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01. A linguagem corporal está relacionada à comunicação não-verbal. Ela aparece na nossa postura, nos 

gestos, no quão próximo estamos de outra pessoa ao conversar com ela, nas expressões faciais e até no 
movimento que nossos olhos fazem. 
É através da linguagem corporal, muitas vezes, que podemos identificar o real significado de uma 
mensagem ou transmiti-la da maneira que não gostaríamos. 

 
02.  

01 - Expressão de medo 
02 - Expressão de felicidade 
03 - Expressão de raiva 
04 - Expressão de dúvida 

 
03. Nos primórdios da história do cinema, os filmes não eram seguidos por uma sonoridade condizente com as 

imagens em desfile nas telas, mas isso não significa que eles eram partidários do silêncio absoluto. Embora 
fossem remotos os sonhos de sincronizar cenas dos filmes com registros sonoros próprios, os avanços 
tecnológicos ainda eram incipientes, não permitiam a realização deste anseio. 
A carência de tecnologia não impedia que, nos locais de exibição das películas, em teatros, óperas ou 
feiras, as cenas cinematográficas fossem acompanhadas por compassos tocados ao piano. Estas músicas 
variavam conforme o espaço no qual os filmes eram transmitidos, pois a escolha sonora dependia do ponto 
de vista do pianista sobre a obra exibida. 
Como os sons não podiam vir em auxílio do público, a compreensão dos filmes era realizada através da 
inserção de legendas, com o objetivo de tornar os acontecimentos mais claros para os que assistiam a 
película. Ao longo de trinta anos o que se conhecia por cinema se resumiu a esta modalidade, que já 
transmitia à plateia a magia que seria sua marca nos séculos posteriores, mesmo sem apoio sonoro. 

 
04. Charles Chaplin (1889-1977) foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês. Também conhecido por 

"Carlitos". Foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Ficou notabilizado por suas 
mímicas e comédias do gênero pastelão. 
O personagem que mais marcou sua carreira foi "O Vagabundo" (The Tramp), um andarilho pobretão com 
as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro, vestido com um casaco esgarçado, calças e sapatos 
desgastados e mais largos que o seu número, um chapéu coco, uma bengala e seu marcante bigode. 
Foi importante para a história do cinema pelo conjunto de sua obra, inovação e influência em temas 
políticos, econômicos e sociais. 

 


