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Resumo 
 
O presente ensaio foi desenvolvido em meio às pesquisas para um Trabalho de 
Conclusão de Curso em Pedagogia. Esta discussão compôs os estudos teóricos 
acerca da relações entre cinema, educação, história e formação docente. Acredita-
se que o cinema é um movimento artístico, estético e cultural, muito mais amplo que 
seu produto o filme. O cinema não é necessariamente um instrumento didático 
portador da verdade, pelo menos, não da verdade que se espera do papel da 
escola, contudo o cinema pode ser uma ferramenta forte para se compreender o 
espírito do tempo, guardar elementos da memória coletiva e de alguma maneira 
proporcionar uma formação social e cultural à um povo, daí a importância de se 
consumir cinema, sobretudo aos graduandos em licenciaturas..  
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Introdução  

O presente artigo apresenta-se no formato de ensaio teórico e tem 

como propósito compreender qual o papel educativo do cinema na cotidiano das 

pessoas, ressaltando a ideia de que cinema não é uma forma de educação formal, e 

sim, uma educação informal, e que apesar disso, o cinema pode ser uma ferramenta 

de aprendizagem e conhecimento, porque ao pensar, conhecer e questionar sobre 

algo que o cinema oferece, torna-se um ato de reflexão educativa. 

O Cinema é um movimento artístico, estético e cultural que 

compreende toda uma indústria cultural, vai além do que muitas vezes pode-se 

visualizar que é o filme seu produto principal. Neste sentido o cinema é uma 

expressão artística, cultural e industrial de um tempo e de um espaço. Traz uma 

narrativa que muitas vezes se esforça para contar histórias, mas sem o propósito de 

ser a verdade histórica ou a verdade escolar. Ainda sim o cinema serve como 

modelo para se pensar a realidade vivida no atual e em outros momentos, pois o 

mesmo compreende e guarda com efeito de memória a lógica de seu tempo. 

 Sendo assim o cinema proporciona para o seu consumidor 

conhecimentos políticos, sociais e históricos, e quando usado em sala de aula de 
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forma correta pode facilitar a aprendizagem dos alunos, mesmo não sendo 

concebido inicialmente para isto. Para além desse fato o mesmo pode cultivar as 

lembranças e instigar o imaginário do sujeito promovendo novas experimentações 

no processo educativo do conhecimento, fornecendo assim a memória individual e 

coletiva. 

 

O Cinema como movimento artístico, histórico e cultural 

No século XXI, com o avanço das tecnologias digitais, que 

impactaram também na indústria do cinema, criou-se novas possibilidades para 

produzir e assistir filmes, por meio da expansão das plataformas de streeming, por 

exemplo, de alguma maneira possibilitaram acesso para quem não tinha como 

frequentar as salas de cinema.  

De acordo com Luiz Jr. (2007, p.30)  “embora o cinema tenha se 

disseminado no século XX, esta propagação anuncia-se maior ainda para o século 

XXI, em certo sentido deve-se a sua popularização, já que a maioria das pessoas, 

pelo menos no Brasil, não tem como hábito freqüentar o cinema”. Entretanto o 

cinema possuía alguns problemas de veiculação em seu contexto inicial, por causa 

da ausência de equipamentos próprios para o seu  fazer. 

Apesar do cinema utilizar-se da mídia, e existir a mais tempo que a 

internet e a televisão, que são outros meios de comunicação também, o cinema 

ainda desperta a curiosidade, e o encanto de muitas pessoas, sendo eles alunos ou 

nao. O que deve ser levado em consideração, é que os alunos saibam aproveitar de 

forma correta essa proposta do papel educativo do cinema, assim, a aprendizagem 

ser mais produtiva.   

Conforme Luiz Jr. (2007) relata que o cinema possui grande 

movimentos artísticos, 

Desta forma, entendemos que o cinema abre novas possibilidades 
de comunicação e expressão, seja cultural, política, filosófica ou 
educativa. Este conjunto especializado de produção do filme pode 
carregar consigo uma série de ideologias de quem o produz. E é 
justamente o que está ocorrendo desde o princípio do século XX 
(LUIZ JR, 2007, p.32). 
.    

Ao falar do cinema, é possível observar uma característica muito 

importante dessa desse ramo de indústria cultural, que é seu papel educativo, pois 

além do entretenimento o cinema vai muito além do que somente transmitir filmes, 
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para obterem fins lucrativos, ele tem um propósito de revelar um papel do educativo, 

por meio de suas imagens para quem não tem a oportunidade de conhecer outros 

lugares, como outros países e culturas. Assim o cinema traz consigo essa cultura a 

ser mostrada para a sociedade que não tem conhecimento ou ensejo de conhecer 

outros lugares e paisagens, etnias e culturas.  

O cinema oferece uma aprendizagem para quem assiste de forma 

riquíssima, traz também um olhar crítico dos conteúdos passados no decorrer das 

imagens. De acordo com Luiz Jr. e Teruya (2007) descrevem que os cinemas fazem 

parte de indústria cultural em que essa criação cultural tem fins lucrativos, 

englobando os meios de comunicações mais elaborados. Para além disso, o cinema 

e os filmes como um todo são portadores de um papel cultural que promovem 

conscientemente ou não uma espécie de educação e comunicação. 

Para Luiz Jr. e Teruya (ano, p. 14), o cinema é  

[...] enquanto movimento cultural é certamente um produto da 
indústria cultural, mas não é só isso. Entendemos que é também 
uma forma de obra de arte e de comunicação, por isso, fazer uso 
somente dos conceitos da indústria cultural, no nosso modo de 
entender, não é suficiente como categoria de análise e tampouco 
suficiente para estabelecer métodos de sua utilização no processo 
educacional. 
 

A construção social que o cinema carrega em seu tempo espaço tem 

objetivo de marcar a indústria da mídia com um histórico de filmes, podendo ser eles 

de qualquer categoria, ficção, aventura, histórico entre outros. O cinema ele propõe 

uma diversidade pública em seu contexto político, social e cultural, podendo 

abranger uma variedade dos gostos e exigências da sociedade, adultos, crianças 

jovens e idosos, hoje em dia o cinema tem esse leque de propostas de filmes para 

cada faixa etária, por isso as dimensões que o cinema podem alcançar são muito 

grandes, inclusive o seu papel educacional.  

Usar o cinema como fonte de pesquisa no processo educacional dos 

estudantes é essencial, pois assim é possível resgatar o processo histórico de uma 

forma visual que auxilia na aprendizagem, estabelecendo uma postura mais crítica e 

reflexiva do aluno.  

O cinema por ser um conjunto especializado de possibilidades para a  
discussão de outros aspectos da narrativa como as cores e os sons. 
Ao mesmo tempo, o professor não precisa ser um crítico de cinema, 
mas alguém de olhos e ouvidos atentos, para assim despertar a 
criticidade em seus alunos, dado que esta técnica de combinar 
imagens e sons tem geralmente uma finalidade, e por isso é 
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imprescindível decodificar parte desta narrativa fílmica. Esta é a 
nosso ver, a razão de se usar o cinema em sala. (LUIZ JR, 2007, 
p.43). 
 

O papel educativo do cinema exerce um papel fundamental para um 

pertencimento da modernidade, para um processo histórico, pois essa linguagem de 

movimentos vem mostrar as experiências humanas, expressando por meio das 

imagens significados específicos. O cinema hoje, influencia na imaginação social, 

fazendo com que esse processo de construção de aprendizagem crie símbolos, 

códigos, entre a população para o meio de comunicação diferente, assim temos uma 

sociabilidade maior de convivência no comportamento, nos hábitos, que fazem com 

que a convivência se torna melhor entre sociedade. 

  Assim como o cinema, o filme sempre ensina algo em suas telas, 

são práticas educativas, não importando o seu gênero, vão muito além do que pode 

vir a ser, a linguagem que é transmitida através das imagens permite trazer 

informações essenciais para analisar outras culturas, etnias, documentários, ficções, 

cenários, pessoas, e isso faz com com que o sujeito conheça melhor diferente 

aspectos do cinema ou do filme. O cinema sempre terá um benefício educativo no 

ensino escolar, é necessário considerar os alunos no processo educativo do diálogo, 

da aprendizagem do pensamento da reflexão. 

 O cinema é capaz de promover o encantamento para quem assiste, 

proporcionando experiências educativas, aprendizagens significativas, que fazem a 

diferença no cotidiano social, pois disponibiliza uma nova relação entre a imagens e 

a linguagem no campo da educação. Esse recurso tecnológico que o cinema 

agrega, permite a potencialização os processos formativos e tecnológicos, 

facilitando no ensino e na aprendizagem educacional. É necessário apresentar à 

sociedade a importância que o cinema carrega em suas linhas gerais, não sendo 

somente um assistir por assistir, mais conhecimento social que foi agregado, e que 

até hoje faz diferença em nossas vidas.  

De acordo com, Ferro (1992) conceitua o que é cinema e o que é 
filme. Antes mesmo de um filme ser exibido, em sua estréia no 
cinema, ele já é considerado cinema.  O contexto histórico e artístico, 
em que um filme é lançado a tecnologia de filmagem, e trabalho de 
determinadas pessoas, revelam o movimento artístico cultural o qual 
o autor classifica por cinema. Já o filme é um conjunto de técnicas 
que emitem imagem e sons, que são projetados e assistidos por 
pessoas nos mais diversos locais. Para se estudar um filme é 
necessário atentarmos a essas partes integrantes, o que ele 
demonstra e o que ele esconde (apud, LUIZ JR, 2007, p.38). 
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O cinema é capaz de demonstrar percepções do tempo, da 

produção, das tecnologias e culturas, assim como do poder político em toda sua 

caminhada trazendo contextos de outros lugares como europeu, americano, 

brasileiro, asiático, entre outras produções que enfatizam a ideia de ensinar ao 

cidadão alguns processos educacionais que não se conhecem, valorizando as 

transformações o seu tempo e espaço. 

A trajetória pela qual o cinema passa toda e toda sua produção 

também é um processo educativo, pois ele precisa ser planejado e estruturado, 

pensando além do que é esperado, procurando refletir em qual será sua contribuição 

para a educação para a sociedade, então para produção de um filme é necessário 

entender que cinema colabora para um processo de conhecimento, de ensino e de 

aprendizagem. 

Algumas características podem ser usadas como estratégia no 

momento de ensinar com o cinema, é é necessário ter um olhar atento com as 

ideologias, com caráter, com a natureza, as metáforas usadas, para que assim o 

meio pedagógico seja compreendido. De acordo com Perinelli e Mello (2016, p.36), 

“[...] interagir com o cinema numa situação coletiva possibilita uma forma privilegiada 

de elaborar novas maneiras de sentir o mundo, o outro e a nós mesmos.” 

O cinema no Brasil, tinha caráter educacionais, em que visavam 

conceitos políticos e históricos, entretanto não somente um papel educacional, mas 

como também entretenimento, para as pessoas assistirem aos finais de semana 

com sua família, especificamente da elite intelectual, que tinha um acesso melhor ao 

cinema brasileiro. Para Perinelli (2016) o cinema precisava da independência 

cultural em que: 

 [...] Diante de um filme brasileiro, a decisão ainda não está tomada; 
caberia a esta elite reconhecer se para ela (ou, na perspectiva dela: 
para a sociedade brasileira) tal ou tal filme é ou não de seu interesse. 
Para isso ela precisaria ter uma autonomia de decisão e se afirmar 
numa perspectiva histórica. E não é o caso, a tal ponto que para se 
situar diante de sua própria produção cinematográfica ela tem que 
aguardar que esta passe pela metrópole e receba a chancela [...] 
(Bernardet, apud, Perinelli, 2016, p.47).  
 

O cinema traz uma bagagem muito grande de aprendizagem para 

quem utiliza de forma correta, pois ele aborda uma autonomia que pode ser usada 

em sala de aula, assim como no ensino de História. Visto que o cinema e educação 

precisam e podem andar juntos, sendo capaz de facilitar aprendizagem de um 
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determinado conteúdo. Além disso, o cinema agrega todo um processo histórico que 

pode ser recordado em qualquer momento, por qualquer pessoa, sendo criança, 

adulto ou idoso, o que é muito interessante, por quê, fazer essa reflexão no nosso 

imaginário determina um certo esforço do pensar no passado no presente e no 

futuro. 

A habilidade que o cinema tem em provocar o pensamento, a visão 

e concepção de quem o assiste, pode desenvolver novas experiências no processo 

educativo de ensinar, fazendo com que desenvolvimento intelectual interfere na 

construção do conhecimento. 

A utilização deste meio tecnológico precisa ser conduzido, como um 

exercício educativo, para fins e usos educacionais, entretanto sabemos que essa 

modernidade visual necessita de uma concepção pedagógica para ser utilizada, pois 

o cinema está inserido no nosso cotidiano como entretenimento, e, é nesse 

momento devemos o utilizar e repensar como objeto educacional, a favor 

aprendizagem diferenciada, e também das experiências vivenciadas a qual ela nos 

agrega.  

Souza (2013, p.110), afirma que o cinema educativo começou a ser 
divulgado no Brasil desde o início do século XX, mas foi com a 
difusão da Escola Nova que ele se propagou, mediante várias 
iniciativas levadas a termo pelos governos federal e estaduais: um 
projeto de educação orientado para a vida moderna, em que os usos 
de equipamentos técnicos possibilitariam a “aquisição de 
conhecimentos por meios que reagiam contra o verbalismo e a 
memorização”, vistos “como um processo de aquisição mais flexível, 
mais ampliado e diversificado” (apud, Perinelli, 2016, p.54). 
 

   Ao falar em cinema, é necessário saber que nele existe um 

processo e  um resultado de uma série de fotografias, que com o avanço e 

desenvolvimento tecnológico de muitos e muitos anos, vem se modernizando, 

devido a sua busca e exigência espectador que o assiste. Entretanto cinema já 

passou por várias mudanças, e mesmo assim ele continua sendo objeto de estudo, 

para vários estudantes, pois ele tem o seu papel educacional, no qual precisa ser 

levado em consideração todo seu histórico, suas cenas, suas linguagens, suas 

imagens, visto que o cinema e o filme, sempre querem passar uma mensagem em 

suas entrelinhas, entretanto observamos ele muitas vezes como apenas um 

entretenimento, mas ele possui um papel educativo, podendo nos ensinar muitas 

coisas como, conhecer novos lugares, novas culturas entre tantas outras coisas. 
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  O cinema possibilita ao telespectador um mix de sensações e 

emoções, sendo eles felicidade, tristeza, amor, raiva, e assim por diante.Quando  

professor em sala de aula utiliza-se desse meio tecnológico a seu favor para 

trabalhar alguns temas, a aprendizagem do aluno pode-se transformar em algo 

muito mais significativa, muito mais duradoura do que se trabalhar somente com o 

textos ou somente com uma teoria fixa, o cinema ele abre várias portas para 

investigação, para o pensamento crítico, instigação, e também do imaginário. 

 A observação do tempo e do espaço no cinema requer também 

uma busca pela memória entre o ontem, o hoje, e o amanhã que nos faz distinguir 

as memórias de um certo tempo, fazendo recorte temporais. E quando utilizada de 

forma instrutiva, e pedagógica, podemos observar sua percepção e veracidade. 

Devemos nos perguntar se o quê retratadas imagens são verdadeiramente reais? 

qual o intuito mensagem apreciada? existe alguma ambiguidade entre as cenas? 

Tudo isso deve ser levado em consideração as estudar o cinema. Pois o cinema nos 

faz no desligarmos dos nossos sentimentos, e sentidos do mundo a nossa volta, 

pois quando entramos numa sala de cinema, as noções de tempo e espaço, e 

realidade ficam lá fora, em busca do nosso retorno. 

      Ao falar em cinema, o autor Menezes (1996), dialoga sobre ao 

entrar em uma sala de cinema:  

Todas as vezes que vamos ao cinema temos que aceitar um certo 
jogo e nos deixarmos transportar. Quem vai a um cinema e passa o 
tempo todo dizendo para si mesmo que aquilo é apenas uma 
combinação de luz e cores, acaba destruindo esta relação de 
imersão em seus fundamentos e, portanto, simplesmente não 
deixando nada acontecer. Não há nenhum filme que resista a esta 
prevenção. A imersão que um filme proporciona deve nos fazer parar 
de pensar, pelo menos momentaneamente. Não estamos lá para 
ficarmos raciocinando o tempo todo com o que estamos vendo 
(MENEZES, 1996, p. 86). 
 

Para o espectador os sentidos que o cinema carrega ao assistir o 

filme, é fundamental para que é imaginação se desenvolva em sua melhor condição, 

da mesma forma ao analisarmos o que o filme quer nos mostrar ou revelar. A 

maneira como o cinema é passado, voltamos um olhar para o tempo em que 

vivemos, ou um tempo específico, são totalmente diferentes do tempo real vivido lá 

fora, o tempo do cinema nos proporciona e possibilita uma experiência diferenciada. 

De acordo com Menezes (1996, p. 87) “O cinema, portanto, pelo desdobramento 
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espacial que proporciona vai recobrar a temporalidade física que a fotografia havia 

congelado. Só que, ao mesmo tempo, acaba por alterá-la.” 

Podemos dizer que o cinema não passa uma total veracidade em 

seus filmes, mas sim uma parte da construção do real, que também não é perfeita, 

assim como o autor Menezes (1996) fala, "uma criação do imaginário para o 

imaginário", é uma "reconstrução de uma realidade exterior qualquer". Isso faz com 

que pensamos, o quanto é verdadeiro ou não as imagens trazidas pelo cinema, até 

que ponto somos iludidos por imagens. Entretanto necessitamos pensar que, vamos 

muitas vezes no cinemas para assistir a um filme, com intuito de fugir da nossa 

realidade. Isso é muito interessante, pois o cinema faz a gente, buscar no nosso 

imaginário, as nossas lembranças, " O filme faz a interligação entre imaginário e 

memória através da construção de espaços e da proposição de experiências 

diferenciais de tempos” (Menezes, 1996, p.89). 

 As imagens que são introduzidas no cinema são fotografias ou 

cenas de uma certa temporalidade que nos remetem ao passado, presente ou 

futuro, portanto muitas vezes não são reais, são cenas da "ilusão do tempo real", 

nele são realizados construções de tempo e espaços, nos proporcionando uma 

experiência, uma aprendizagem, um conhecimento. Como podemos ver, o tempo, as 

experiências, a memória, a história, são separáveis uma das outras, quando estiver 

produzir filmes em cinema. 

É por meio do cinema que muitas sensações vão tomando conta do 

sujeito, por esse motivo as pessoas irão ao cinema para poderem reviver e resgatar 

lembranças do passado, ou até mesmo do que não experienciaram. Em razão disso, 

o cinema é muito importante no processo de aprendizagem da sociedade em que 

vivemos. Para Menezes (1996) dentro do cinema é preciso ser levado em 

consideração alguns aspectos como: 

No cinema, o tempo e o espaço são os elementos fundamentais, isto 
quer dizer que uma análise que se prenda diretamente à história dos 
filmes, sem conseguir distinguir as formas pelas quais tempos e 
espaços são construídos e articulados na elaboração daquele 
mesmo conteúdo, será sempre uma análise fadada a ficar no limiar 
da compreensão de sentido que a obra deve portar. Se assim não o 
fosse, para que precisaríamos ir ao cinema. Bastaria ficarmos em 
casa, sentados em nossa poltrona, lendo confortavelmente o 
roteiro.(MENEZES, 1996, p.92-93). 
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O conteúdo que o cinema conduz, encaminha-se de acordo com o 

conteúdo predestinado na maioria das vezes para sua sua faixa etária. Os filmes 

fazem com que haja uma reflexão sobre o tempo e o espaço em que habitamos 

hoje, porque muitas vezes não conhecemos outras perspectivas de vida, ficção, seja 

qual for ela, mas o filme proporciona essa nova compreensão do que nunca foi visto, 

do que não conhecemos, e de que muitas vezes fogem da nossa realidade, nos 

levando para o passado e presente ao mesmo tempo. Para o autor Menezes (1996, 

p.94), “a atração inicial das pessoas com os filmes estava centrada não no fato deles 

serem uma cópia fiel da realidade mas exatamente no fato de não o serem.” 

O cinema é o meio que utilizamos de relembrar e contar histórias, de 

uma nova ou antiga temporalidade, oportunizando alguma vivência de estar 

presente em um ambiente aconchegante, que acolhe o sujeito que irá apreciar o 

filme retratado. Além disso, o cinema apresenta, filmes da atualidade que precisam 

ser levado em consideração, uma vez que ele querem passar uma mensagem 

através das palavras, ou das atitudes do homem e sua sociedade. Diversas vezes 

essas mudanças são necessárias, entretanto não enxergamos devido o esforço do 

dia a dia, por esse motivo também os filmes nos fazem enxergar o que não 

queremos ver, mexendo com o emocional, sentimentos. 

A memória é algo que o cinema utiliza para relembrar o tempo, e as 

concepções de recordação, que serão construídas através das imagens, instigando 

a capacidade de pensar na  identidade que queremos ter em mundo tão grande 

como esse, sabendo que vivemos numa sociedade que está em constante 

transformação, tanto para características boas e ruins. O autor Menezes (1996), fala 

da capacidade do cinema e se deslocar entre tempo e espaço, em que: 

O cinema não é o duplo de qualquer realidade mas ele sempre nos 
ajuda a olhar para essa mesma realidade. Ele é uma ficção que nos 
permite uma aproximação maior com essa realidade do que se 
víssemos o seu duplo reproduzido. Justamente por não ser o real, 
ele vai nos permitir perceber os tempos e espaços que o compõem, a 
dissolução de tempos que comporta e a articulação de memórias que 
engendra (MENEZES, 1996, p.98). 
   

Os caminhos que o cinema movimentam-se, depende muito dos 

seus telespectadores, mas na maioria das vezes, o passado é um dos caminhos 

mais usado pelo cinema, pois eles sempre apresentam um acontecimento, história, 

precisam ser vivenciados ou marcados de alguma maneira na memória de quem 

assiste o filme. Analisar o tempo e o espaço em que o cinema e o filme são 
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produzidos, é entender as construções dos valores impostos, das diferenças que 

consideramos relevantes para viver, das culturas disseminadas em outros lugares. 

O papel educativo do cinema começa ao pensar sobre algo, pois o 

ato de pensar é processo de aprendizagem educativo, logo então, o cinema 

proporciona valore e conceitos, que vão se constituindo por meio do tempo, trazendo 

questões sociais, que precisam ser levadas em consideração. O cinema pode ser 

usado como dispositivo para inversões em sala de aula, em relação a transmissão 

de conteúdos que podem ser melhor explicados, por intermédio do cinema, assim o 

aprender por meio de outros instrumentos pode reverter-se em um ensino mais 

prazeroso e significativo, tanto para o aluno, ou para qualquer outra pessoa. 

Através do cinema é construído uma nova linguagem e também um 

novo olhar cultural e social, que ao ser instigado, trabalha experiências fundamentais 

para uma concepção de sujeito.  Além de retratar símbolos culturais de diferentes 

lugares, acabam convertendo-se em signos e ideias distintas, passando essa 

concepção de veracidade do conteúdo, o que muitas vezes é real, mas em outras 

nem tanto assim. De acordo com Xavier (2008): 

Por outro lado, a dimensão educativa, entendida no sentido formação 
(valores, visão de mundo, conhecimento, ampliação de repertório) 
permeia toda a experiência do cinema e está, ainda que de modo 
implícito, presente nos debates sobre os filmes, pois mesmo a 
reivindicação mais radical de um cinéfilo pela “autonomia” do campo 
e seus rituais específicos já pode ser vista como expressão de um 
tipo muito particular de formação em que o cinema fica reduzido à 
educação para o próprio cinema e seu imaginário. Para mim, o 
cinema que “educa” é o cinema que faz pensar, não só o cinema, 
mas as mais variadas experiências e questões que coloca em foco. 
Ou seja, a questão não é “passar conteúdos”, mas provocar a 
reflexão, questionar o que, sendo um constructo que tem história, é 
tomado como natureza, dado inquestionável(XAVIER, 2008, p.15). 
 

Assim como autor fala da importância do uso de cinema como fonte 

de aprendizagem, não sendo usado somente para passar conteúdos sem reflexão, 

mas sim voltando um olhar atento para o mundo, valorizando seu percurso 

investigativo. O cinema nos convida a olharmos para aspectos, que estão presentes 

na sociedade e precisam ser problematizados, por nós, por meio dos alunos ou 

qualquer outra pessoas. 

Por essa razão, o cinema é fundamental na aprendizagem do alunos 

em sala de aula, assim como do sujeito que vai ao cinema simplesmente por assistir 

um filme, pois ele sempre quer passar uma mensagem em suas filmagem, e nós 
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como cidadãos devemos valorizar esse meio tecnológico que proporciona tantas 

aprendizagens e conhecimentos. 

 

Considerações  

Como foi visto neste texto, o papel do cinema é importante, pois ele 

ajuda na educação social, cognitiva, histórica, pois vai além de apresentar somente 

entretenimento por meio de imagens, sempre há uma intencionalidade que o cinema 

quer passar em sua linguagem, buscando na maioria das vezes, possibilidades e 

visões de mundo que sejam significativas para quem o assiste, fazendo uma 

reflexão do mundo em que vivemos, buscando no imaginário e no consciente, a 

instigação, a reflexão, o pensamento, o questionamento, nos tornando seres ativos e 

não apenas preceptores de aceitação de tudo é imposto pelo grupo social em que 

vivemos 
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