krull 
1981 - A Mulher do Tenente Francês 
1977 - Os Duelistas 
1971 - Carter - O Vingador 

 
James Babson 

Personagem : Policeman 

Filmografia: 
2015 - Os Últimos Cavaleiros 
2012 - As Palavras 
2012 - Equipe Caça Fantasma 
2009 - Solomon Kane - O Caçador de Demônios 
2007 - O Efeito da Fúria 
2006 - O Ilusionista 
2005 - Oliver Twist 
2004 - Hellboy 
2003 - A Liga Extraordinária 
2003 - Hitler 
2003 - Lutero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C 

Filmografia – O Menino do Pijama Listrado 

 

Asa Butterfield 

Personagem: Bruno 

Filmografia: 
2016 - Arrivals 
2016 - O Lar das Crianças Peculiares 
2016 - The Space Between Us  
2015 - The White Circus 
2014 - Ten Thousand Saints 
2014 - X+Y 
2013 - Ender's Game - O Jogo do Exterminador 
2011 - A Invenção de Hugo Cabret 
2010 - Nanny McPhee e as Lições Mágicas 
2010 - O Lobisomem 
2009 - Merlin - Temporada 2 - Episódios 3 - 11 
2008 - Merlin - Temporada 1 - Episódio 8 
2008 - O Menino do Pijama Listrado 
2007 - O Filho de Rambow 

 
Vera Farmiga 

Personagem: Mother 

Filmografia: 
2017 - Boundaries 
2016 - Invocação do Mal 2 
2015 - Burn Your Maps 
2015 - The Locals 
2016 - Bates Motel - Temporada 4 
2016 - Special Correspondents 
2015 - Bates Motel - Temporada 3 
2014 - Bates Motel - Temporada 2 
2014 - O Juiz Samantha Powell  
2013 - Bates Motel - Temporada 1 
2013 - Invocação do Mal 
2013 - Um Novo Amor 
2012 - Mais Perto da Lua 
2012 - Ovelha Negra 
2012 - Protegendo o Inimigo 
2012 - The Drummer 
2011 - A Ocasião Faz o Ladrão 
2011 - Contra o Tempo 
2009 - A Órfã 
2009 - Amor Sem Escalas 
2008 - Faces da Verdade 
2008 - O Menino do Pijama Listrado 



 

 

2007 - Joshua - O Filho do Mal 
2006 - Invasão de Domicílio 
2006 - No Rastro da Bala 
2006 - Os Infiltrados 
2005 - O Segredo de Neverwas 
2004 - Touching Evil (US) - Temporada 1 
2004 - Sob o Domínio do Mal 
2001 - 15 Minutos 
2001 - Poeira do Tempo 
2000 - Outono em Nova York 
1998 - Pela Vida de um Amigo 
1997 - Law & Order - Temporada 8 - Episódio 12 

 
David Thewlis 

Personagem: Father 

Filmografia: 
2017 - Boundaries 
2017 - Mulher-Maravilha 
2015 - Regression 
2015 - Anomalisa 
2015 - Legend 
2015 - Macbeth: Ambição & Guerra 
2014 - A Teoria de Tudo 
2014 - Rainha e País 
2014 - Refúgio do Medo 
2013 - O Quinto Poder 
2013 - O Teorema Zero 
2013 - RED 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos 
2011 - Além da Liberdade 
2011 - Anônimo 
2011 - Cavalo de Guerra 
2011 - Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 
2010 - Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 
2010 - O Último Guarda-Costas 
2009 - Harry Potter e o Enigma do Príncipe 
2009 - Veronika Decide Morrer 
2008 - O Menino do Pijama Listrado 
2007 - Harry Potter e a Ordem da Fênix 
2006 - A Profecia 
2006 - Instinto Selvagem 2 
2005 - Crianças Invisíveis 
2005 - Cruzada 
2005 - O Novo Mundo 
2004 - Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban 
2003 - Linha do Tempo 
2002 - Dinotopia - Temporada 0 
2000 - Os Gângsteres 
1999 - O Senhor dos Milagres 
1999 - Whatever Happened to Harold Smith? 



 

 

1998 - Assédio 
1998 - O Grande Lebowski 
1997 - Sete Anos no Tibet 
1996 - A Ilha do Dr. Moreau 
1996 - Coração de Dragão 
1996 - James e o Pêssego Gigante 
1996 - Los Angeles - Caminho para a Morte 
1995 - Eclipse de uma Paixão 
1993 - Prime Suspect - Temporada 3 - Episódios 1 - 2 
1992 - Perdas e Danos 

 
Jack Scanlon 

Personagem: Shmue 

Filmografia: 
2008 - O Menino do Pijama Listrado 

 
Rupert Friend 

Personagem: Lieutenant Kotle 

Filmografia: 
2015 - Homeland - Temporada 5 
2015 - Hitman: Agente 47 
2014 - Homeland - Temporada 4 
2013 - Homeland - Temporada 3 
2013 - O Teorema Zero 
2013 - Starred Up 
2012 - Para Escrever Amor Em Seus Braços 
2010 - 5 Dias de Guerra 
2009 - A Jovem Rainha Vitória 
2009 - Cheri 
2008 - Jolene 
2008 - O Menino do Pijama Listrado 
2007 - A Última Legião 
2007 - Os Fora da Lei 
2005 - Orgulho e Preconceito 
2004 - O Libertino 
 

 
David Heyman 

Personagem: Pavel - Jewish servant 

Filmografia: 
Ator: 
2008 - O Menino do Pijama Listrado 
Produtor: 
2016 - Animais Fantásticos e Onde Habitam 
2015 - The Light Between Oceans 



 

 

2014 - As Aventuras de Paddington 
2014 - Caribe: a Trajetória de Worricker 
2014 - Juventudes Roubadas 
2014 - Queen of the Tearling 
2014 - Temple Run 
2014 - The Adventures of Oscar Pill 
2013 - Família do Bagulho 
2013 - Gravidade 
2011 - Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 
2010 - Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 
2009 - Harry Potter e o Enigma do Príncipe 
2008 - O Menino do Pijama Listrado 
2008 - Sim Senhor 
2007 - Eu Sou a Lenda 
2007 - Harry Potter e a Ordem da Fênix 
2005 - Harry Potter e o Cálice de Fogo 
2005 - Threshold 
2004 - Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban 
2004 - Roubando Vidas 
2002 - Harry Potter e a Câmara Secreta 
2001 - Harry Potter e a Pedra Filosofal 
1996 - Um Dia em Nova York 
 

 
Jim Norton 

Personagem: Herr Liszt 

Filmografia: 
2016 - Boneco do Mal 
2014 - Jimmy's Hall 
2011 - Água para Elefantes 
2011 - Tão Forte e Tão Perto 
2010 - Bored To Death - Temporada 2 - Episódio 3 
2010 - Tiras em Apuros 
2009 - Midsomer Murders - Temporada 12 - Episódio 4 
2008 - O Menino do Pijama Listrado 
2006 - Lições de Vida 
2002 - Harry Potter e a Câmara Secreta 
1998 - A Outra História Americana 
1994 - Frasier - Temporada 2 - Episódio 18 
1992 - Memórias de um homem invisível 
1991 - Agatha Christie's Poirot - Temporada 3 - Episódio 10 
1990 - Agenda Secreta Brodie 
1971 - Sob o Domínio do Medo 
 

 
 
 
 



 

 

Richard Johnson 

Personagem: Grandpa 

Filmografia: 
2013 - Revenge - Temporada 3 - Episódio 3 
2010 - Lewis - Temporada 4 - Episódio 10 
2008 - Spooks - Temporada 7 - Episódios 3 - 4 - 6 - 7 
2008 - O Menino do Pijama Listrado 
2007 - Midsomer Murders - Temporada 10 - Episódio 2 
2006 - Scoop - O Grande Furo 
2001 - Lara Croft: Tomb Raider 
1999 - Midsomer Murders - Temporada 3 - Episódio 1 
1987 - Assassinato por Escrito - Temporada 4 - Episódio 6 
1985 - Turtle Diary Sr. Johnson (vizinho de Neaera)   
1982 - Os Gatões - Temporada 5 - Episódio 22 
1982 - Magnum, P.I. - Temporada 3 - Episódio 23 
1980 - Magnum, P.I. - Temporada 1 - Episódio 5 
1979 - Casal 20 - Temporada 1 - Episódio 10 
1979 - Zumbi 2 - A Volta dos Mortos 
1975 - Espaço: 1999 - Temporada 1 - Episódio 13 
1973 - A Terra Prometida - A Verdadeira História de Moisés - Temporada 1 
1970 - Júlio César 
1966 - Khartoum 
1965 - Operação Crossbow 
1963 - Desafio do Além 
1959 - Quando Explodem as Paixões 
 

 


