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RESUMO: 

As enunciações fílmicas infantis se configuram como objetos culturais que são afetados 
por fatores exteriores que os constituem. De modo lúdico, há filmes infantis que, além 
de primarem pela função do entretenimento, propagam valores e ideologias a partir de 
caracteres verbais e não-verbais. Esses filmes podem funcionar como instrumentos de 
educação moral não-formal direcionada às crianças. Desta forma, as produções 
cinematográficas podem contribuir para a aprendizagem e podem enriquecer o processo 
educacional, uma vez que os filmes infantis produzem um encantamento peculiar que 
pode afetar a configuração psíquica da criança, fazendo-a se identificar ao universo 
ficcional e apre(e)nder a realidade, segundo o recorte empreendido no e pelo filme. 
Partindo desse pressuposto, buscamos analisar o funcionamento, assim como a 
participação, da linguagem não-verbal no processo de significação da enunciação 
fílmica. Filiamo-nos, para tanto, a teorias lingüísticas, afetadas por noções 
psicanalíticas, notadamente a AD de linha francesa. Com efeito, voltamos nossa análise 
para os vestígios simbólicos presentes em duas enunciações fílmicas infantis relativos à 
figura do feminino. Desse modo, intentamos mostrar que pode ser relevante inserir o 
cinema no processo educacional não apenas como entretenimento, mas principalmente 
como um material que pode contribuir para o enriquecimento da educação formal, já 
que propicia momentos lúdicos às crianças, desenvolvendo a criatividade, a imaginação 
e a (in)formação.  
PALAVRAS-CHAVE: 

 

LINGUAGEM NÃO-VERBAL,  EDUCAÇÃO MORAL,  
ENUNCIAÇÃO FILMICA INFANTIL 

 

... da mesma forma que a iniciação à linguagem literária, 

 a iniciação à linguagem do cinema é uma aprendizagem. 

Étienne Fuzellier 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

As imagens fílmicas apresentadas nas animações infantis, além de despertarem o 

encantamento da criança pelo universo mágico, contribuem para o seu desenvolvimento 

cognitivo, uma vez que o processo de conhecimento do mundo ou mesmo do universo 
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interior e fantasioso da infância inicia-se pelo mundo das imagens. Partindo desse 

pressuposto, analisamos o funcionamento, assim como a importância, da linguagem 

não-verbal no processo de significação de um texto. Com efeito, voltamos nossa análise 

para os vestígios simbólicos presentes nos elementos visuais e sonoros de duas 

enunciações fílmicas infantis, a saber: A Pequena Sereia e A bela adormecida. Desse 

modo, intentamos mostrar que é relevante inserir o cinema no processo educacional não 

apenas como entretenimento, mas principalmente como um material que possa 

contribuir para o enriquecimento da educação formal, uma vez que proporcionam uma 

correspondência analógica entre as narrativas ficcionais e o universo humano 

permitindo a identificação da criança com algumas personagens. 

As enunciações fílmicas infantis configuram-se como objetos culturais3

 O cinema, portanto, por estar voltado para a linguagem imagética, desperta na 

criança um encantamento peculiar que afeta diretamente suas estruturas interiores. 

Estimula o desenvolvimento/aprendizado, já que a partir das sensações/percepções a 

criança pode se identificar com o mundo e apre(e)nder a realidade. 

 que são 

afetados por fatores exteriores que os constituem. De modo lúdico, os filmes infantis 

além de primarem pela função do entretenimento propagam também valores e 

ideologias a partir de caracteres verbais e não-verbais que são empregados enquanto 

instrumentos de educação moral não-formal direcionada às crianças. Ao circularem 

socialmente, esses objetos culturais podem afetar a constituição subjetiva dos cidadãos a 

eles expostos, funcionando como instrumentos não-formais de (in)formação e 

naturalização de modelos comportamentais. 

 

2.0 OS FILMES INFANTIS NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

O cinema caracteriza-se como uma manifestação estética que surgiu em 1895. 

Essa manifestação cultural não foi fundada como um instrumento de ensino, mas como 

fruição estética. Entretanto, com o tempo verificou-se sua eficácia enquanto objeto 

cultural e suporte educacional. 

Por vivermos em um mundo cujos meios de comunicação se fazem cada dia 

mais presentes, a inserção das diferentes formas de linguagem no espaço educacional 
                                                 
3 Para Davallon (1999:35), objetos culturais constituem "o conjunto dos objetos concretos (livros, 
escritos, imagens, filmes, arquiteturas, etc.) que resultam de uma produção formal e que são destinados a 
produzir um efeito simbólico". 



propicia aos alunos a reflexão e amplia o exercício da cidadania. Como postula os 

Pcn’s: 

 

É fundamental a utilização de diferentes linguagens, como a verbal, a oral, a escrita, a 
gráfica, a numérica, a pictórica, de forma a se considerar as diferentes aptidões dos 
alunos. É igualmente importante que ela (a escola) favoreça a produção e a utilização 
das múltiplas linguagens, das expressões e dos conhecimentos históricos, sociais, 
científicos e tecnológicos, sem perder de vista a autonomia intelectual e moral do aluno, 
como finalidade básica da educação. (p.44) Assim, o aluno será capaz de utilizar as 
diferentes linguagens como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, 
interpretar e usufruir das produções culturais. (PCN’S, 1998:55) 

 

Mesmo (re)produzindo algo da realidade, as produções cinematográficas 

conseguem transformá-la pelo imaginário já que cria fantasias e possibilita o interesse 

particular do público, que efetua uma correspondência analógica entre a realidade e o 

plano ficcional. Assim sendo, o cinema contribui com o processo educacional, uma vez 

que: 

traz para a escola aquilo que ela se nega a ser e que poderia transformá-la em algo 
vívido e fundamental: participante ativa da cultura e não repetidora e divulgadora de 
conhecimentos massificados, muitas vezes já deteriorados, defasados. (ALMEIDA apud 
NAPOLITANO, 2005:12) 
 

O cinema articula formas de linguagem que possuem estruturas e características 

próprias. Enquanto a literatura se define como código verbal, o cinema se fundamenta 

nas formas de linguagem conhecidas como complexas: som; imagem e texto. Eco (apud 

SILVA, 2001:84) definiu tal articulação como interação entre a articulação visual, os 

sons e as palavras. Além disso, o cinema em si constitui uma das formas de linguagem 

mais relevantes do mundo contemporâneo, possuindo códigos próprios de significação. 

Dado que o sentido deriva da relação estabelecida entre duas formas da 

linguagem, a verbal e a não-verbal, destacamos elementos constitutivos dessas formas 

de linguagem que acionam ou rememoram discursos anteriores, já ditos/vistos. Para 

tanto, é fundamental não perder de vista a complexidade relacionada à interpretação, já 

que o processo interpretativo envolve uma série de fatores relativos aos 

leitores/espectadores4
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 e aos produtores. Ao produzir um filme, os cineastas traçam uma 

linha interpretativa possível, que propaga um ponto de vista ideológico e que nem 

 



sempre guia os leitores/espectadores, uma vez que um filme, por ser constituído de 

matéria simbólica, possibilita outras interpretações. Consequentemente, o espectador, ao 

entrar em contato com o espaço ficcional, já traz uma bagagem cultural própria que 

afetará os modos de interpretar as marcas enunciativas, propiciando n-leituras. 

  

3.0 A LINGUAGEM NÃO-VERBAL NOS FILMES INFANTIS 

 

Parece-nos relevante examinar o funcionamento da linguagem não-verbal nos 

filmes infantis, uma vez que esse funcionamento contribui diretamente para a 

construção dos sentidos, dado que o homem é, a todo instante, injungido a interpretar, a 

produzir sentidos sobre os objetos simbólicos aos quais é exposto. Vale ressaltar que, ao 

contrário de muitos teóricos, compreendemos a linguagem não-verbal como algo 

inefável, ou seja, que jamais se reduz à linguagem verbal, à mera descrição via palavras. 

As imagens comunicam e, nos filmes, elas são trabalhadas em sua potencialidade, já que 

"a imagem é usada integralmente como imagem que é" (SOUZA, 2001:7). Assim, ler 

uma imagem é muito diferente de ler uma palavra, uma vez que a mera descrição por 

meio de palavras não a significaria em sua completude. O olhar do espectador e a 

imagem como discurso, direcionados por um gesto de interpretação, constroem sentidos 

perpassados por pontos históricos, ideológicos e sociais. 

 A linguagem não-verbal é, pois, detentora de materialidade significativa 

própria, haja vista que por meio dela conseguimos interpretar as marcas historicamente 

determinadas por discursos anteriores, "já-vistos" em outras enunciações fílmicas e que, 

de uma forma ou de outra, modelam comportamentos desejáveis pela sociedade 

patriarcal. Desta forma, quando designamos a imagem como um discurso, atribuímos a 

ela a capacidade de veicular sentidos sócio-historicamente construídos. 

Assim sendo, compreendemos que as produções cinematográficas trazem 

discussões de cunho político-ideológico sobre os lugares sociais a serem assumidos por 

homens e mulheres. Nessa perspectiva que examinamos o funcionamento, assim como a 

importância, da linguagem não-verbal no processo de significação da enunciação 

fílmica infantil. 

 

4.0 CONTOS DE FADAS E A EDUCAÇÃO MORAL 

 



Julgamos necessário contextualizar a literatura infantil dos contos de fadas, já 

que os filmes cujos recortes compõem nosso corpus de análise caracterizam-se 

enquanto versão5

Charles Perrault, no século XIV, apropriou-se dos contos orais e cristalizou-os 

em contos escritos, a fim de transmitir os valores e modelos de comportamentos 

adequados às ideias aristocrático-burguesas de civilização da corte de Luis XIV. Ao 

final de cada narrativa, o autor escrevia explicitamente a moral da história, com cunho 

educativo e intuito de ditar modelos comportamentais para as crianças e os adultos. 

Nesse sentido, "[...] Civilité é a palavra-chave para entender os contos de fadas de 

Perrault. Eles foram construídos para disseminar noções que deveriam regular o 

comportamento das crianças e homogeneizar os seus valores" (CANTON, 1994:42). 

Após Perrault, muitos foram os escritores que, a partir de suas histórias, moldaram-nas a 

outros fins, como fizeram os Irmãos Grimm. Estes não foram, como Perrault, 

comprometidos com os ideais da corte burguesa, mas com um projeto cultural de 

valorização da literatura nacional (Alemã) ainda incipiente. Contudo, os valores e 

morais difundidos pela Igreja Protestante – pátria; ética; trabalho e família – além das 

noções de gênero e de classe patriarcal, são perceptíveis no decorrer de suas narrativas. 

 advindas desta literatura. Assim, baseados em histórias populares 

transmitidas oralmente, os contos de fadas eram apropriados pelas sociedades burguesas 

medievais a fim de transmitir os valores sócio-ideológicos determinados pela classe 

dominante. 

 O dinamarquês Hans Christian Andersen também adaptou muitas das histórias 

populares de tradição oral, porém, soube criar com maestria contos nos quais as 

fronteiras entre o real e o maravilhoso parecem não existir. Adepto à exaltação do 

nacionalismo e dos valores ancestrais: 

 

Andersen vai tornar mais explícitos os padrões comportamentais exigidos pela 
Sociedade Patriarcal, Liberal, Cristã, Burguesa que então se consolidava. A par desses 
valores éticos, sociais, políticos, culturais... que regem a vida dos homens em sociedade, 
Andersen insiste também no comportamento cristão que devia nortear pensamentos e 
ações da humanidade, para ganhar o céu. Andersen foi, portanto, a primeira voz 
autenticamente romântica a contar estórias para as crianças e a sugerir-lhes padrões de 
comportamento a serem adotados pela nova sociedade que se organizava. (COELHO, 
1982:305) 
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estrutura pela falha e todo discurso se produz no equívoco já que a relação fato/linguagem é atravessada 
por outra: sujeito/hitória. Não há um dizer único" (ORLANDI, 2001:143) 



 

Após esse breve apanhado histórico, podemos verificar que, em ambas as 

produções fílmicas, a ideologia sustentada pelo discurso patriarcal propaga o casamento 

como o único meio ou principal meio de salvação da mulher. A mulher era apresentada, 

portanto, como uma criatura propícia a servir: cuidar da casa, dos filhos e do marido. 

Esses modelos estereotipados exaltam a "mulher-caseira", a "mulher-esposa" e a 

"mulher-mãe" que representam o ideal feminino, reflexo da mentalidade machista e 

patriarcal das sociedades medievais e, ainda hoje, das sociedades contemporâneas. As 

produções cinematográficas também abordam esses modelos estereotipados em relação 

à figura do feminino divulgando o ideal comportamental da mulher por meio das 

linguagens verbal e não-verbal e sendo, consequentemente, um instrumento de educação 

moral não-formal.  

Nesse sentido, essa literatura contribui para a construção e/ou descoberta da 

identidade e da formação do caráter da criança, dado que possibilita uma 

correspondência analógica entre elementos considerados invariantes do espaço das 

narrativas populares e, em decorrência, do espaço fílmico; o público é projetado no 

plano ficcional, em que seus próprios anseios parecem se realizar: o Mal é "castigado" 

pelo Bem. Essa polarização impele o público a se posicionar discursivamente, 

identificando-se ou não a uma ou a outra personagem ali reproduzidas.  

Dessa forma, a educação moral advinda dos contos de fadas não se restringe ao 

fato de o "Mal" ser punido no final, embora isto também se dê. A criança se identifica, 

geralmente, com o herói não por causa de sua bondade, mas porque a condição do herói 

lhe traz um profundo apelo positivo. Assim, não é o fato de o "Bem" vencer no final que 

promove a moralidade, mas a atração que isso imprime sobre a criança, que poderá se 

identificar com o herói da estória em todas as suas lutas. Com efeito, há uma injunção 

da criança, enquanto leitora, à interpretação das lutas interiores e exteriores do herói que 

imprimem moralidade sobre ela. 

Os contos de fadas, além de permitir à criança estabelecer uma correspondência 

analógica entre o que a estória (re)vela sobre a vida e a natureza humana, possibilita 

também um despertar da fantasia, ajudando-a a desenvolver seu intelecto e a tornar 

compreensíveis suas ansiedades; emoções e dificuldades. Nesse sentido, observamos 

que os contos de fadas transmitem importantes mensagens à mente consciente, pré-

consciente e inconsciente da criança, permitindo-lhe lidar com problemas humanos, já 

que trabalham com questões psicológicas e atos reflexivos presentes nas ações das 



personagens. Ademais, salientamos que os contos de fadas propiciam momentos lúdicos 

às crianças; auxilia o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e da reflexão. 

Com efeito, esses contos contribuem com o processo educacional, haja vista que 

favorecem uma aprendizagem significativa, de modo a trabalhar com os aspectos 

cognitivo, lúdico, imaginário e social. 

 

5.0 ANÁLISES FÍLMICAS 

 

 5.1 A Pequena Sereia 

 

Com base no exposto, iniciamos nossa análise com a enunciação fílmica infantil 

A Pequena Sereia, uma adaptação do conto A Sereiazinha que foi escrito pelo 

dinamarquês Hans Christian Andersen em 1836. O desenho animado em questão, 

produzido pelos estúdios Disney, foi lançado nos Estados Unidos em novembro do ano 

de 1989. Essa narrativa se desenvolve dentro da magia feérica6

 A Pequena Sereia, assim como a maioria das narrativas ficcionais, mantém a 

polarização em dois hemisférios: o do certo/bom e o do errado/mau. Esses hemisférios 

são determinados também pela linguagem não-verbal, como, por exemplo, a cor 

característica de cada personagem. Enquanto a boazinha Ariel apresenta-se carregada de 

cores marcantes que se harmonizam, o vermelho dos cabelos e o verde da cauda; a 

bruxa Úrsula, metade polvo e metade mulher, malvada e ambiciosa, apresenta-se com 

cores escuras (preto e roxo). Há ali a presença de discursos que rememoram, por 

exemplo, o sentido de negatividade atribuído à cor preta no mundo ocidental. 

 em que as personagens 

são reis, princesas, príncipes e bruxas. O filme trabalhado, além de expor essa estrutura 

social monárquica, possui como eixo gerador uma problemática existencial na qual a 

protagonista Ariel busca a auto-realização existencial. 

 

                                                 
6 Entendemos por feérico aquilo que pertence ao mundo da fantasia, do maravilhoso. 



 
 

Além disso, as bruxas nos filmes infantis, assim como Úrsula, quase sempre são 

representadas como mulheres mais velhas; que vivem em ambientes escuros; detentoras 

de poderes/saberes malignos e, normalmente, retratadas fora dos padrões de beleza 

exigidos pela ideologia dominante. Essa representação das bruxas se iniciou na Idade 

Média com a chegada do Cristianismo, da era patriarcal, na qual as mulheres que não se 

adequavam aos padrões comportamentais exigidos eram rotuladas, caçadas e mortas 

pelos devotos dessa doutrina. Dessa forma, passado esse período, a imagem da "mulher-

bruxa" continua significando no imaginário infantil e popular por meio de aspectos não-

verbais disseminados pelos meios de comunicação de massa.  

O cinema, além de trabalhar com a articulação visual, volta-se também para os 

códigos sonoros e verbais, assim têm-se a interação entre som, imagem e texto. Nesse 

sentido, vale dizer que a trilha sonora, assim como a linguagem não-verbal são 

mecanismos importantes de propagação de ideologias e auxiliam na construção do 

enredo do filme. Nesse sentido, trabalhamos especificamente a canção "Corações 

Infelizes" que participa do estabelecimento do acordo entre Ariel e Úrsula. Quando a 

sereia procura a bruxa a fim de realizar o seu desejo de conhecer o mundo terrestre e 

conquistar o amor do príncipe Éric, a bruxa exige algo em troca desse favor: a voz da 

princesa como pagamento. Com efeito, a bruxa convence Ariel a fazer a troca, visando a 

chegar a Tritão e, dessa forma, atingi-lo e vingar-se. No momento da canção, 



verificamos, por meio da linguagem não-verbal, a evidente oposição entre essas 

personagens, o bem e o mal, a inocência e a maldade representadas por personagens 

femininas de caráter e comportamentos opostos. Essa canção cantada por Úrsula 

propaga um estereótipo de mulher, como é possível observar no excerto abaixo: 

 

[Ariel] Mas sem minha voz. Como posso? 
[Úrsula] Terá sua aparência, seu belo rosto e não subestime a importância da linguagem 
do corpo. 
O homem abomina tagarelas 
Garota caladinha ele adora 
Se a mulher ficar falando, 
O dia inteiro e fofocando 
O homem se zanga, diz adeus e vai embora. 
Não! 
Não vá querer jogar conversa fora 
Que os homens fazem tudo pra evitar 
Sabe quem é mais querida? 
É a garota retraída 
E só as bem quietinhas vão casar. 

 

A partir desse recorte, destacamos os versos que caracterizam uma imagem de 

"ser mulher" e que, em certo sentido, reflete a mentalidade machista e patriarcal 

predominante na sociedade ocidental. Assim, a canção difunde a ideologia que sustenta 

o estereótipo de que a mulher deve ser: "caladinha", "retraída" e "bem quietinha" se 

quiser casar. A presença da conjunção subordinativa condicional (se) projeta na canção 

uma condição necessária e suficiente para algo se dar: o casamento, forjando uma 

relação de implicação do tipo se/então. Nesse sentido, basta à mulher apresentar essas 

características para obter casamento. Ou dito de outro modo, essa estrutura condicional 

apresenta o casamento como o objetivo único ou primeiro de uma mulher, o que, de 

certa forma, a coloca como "destinada" ao casamento. Nesse sentido, a canção 

"Corações Infelizes" e a linguagem não-verbal a ela associada podem ser consideras 

vestígios de educação (in)formal destina às meninas no filme A Pequena Sereia. 

 

5.2 A bela adormecida 

 

A animação infantil A bela adormecida foi produzida pelos estúdios Disney e 

lançado em 1959 nos Estados Unidos. Esse filme configura-se como uma adaptação dos 

contos escritos por Charles Perrault e pelos Irmãos Grimm. Esses contos têm por 

temática a mesma história, contudo, por estarem inseridos em contextos sócio-culturais 



diversos, esses autores imprimem às suas versões do conto popular aspectos distintos. 

Notadamente, os estúdios Disney apropriaram-se dessas narrativas a fim de (re)contar, 

nos moldes capitalistas, a história da Bela Adormecida. 

 Desse modo, destacamos as imagens femininas presentes na narrativa: a bruxa 

Malévola e a princesa Aurora. Coelho (1987:15) afirma que a figura feminina 

representada pela bruxa é o reverso das fadas, ou seja, o bem e o mal são representados 

por personagens femininas de comportamentos opostos. Com poderes sobrenaturais, 

interferem na vida humana com finalidades contrárias. Há a dualidade do bem versus o 

mal apresentada para as crianças de modo a fazê-las tenderem a escolher o certo em 

detrimento daquilo que é socialmente posto como errado. 

A representação dessa polarização entre o bem e o mal é visivelmente 

representada pela cor (linguagem não-verbal) peculiar em cada personagem. Cumpre 

ressaltar que nas versões escritas desse conto, tanto de Perrault como dos Irmãos 

Grimm, não há a descrição específica das personagens, pelo contrário, apenas há dados 

superficiais, os quais (re)montariam (a) uma imagem mental de acordo com a 

subjetividade de cada leitor. Na produção cinematográfica da Disney, assim como em 

outros filmes, o mal é representado por cores escuras que rememoram sentidos 

negativos, enquanto que a mocinha, dentro dos padrões de beleza desejados pela 

ideologia patriarcal da sociedade dos anos 50 – o modelo Barbie – apresenta-se com 

cores claras e harmoniosas (loira, delicada, branca e de olhos azuis), conforme 

percebemos nas imagens abaixo:  

 
Verificamos, portanto, que as cores representadas pelas personagens sugerem ao 

público, logo no início da narrativa, um posicionamento em favor de uma personagem 



em detrimento de outra. A malignidade feminina está implantada no imaginário infantil 

por meio da figura das bruxas e madrastas. As bruxas, muito presentes nos contos de 

fadas, eram, no século XIV, perseguidas pela Igreja Católica por não se submeterem aos 

modelos comportamentais exigidos, por deterem conhecimentos das ervas medicinais 

para cura de enfermidades, dentre outros. Nessa perspectiva, as bruxas passaram a ser 

representadas como estereótipo de mulher não desejável na sociedade patriarcal, ou 

seja, aquela que se destaca por possuir poder, ser ativa e não-submissa aos homens. A 

princesa Aurora, ao contrário, simboliza a mulher indefesa, ingênua, sonhadora, que 

vive à espera do príncipe encantado que lhe tirará da situação infeliz em que vive. 

Passiva, submissa, frágil, bonita, representa o estereótipo ideal de mulher desejado pela 

sociedade patriarcal e machista. Esse estereótipo permanece significando desde os 

contos que deram origem a essa animação, como afirma Canton: "Similarmente às de 

Perrault, as personagens femininas dos Grimm sempre deixam bem claro que a 

característica mais importante da mulher é a paciência, o zelo, a obediência, e que o 

melhor lugar para ela é a casa." (1994:56). 

A enunciação fílmica Bela Adormecida, portanto, trabalha com uma 

supervalorização da obediência, da pureza, da modéstia, da paciência, do recato e da 

submissão como virtudes básicas da mulher e típicas do comportamento feminino. Tal 

submissão é pregada pela Igreja que

 

 regulamenta as normas morais que a sociedade 

deveria seguir; ditando comportamentos, propagam ideologias de forma a "organizar" a 

coletividade, a impedir a mudança dos conceitos pré-concebidos, materializando 

estereótipos, como os das princesas, a fim de (re)confirmar/(re)afirmar um modo de ser-

mulher "estimado" pelo patriarcalismo e pelo machismo. 

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante do exposto, visamos a corroborar o incentivo da conciliação entre o 

cinema e o processo educacional, visto que as produções cinematográficas podem ser 

utilizadas como material didático que permite enriquecer a educação formal, pois 

contribui com o desenvolvimento cognitivo, lúdico e imaginário da criança. Tal 

manifestação estética, quando usada sistemática e coerentemente, permite à criança 

tanto apre(e)nder a realidade quanto trabalhar com sua linguagem interior recorrendo à 

criatividade, às emoções e às sensações. Desse modo, os filmes infantis proporcionam à 

criança, por meio da correspondência analógica, ricas experiências individuais que se 



imbricam a ela e a fazem questionar sobre inúmeras visões e percepções da realidade de 

modo mais crítico. 

 As produções cinematográficas infantis, além de auxiliarem no desenvolvimento 

cognitivo da criança, trabalham com a interação entre som, imagem e texto; com a 

combinação entre as linguagens verbal e não-verbal que funcionam concomitantemente 

na produção/disseminação dos sentidos. Essas linguagens, por meio dos vestígios 

simbólicos, retomam a ideologia patriarcal que sustentam a nossa sociedade e 

incentivam o imaginário, favorecendo a emergência de gestos de interpretação na e da 

criança.  

Ademais, a inclusão desses objetos culturais no contexto escolar é pertinente, 

pois possibilita a articulação de informações e a interação entre professores e alunos 

com diversas manifestações culturais. Trabalhar com o cinema na sala de aula implica 

preparar a criança para lidar com suas estruturas psicológicas, emotivas, assim como 

apre(e)nder a realidade, os problemas da vida não-ficcional. 
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