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Resumo 

 

O artigo é baseado na experiência de uma oficina promovida pelos autores junto aos 

professores atuantes no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Guarulhos, São Paulo, em 

2014. O objetivo é explorar as potencialidades da aplicação das animações em sala de aula, 

enquanto temas geradores. Para tanto, discorreremos brevemente sobre a perspectiva analítica 

dos Estudos Culturais, arcabouço teórico de extrema importância para uma leitura sociocultural 

das animações. Utilizaremos como exemplo a animação Madagascar, orientados pelo processo 

de reconhecimento de temáticas geradoras que poderiam ser utilizadas pelos docentes em sala 

de aula. Por fim, expomos os resultados da análise, observando as potencialidades de esforços 

voltados para o emprego de filmes de animação em espaços de educação formal.  
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Introdução 

 

Desde seu surgimento, a enunciação fílmica caracteriza-se como sendo uma forma de 

manifestação cultural capaz de fascinar crianças e adultos através da união entre imagem e 

movimento. No decorrer do século XX, com seu desenvolvimento técnico e consolidação 

enquanto fenômeno sociológico e poderosa forma artística, as produções cinematográficas se 
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tornaram além de produtos de entretenimento extremamente presentes na vida cotidiana, 

artefatos culturais capazes de retratar a realidade com rigor estético nunca antes visto. Elas 

também difundem valores e ideologias, figurando assim como instâncias veiculadoras e 

criadoras de novos sentidos.  

A relevância das animações infantis – um dos gêneros cinematográficos de maior 

aceitação por parte do grande público - no processo de ensinar papéis específicos, valores e 

ideais é amplamente reconhecida pelos estudiosos da educação e da cultura (GIROUX, 1995). 

Tais produtos culturais têm atuado durante gerações como instrumentos de aprendizagem 

persuasiva junto ao público infantil, em um processo que Giroux (1995) chama de “pedagogia 

da inocência”. Ainda segundo o autor norte-americano: 

É desnecessário dizer que a importância dos filmes animados opera em muitos 

registros, mas um dos mais persuasivos é o papel que eles exercem como novas 

“máquinas de ensinar”. (...) Esses filmes inspiram no mínimo tanta autoridade 

cultural e legitimidade para ensinar papéis específicos, valores e ideais quanto locais 

mais tradicionais de aprendizagem, tais como escolas públicas, instituições religiosas 

e a família (GIROUX, 1995, p. 50). 

O forte apelo dos filmes de animação junto ao público infantil é ancorado no fato dos 

mesmos serem componentes do universo simbólico da criança antes mesmo de inseridos no 

ambiente escolar. Como coloca Snyders (1988), tais filmes fazem parte da dita cultura primeira, 

à qual a criança recorre para obter satisfação imediata em sua prática social cotidiana. Snyders 

propõe então que essa cultura primeira deve ser o ponto de partida da escola, que tem como 

necessária, a partir da dialética continuidade-ruptura, a incorporação de tais elementos de forma 

a evidenciar para o aluno os limites dos prazeres fugazes e motivar a busca por satisfações 

maiores e mais profundas na chamada cultura elaborada. 

A problemática abordada pelo presente trabalho emerge dessa frutífera e complexa 

transposição de instrumentos de educação moral não-formal advindos da cultura de massa para 

o ambiente escolar. Como aponta Gonnet (2004), experiências escolares orientadas para a 

incorporação das mídias ao ensino não são novas, tendo sua origem no século XIX. Porém, 

principalmente no tocante aos filmes infantis, entendemos que a recorrente aplicação desses 

artefatos culturais enquanto instrumentos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem é 

comumente conduzida por educadores de maneira descontextualizada. Ou seja, a relação direta 

e necessária que tais discursos midiáticos estabelecem com os contextos sócio-históricos dos 

quais os mesmos emergiram e aos quais são direcionados, passam a ser ignorados. Como 

aponta Piassi (2012, p. 24), 

O filme, apenas pelo fato de ser um filme, pressupõe relações socioculturais distintas 

daquelas trazidas por outras mídias, por exemplo, aquelas produzidas com 
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finalidades especificamente didáticas. O cinema, de forma ampla, guarda relações 

com outros âmbitos da cultura, como a literatura, a moda e a música e estabelece, ao 

mesmo tempo que é influenciado, por tendências culturais de uma determinada 

época, que se dão em função das questões sociais e políticas presentes no contexto 

de sua produção. 

Nesse sentido, ao inserirmos um filme em um contexto de sala de aula, estamos levando 

mais que um recurso didático para a compreensão de conceitos, mas também todo um contexto 

sociocultural de uma época, o que inclui representações sobre as mais diversas temáticas. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo explorar as potencialidades da 

aplicação em sala de aula de filmes de animação enquanto temas geradores. Para tanto, 

primeiramente discorremos brevemente sobre a perspectiva analítica dos Estudos Culturais, 

arcabouço teórico de extrema importância para uma leitura sociocultural das animações. Em 

seguida, lançamos sobre o filme Madagascar uma visada crítica e pedagógica, orientados pelo 

processo de reconhecimento no filme de temáticas que poderiam ser abordadas por docentes 

junto a educandos em sala de aula. Por fim, expomos os resultados da análise, observando as 

potencialidades de esforços voltados para o emprego de filmes de animação em espaços de 

educação formal.  

O artigo é baseado na experiência de uma oficina promovida pelos autores junto a 

professores atuantes no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Guarulhos, São Paulo, em 

2014. 

 

Os Estudos Culturais: reconhecendo o social no midiático 

 

 

Retrospectivamente, a década de 1960 pode ser compreendida como um período 

efervescente no que diz respeito ao âmbito cultural. As diversas e intensas disputas políticas à 

época, relacionadas especialmente às demandas por igualdade entre gêneros e pelos direitos 

civis de negros e homossexuais, constituíam o cenário ideal para o surgimento de perspectivas 

teóricas críticas que tentassem explicar de maneira inovadora as novas inter-relações entre os 

diversos campos constituintes da sociedade complexa que se observava. Neste contexto sócio-

histórico, em particular na Inglaterra, há o surgimento de um dos mais influentes e notórios 

projetos teórico/práticos no campo da cultura, a partir da criação do Centre for Contemporary 

Cultural Studies (CCCS), na Universidade de Birmingham. 

Fundado em 1964, o Centro reuniu em seu período inicial intelectuais de formação 

marxista tais quais E. P. Thompson, Raymond Williams e Richard Hoggart, este último sendo o 

primeiro diretor do CCCS, sucedido por Stuart Hall. A tríade dos ditos “pais fundadores” da 
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Escola dos Estudos Culturais
6
 britânicos desenvolveu um projeto teórico pautado pela 

ampliação da noção vigente até então acerca de “cultura”. 

Raymond Williams empresta da antropologia a definição de cultura enquanto um modo 

de vida, ou seja, uma ampla e complexa gama de valores, práticas e significados que organizam 

a vida comum em um determinado período histórico. A partir de tal definição, o autor abarca 

no campo da cultura não apenas as grandes obras de arte, como também as práticas sociais que 

modificam as formas de organização da sociedade, atribuindo assim valor cultural e, 

principalmente, relevância social às mais diversas práticas simbólicas.  

Sob uma perspectiva marcadamente materialista, os intelectuais fundadores dos Estudos 

Culturais britânicos – em especial Raymond Williams – propuseram uma reinterpretação da 

teoria marxista tradicional, reavaliando termos-chave como “determinação”, “superestrutura” e 

“base”, visando à elaboração de uma teoria materialista da cultura que, por fim, tomasse as 

práticas e artefatos culturais enquanto forças produtivas de novos valores e significados que, ao 

atuarem sobre uma realidade socioeconômica (da qual não são meros reflexos, como ditaria o 

materialismo histórico mais ortodoxo
7
), interferem em seus rumos históricos (WILLIAMS, 

2005).  

De maneira sintética, podemos afirmar que a principal contribuição dos Estudos 

Culturais para a análise das mais variadas formas de produção simbólica está relacionada à sua 

opção por abordar os artefatos midiáticos em relação direta e necessária com os contextos 

políticos e sociais dos quais os mesmos emergiram. Os cultural studies buscam compreender 

discursos fílmicos, televisivos, entre outros, como práticas sociais que materializam 

determinados sistemas de significado que perpassam - além dos aparatos simbólicos - âmbitos 

políticos, educacionais, religiosos, etc, todos partes de um determinado contexto sócio-

histórico. Como afirma Williams (2011, p. 171-172), 

A questão é [...] que não se pode compreender um projeto intelectual ou artístico sem 

que também se compreenda a sua formação; que a relação entre um projeto e uma 

formação é sempre decisiva; e que a ênfase dos Estudos Culturais está precisamente 

em seu compromisso com ambos, ao invés de especializar-se em um ou outro. 

                                                 
6 Apesar de utilizarmos o termo “Escola dos Estudos Culturais”, o que pode sugerir a ideia de um campo de estudos 

rigidamente organizado, vale ressaltar o caráter diverso, heterogêneo e muitas vezes conflitante dos Estudos Culturais, 

aproximando-o mais de uma noção de “campo gravitacional” do que de uma disciplina academicamente “policiada”, com 

paradigmas consensualmente estabelecidos (BAPTISTA, 2009).  

7 Os intelectuais da primeira geração dos Estudos Culturais britânicos opõem-se especialmente à proposição apresentada por 

Karl Marx no Prefácio à sua obra “Contribuição à Crítica da Economia Política”.  Neste, o autor alemão defende que “o modo 

de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual em geral” (MARX, 2003, p. 5). Nesse 

sentido, as práticas culturais e artísticas seriam inequivocamente determinadas pelas formas de produção material, de maneira a 
extirpar destes campos superestruturais qualquer possibilidade de ação autônoma, oposicionista ou transformadora. 
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 Para Raymond Williams, seria impossível analisar os produtos difundidos pelos meios 

de comunicação de forma separada do que ele chama de “formação social”. Ambos – o texto e 

a formação social - seriam formas de manifestação distintas de um mesmo processo de 

desenvolvimento humano (CEVASCO, 2003), sendo que o objetivo de uma análise das mídias 

pela perspectiva do materialismo cultural deve ser desvendar as condições sócio-históricas que 

possibilitam a emergência de tais produtos simbólicos, e não meramente elucidar os 

componentes dos mesmos. Em outras palavras, busca-se reconhecer em textos particulares 

(tanto no concernente à temática quanto às suas opções estéticas) tendências universais, as 

chamadas “estruturas de sentimento” (structure of feelings) williamsianas, uma gama comum 

de percepções e valores compartilhada por uma geração específica, que de maneira ampla 

molda as diversas práticas sociais em um período (TAYLOR, 2010).  

 Em consonância com essa perspectiva de leitura, Douglas Kellner (2001) propõe, mais 

do que simplesmente situar as mídias em seus contextos sociopolíticos e econômicos, observar 

(...) de que modo os componentes internos de seus textos codificam relações de 

poder e dominação, servindo para promover os interesses de grupos dominantes à 

custa de outros, para opor-se às ideologias, instituições ou práticas hegemônicas, ou 

para conter uma mistura contraditória de formas que promovem dominação e 

resistência (KELLNER, 2001, p. 76)   

 Assim, Kellner preconiza uma análise pautada pela noção de transcodificação 

(KELLNER, 2001). Com o termo, o autor busca descrever o processo através do qual discursos 

sociais e políticos conflitantes, acerca de questões variadas como políticas governamentais, 

gênero, raça, família, natureza, ciência, etc, são traduzidos em textos e imagens da mídia.  

Entendida pela óptica dos Estudos Culturais, a mídia seria um campo de disputa social 

que possibilita a visibilidade de inúmeras questões públicas, fixando seu papel na 

reconfiguração das relações entre os sujeitos e servindo como espaço para a estruturação, 

criação e recriação das identidades individuais e coletivas (HALL, 2005). Ao mesmo tempo, o 

complexo aparato midiático se configura como o espaço para que grupos hegemônicos 

disseminem discursos e ideologias, escamoteando, muitas vezes, as diferentes culturas e seus 

respectivos conflitos. Sendo assim, analisar e compreender os discursos midiáticos na 

perspectiva dos Estudos Culturais significa observar o modo como se dá esse jogo cultural 

dentro da mídia, essa mistura de vozes e pontos de vista – do hegemônico e do subalterno. 

Ainda, a visada teórica dos Estudos Culturais nos permite reconhecer nas construções 

midiáticas a materialização dos temas entendidos como relevantes em um determinado período 

histórico e, assim, possibilita que vislumbremos as interconexões entre as mídias e o todo 
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social. A partir desta perspectiva analítica, se torna possível o emprego dos filmes em sala de 

aula enquanto pontos iniciais de discussões acerca das mais variadas temáticas. 

 

Abordando antropomorfização e turismo a partir da animação Madagascar 

 

 

 Uma característica recorrente nas historias infantis é utilizar como recurso a 

antropomorfização, que consiste no processo de transferência de características próprias dos 

humanos a não humanos (objetos ou elementos da natureza, em geral a animais). Para 

identificarmos o grau de antropomorfização dos personagens das animações podemos fazer 

algumas questões como: Em sua representação, o que o personagem tem de características 

físicas, comportamentais e culturais do animal? Geralmente o animal representado pode possuir 

algumas dessas características mais fieis à realidade do que outras. Como, por exemplo, se o 

animal retratado não remete com fidelidade as características comportamentais e físicas, mas 

apenas à característica cultural, como o Mickey, sabemos que se trata de uma história 

propriamente humana então, olhamos para os animais como metáforas de nossa sociedade. Já 

os animais de Madagascar não podem ser vistos apenas como metáforas de humanos, uma vez 

que eles possuem características comportamentais e físicas relacionadas aos animais que estão 

retratando. 

Na animação Madagascar, os animais são representados com uma grande semelhança 

ao seu formato original, embora apresentem olhos, feições humanas e movimentos apurados em 

suas patas (como mãos humanas), além de serem bípedes.  

O formato do zoológico também é quase fiel ao original. Todavia, há alguns fatos que 

fogem da realidade: a zebra e o leão jamais podem conviver juntos, o que acontece na 

animação: Marty – a zebra – é o melhor amigo de Alex – o leão. O longa-metragem reforça a 

ideia cultural que temos do leão como o rei da floresta. “Alex é um leão que só por ser membro 

de tal espécie já é visto como rei, sem nada precisar fazer para merecer isto” (GUIMARÃES; 

SILVA, 2009, p. 39). 

O sujeito na animação Madagascar é a zebra Marty, que almeja conhecer a natureza, 

que, no filme, figurativiza a noção de liberdade. Tal desejo ganha concretude pelo fato do local 

que ela está inserida: dentro de uma cerca no zoológico de Nova York. Podemos observar isso, 

porque o filme inicia com Marty sonhando estar na natureza, onde pode correr e pular pela 

grama, o que representa a liberdade – sem perceber que o leão corre atrás dele. Logo após tal 

cena, Marty ‘acorda’, caindo de uma esteira rolante em seu cercado dentro do zoológico. A 
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esteira como objeto realça a visão de que os animais estejam cercados, sem espaço para correr 

livremente. Ela aparecer logo após o sonho de Marty realça a oposição entre liberdade e 

aprisionamento, reforçando assim, o desejo da zebra conhecer a Natureza, tomada como lócus 

da liberdade. 

O filme caracteriza a oposição fundamental entre natureza e cultura relacionando outras 

características a elas. Os animais representados no filme creem ser a melhor maneira viver no 

mundo civilizado, eles têm medo do natural, exceto a zebra Marty. Alex, o leão, acredita que o 

bife que ele come não é encontrado na natureza, não é algo real, desconhece a origem do 

próprio alimento. Melman, a girafa, é hipocondríaca, tem medo de doenças. 

Como um dos valores relacionados à oposição Natureza e Cultura está a capacidade de 

fala. Os animais personagens principais de Madagascar falam entre si, embora não com 

humanos, o que acentua a visão que humanos têm desses animais, sempre como ameaçadores. 

Mesmo sendo animais de zoológicos, domesticados e com características culturais semelhantes 

as nossas, os humanos do filme são incapazes de compreendê-los. Mas os animais comunicam-

se entre si e o espectador pode compreendê-los completamente, o que além de provocar uma 

empatia maior com o público, também torna os animais mais próximos de humanos, pois 

aqueles animais que falam são os “civilizados”. Assim, o filme reforça a ideia da fala como um 

dos elementos estruturantes do homem e diferenciador da natureza. Os animais que não falam 

no filme são dois: os peixes, porque eles irão servir de alimento para o leão e, por isso, não 

podem falar, para não causar nenhum tipo de “piedade” por parte do espectador; e as fossas, 

pois essas são os predadores em Madagascar, e também não devem causar empatia por 

humanos, pois são os animais “maus” devido a sua natureza predatória. Assim, a animação 

reforça a ideia da fala como propriedade exclusiva da cultura e, portanto, coloca tudo o que é 

cultural como bom, como um valor eufórico. Enquanto, por outro lado, o que faz parte da 

natureza é ruim, portanto, deve ser enjaulado para ser mantido sobre segurança.  

Relativo a essas questões ligadas à oposição Natureza e Cultura, entre quem fala e não 

fala, entre quem é o bárbaro e quem é o civilizado, sugerimos algumas questões para as 

professoras como: O que fez os animais saírem de seu ambiente natural? Porque os animais 

estão ali? O que esses animais representam para nossa sociedade? Quem os trouxe para o 

zoológico? Porque os trouxeram de tão longe? Por que gostamos de ver os animais? Os animais 

gostam de ser vistos no zoológico, assim como o leão Alex? Quando as crianças foram visitar o 

zoológico, qual a diferença que sentiram entre o filme e a realidade? Entre outras. 
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A partir de então puxamos algumas observações seguidas de questões, voltadas ao 

campo do turismo. Seguido da opção de viajar e visitar os locais pessoalmente, pode-se dizer 

que o filme é o meio mais utilizado para conhecer um destino turístico. É através dele que as 

pessoas aprendem sobre a cultura de seu povo, seus hábitos, localização e atrativos. Os filmes 

se tornaram um meio barato e de grande retorno para se promover destinos turísticos (RILEY, 

1994). Isso porque, ao contrário das outras mídias, ele tem maior visibilidade e utiliza recursos 

diversos (falas, movimento de câmera, música, luz e cores) nessa promoção.   

Muitos longa metragens são utilizados para a promoção de destinações turísticas. Mas 

como é possível identificar qual a imagem que o filme passa do local retratado e o impacto 

deste nas pessoas? Será que houve algum incentivo por parte de empresas ou Estados para que 

o filme retrate aquele local (ou no caso de filmes de não animação, para que a filmagem seja lá 

realizada)? Um possível método para essa identificação pode ser feito em duas etapas: a 

primeira é uma comparação de cenas do filme ou quadros/ imagens com uma propaganda 

turística. E, em seguida, como propõe novamente os Estudos Culturais, observar o contexto em 

que o filme está inserido: qual é o ano da produção? Qual o contexto político dos países/ 

cidades mostrados no filme nesta data? Qual é a nacionalidade do filme e qual fora o 

investimento e número de espectadores do longa-metragem?  

A promoção do turismo em Nova Iorque é observada em diversos momentos: as falas 

das personagens expõem elementos da cultura da cidade: através delas, aliada às imagens, 

pode-se criar um perfil de Nova Iorque: uma metrópole com arquitetura diversificada, muitos 

prédios, parques, serviços (metrô, trem) e segurança (policiais). Além disso, os atrativos 

turísticos são mostrados ao longo do filme: o Central Park, o Zoológico, a Estação Central e, 

como mostram as imagens a seguir, a quinta avenida e suas lojas; o zoológico e os prédios, ao 

fundo, e o Rockefeller Center. 

        

Figura 1 Vitrines de Nova Iorque 
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Figura 2 o zoológico e os prédios, ao fundo 

        

Figura 3 Rockefeller Center 

 

Em alguns casos, a semelhança é bem fácil de ser notada, como no caso dessas duas 

imagens, sendo a primeira retirada do filme e a segunda de um anúncio de uma operadora 

turística. 

 

Figura 4 A direita, Estação Central retratada na animação.  A esquerda, foto da Estação Central, no site da 

CVC. 
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Na segunda parte do filme tem-se a promoção de Madagascar, com conceitos opostos à 

Nova Iorque: flora e fauna diversificadas; praias exuberantes e a quietude e contato com a 

natureza; uma das aproximações do local com o telespectador se dá na cena em que Melman 

chega à ilha acompanhado de dois golfinhos. Ele “surfa” neles, ao som da música tema do 

seriado norteamericano Havaí cinco-0 (no original, Hawaii Five-O), que fez grande sucesso nas 

décadas de 1970 e 1980. Pode-se notar que Melman, a zebra, deseja o contato com a natureza. 

Ela deixa isso explícito desde o começo do filme, nas primeiras falas, enquanto as demais 

personagens exaltam a cidade de Nova Iorque e suas belezas.  

 

 

Figura 5 Os animais chegando à Madagascar. 

                     

 

Figura 6 Marty surfando em Madagascar. 

 

Podemos ressaltar que muitos países ou cidades distribuem incentivos oficiais para que 

estúdios cinematográficos filmem em locais específicos. Como exemplos, o Reino Unido 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 11 

possui um documento no site oficial do governo intitulado Tourism Strategy
8
, onde dá 

exemplos e até números do retorno financeiro de produções como 007; há até um setor especial 

para a cidade de Londres; o Rio de Janeiro conta com a RioFilmes, que traz diversos filmes 

nacionais e internacionais para serem filmados na cidade. 

Podemos afirmar portanto que o filme é um incentivo ao turismo, pois até os animais do 

zoológico (no caso do filme, a zebra e os pinguins) estão cansados da rotina das grandes 

cidades e procuram um local onde possam exercer o autoconhecimento, se aventurar, retornar 

às suas origens e ter o contato com a natureza, desejos que são facilmente identificados nos 

seres humanos. 

 

Resultados e considerações finais 

 

Após a exposição do conteúdo acima para as docentes, a qual elas puderam participar e 

questionar, solicitamos que elas se reunissem em grupos, escolhessem uma animação a qual já 

haviam assistido e então pensassem em quais temas geradores poderiam discutir com as 

crianças. Um grupo escolheu o filme Rei Leão e o outro o filme Toy Story. Nós circulávamos 

entre os grupos para observarmos como estavam dando prosseguimento às reflexões e para 

observarmos se haveria necessidade de intervirmos. Percebemos que o grupo que escolheu a 

animação Rei Leão tinha uma facilidade maior de discussão, enquanto no grupo que escolheu a 

animação Toy Story as professoras inicialmente discutiam a temática do ciúmes apresentada na 

animação pela chegada dos novos brinquedos. Por isso, precisamos intervir mais neste último 

grupo do que no primeiro sugerindo que os professores observassem também outras questões 

como: como o vilão era representado, etc... 

                                                 
8
 https://www.gov.uk/government/publications/tourism-strategy 
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Figura 7 - Grupo de discussão sobre Toy Story. 

Terminadas as discussões nos grupos, nós fizemos uma roda de exposição dos assuntos 

discutidos em grupos, com a finalidade que os grupos trocassem entre si as possibilidades de 

utilização em sala de aula. Os grupos nos surpreenderam apresentando uma ampla 

possibilidade de questões a serem trabalhadas. 

 

Figura 8 - Apresentação das discussões finais. 

 

            O grupo do rei leão abordou a cena inicial em que há o sincretismo religioso, o que não 

é característica dos animais, e sim dos humanos. Assim como as características das 

personagens: Scar é persuasivo, invejosos, afeminado, dominador, e usa essas características 

para persuadir o irmão; já Mufasa é justo, primogênito, bem sucedido, protetor da família e dos 

demais animais; Pumba e Timão são adeptos do “deixa a vida me levar”, não gostam de 

responsabilidades. Eles questionam os valores norte-americanos, de não querer trabalhar por 

exemplo. O Simba por um tempo se deixa levar por esse estilo de vida, por estar em uma zona 

de conforto durante parte de sua infância, e durante a adolescência. Quando acontece o 
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reencontro com Nala, ele encontra sua origem na religiosidade, na imponência, e deve ser como 

era seu pai. Assim, ele volta ao discurso hegemônico das regras de vida em sociedade. 

            Scar é adepto de uma liderança fascista, forçando o trabalho das mulheres, e os 

submissos sendo muito explorados; Timão e Pumba levam um modo de vida anarquista; 

Mufasa capitalista. Dessa forma é preciso trazer Simba de volta, ou o mundo será destruído. 

            O grupo que analisou Toy Story deu ênfase ao personagem Sid, sendo retratado como 

do mal, por vestir preto, com o símbolo de uma caveira na blusa, e por ter um quarto escuro. Os 

experimentos de Sid são voltados para a questão científica, assim mostram-se os brinquedos 

como feios, sendo isso algo errado de se fazer. Ele destrói algo para construir outra coisa nova, 

dessa forma não contribui para a lógica consumista. 

            Já Andy aceita tudo como é, além disso, ele é um grande acumulador de brinquedos. 

            Quanto às analises da questão de gênero, a irmã tanto de Sid, quanto de Andy, só 

aparecem quando Sid arranca a cabeça da boneca, e Andy retira seu brinquedo da irmã mais 

nova, que estava brincando de casinha/chá, evidenciando a autoridade masculina, e os 

estereótipos de gêneros. A Cowboy Jessie é quase um menino no seu jeito de vestir, a mãe de 

Andy aparece bem pouco, e a pastorinha Betty aparece em segundo plano. Os brinquedos são 

maioria masculina. 

            Há ainda a cena de ciúmes do Woody com a chegada do astronauta Buzz Lightyear, e 

trazendo esse momento para a realidade, traz à tona a fragilidade das relações, como sendo 

descartáveis. 

            Uma das professoras questionou que trazendo essas questões para a sala de aula não 

tiraria o encanto dos filmes, e outra logo respondeu que se não as analisa ao invés de modificar, 

as reforça. 

            O principal objetivo é o de gerar autonomia e pensamento crítico na criança. Os estudos 

culturais não divinizam e nem demonizam as mídias, trata apenas do reflexo da sociedade 

introjetada nelas. 

 

Referências bibliográficas 

 
 

BAPTISTA, M. M.. O quê e o como da investigação em Estudos Culturais. In: BAPTISTA, M. M. 

(org.) Cultura: Metodologias e Investigação. Lisboa: Ver o Verso Edições, 2009. 

 

 

BRUNKHORST, H.. A Teoria Crítica e a análise da sociedade contemporânea de massa. In: RUSH, F. 

(org.) Teoria Crítica. São Paulo: Idéias & Letras, 2008. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 14 

CEVASCO, M. E.. Dez Lições sobre Estudos Culturais. São Paulo: Boitempo, 2003. 

 

COSTA, J. H.. Stuart Hall e o modelo “encoding and decoding”: por uma compreensão plural da 

recepção. Revista Espaço Acadêmico. Maringá, n. 12, p. 111 – 121, set. 2012. 

 

 

DURHAM, M. G. e KELLNER, D. Media and Cultural Studies: Keywords. Malden: Blackwell, 

2006. 

 

 

GUIMARÃES, L. B.; SILVA, B. L.. Planejamentos de ensino:entremeando biologia e cultura. In: 

Ensino em Re-Vista. Uberlândia: editora da EDUFU. V. 16, N. 1, JAN./DEZ, 2009. 

 

 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

 

 

KELLNER, D. A cultura da mídia. Bauru: Edusc, 2001. 

 

 

MARX, K. “Prefácio”. In: ____. Contribuição à Crítica da Economia Política. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 

 

 

PORTO, M. P. A pesquisa sobre a recepção e os efeitos da mídia: propondo um enfoque integrado. 

XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. INTERCOM, Belo Horizonte, MG. Anais... 

2-6, set. 2003. 

 

 

ROXO, M. A.; SACRAMENTO, I. Thompson/Williams: para uma história cultural da comunicação. 

Interin (Curitiba), v. 9, p. nº 3, 2010. 

 

 

RILEY, R. W. Movie-induced tourism. In: SEATON, A.V. et al. (ed.). Tourism: The State of 

the Art. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. p. 453-458.  

 

 

WILLIAMS, R. Base e superestrutura na teoria cultural marxista. Revista USP. São Paulo, n. 65, p. 

210-224, março/maio, 2005 

 

 

____. Television: technology and cultural form. London: Routledge, 2005. 

 

 

 

WOLF, M. Teorias da comunicação de massa. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

 

Referências filmográficas 

  

 
MADAGASCAR. Direção: Tom McGrath, Eric Darnell: DreamWorks, 2005. 1 DVD (86  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 15 

min).  

 

 

O REI leão. Direção: Rob Minkoff, Roger Allers. Disney, 1994. 1 DVD (89 min). 

 

 

TOY Story. Direção: John Lasseter: Pixar, 1995. 1 DVD (80 min).  

 


