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Resumo 

PIMENTA, Fábio Carvalho. A hexis educativa da animação na construção do cotidiano infantil. 

Dissertação (Mestrado em Mídia e Cotidiano) – Instituto de Artes e Comunicação Social, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. 

 

Com foco na hexis educativa, a presente pesquisa busca observar a influência da animação na 

construção do cotidiano infantil, considerando a aprendizagem da criança em idade de pré-

alfabetização. Partindo do pressuposto de que a animação é o gênero audiovisual na atualidade 

que melhor representa os contos maravilhosos, o estudo mostra-se relevante na medida em que 

traz à tona o potencial axiológico deste milenar gênero dramatúrgico, unindo a narrativa 

audiovisual e a moral da história ao lúdico animado. O diálogo ora proposto busca relacionar a 

aquisição do conhecimento infantil à hexis educativa, atrelada à capacidade cognitiva da 

criança, na absorção do universo apresentado pela animação. Nesse sentido, o estudo busca um 

olhar sobre os conceitos de animação como mídia audiovisual, contos e sua moral, educação 

pela hexis educativa, e o cotidiano infantil. A partir de uma representação social, a animação 

potencializa a possibilidade de a criança criar o seu próprio cotidiano, produzindo e 

reproduzindo a cultura, os hábitos e os costumes de seu meio social. Da mesma forma, o conto, 

através da animação, se coloca como um poderoso instrumento de educação, trazendo não só 

conteúdo educativo, mas um conteúdo que se relaciona axiologicamente com o cotidiano, o que 

pode ser considerado o que Muniz Sodré chama de hexis educativa. 

 

Palavra-chave: contos maravilhosos, mídia, animação, hexis educativa, cotidiano infantil. 



 

Abstract 

PIMENTA, Fábio Carvalho. The educational hexis of animation in the construction of 

children's daily lives. Dissertation (Master in Media and Daily Life) - Institute of Arts and 

Social Communication, Fluminense Federal University, Niterói, 2019. 

 

Focusing on educational hexis, the present research seeks to observe the influence of animation 

in the construction of children's daily life, considering the learning of preschool children. Based 

on the assumption that animation is the audiovisual genre that best represents the wonderful 

tales today, the on-screen study is relevant as it brings to light the axiological potential of the 

millenarian dramaturgical genre, combining audiovisual narrative and moral from history to 

lively play. The dialogue proposed here seeks to relate the acquisition of infantile knowledge 

to the educational hexis linked to the cognitive capacity of the child, in the absorption of the 

universe presented by the animation. In this sense, the study seeks an innovative look at the 

traditional concepts of animation how audiovisual media. From a social representation, 

animation causes the child to create his own daily life, producing and reproducing the culture 

the habits and customs of his peers. Similarly, the tale, through animation, is a powerful 

instrument of education bringing not only educational content, but content that is related 

axiologically to the daily, which Muniz Sodré would call educational hexis. 

 

Keywords: wonderful tales, animation, educational hexis, media, children's everyday life. 
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Prolegômenos 

Como cheguei à influência da animação na construção do cotidiano infantil no Programa 

de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense? Tudo começa 

com o meu próprio cotidiano. Lembro-me até hoje de como ficava impressionado quando 

minha avó contava que, por volta de 1930, se reunia com os amigos, na casa de um vizinho, 

para ouvir rádio. Anos depois, teria presenciado um fenômeno semelhante, ao ver crianças 

debruçadas na janela, para assistirem TV, na única casa que possuía uma nas redondezas. 

O cotidiano infantil dos anos de 1930 se diferencia do nosso de forma bastante 

significativa. Embora haja uma conexão entre o ser criança, nos diversos períodos da história, 

sabemos que o cotidiano de cada uma delas é moldado a partir de vivências sociais, culturais e 

tecnológicas de cada época. Da mesma forma, as relações educacionais e midiáticas às quais as 

crianças estão sujeitas, se transformam, dependendo da percepção individual e das ferramentas 

disponíveis. Partindo dessas premissas e de diversos questionamentos inerentes à minha 

formação como comunicólogo e educador, cheguei ao tema aqui tratado. Assim, o que levantei, 

a partir desta pesquisa, são elementos relativos à construção do cotidiano infantil nos dias 

atuais, tendo como base a influência da mídia. 

Pensando o estudo de forma evolutiva, levando em consideração a ideia de que o ser 

humano aprende com o seu próprio cotidiano, temos como ponto de partida observações feitas 

a partir das minhas experiências pessoais. Percebe-se, a partir do relato acima, que o meu 

fascínio pela comunicação, lato sensu, começou muito cedo, ainda na época em que minha avó 

contava histórias, e já na década de 1990, antes mesmo de iniciar o curso de graduação, comecei 

meus estudos nesta direção, iniciando pelo rádio e pela televisão, que foram os principais meios 

de comunicação de massa da minha geração. Primeiro, como radialista-estudante da Rádio 

Carioca. Logo em seguida busquei cursos de Fotografia e Técnicas de Design Publicitário, 

quando percebi que era este o caminho que queria seguir. 

Em 1994 ingressei na faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal 

Fluminense, para o curso de Publicidade e Propaganda. Durante o estudo, cursei muitas 

disciplinas eletivas dos cursos de cinema e de jornalismo, tendo a oportunidade de aprender um 

pouco mais sobre a TV, o cinema e a narrativa audiovisual. Naquela época eu já observava 

como a minha família se interessava por novelas, e o fascínio que a TV causava nas pessoas, 

influenciando hábitos e atitudes. A partir destas observações elaborei a monografia 

“Merchandising no Script das Telenovelas da Rede Globo de Televisão” (2000). Nela foram 

apresentadas considerações relativas à história da TV, da publicidade e do merchandising. 
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Durante a pesquisa tive o privilégio de entrevistar a responsável pelo comercial das novelas da 

Rede Globo, Carmem Aurélia, com quem aprendi muito. Na ocasião, pesquisei livros de cultura 

brasileira e comunicação social, entre eles autores renomados como Muniz Sodré, Sérgio 

Miceli, Heloísa Buarque de Hollanda, Philip Kotler, Syd Field, dentre outros. Era o início de 

uma caminhada no sentido de entender um pouco mais sobre o poder persuasivo do audiovisual. 

Ficaria claro, a partir do estudo sobre merchandising, que para fins comerciais a televisão era 

um veículo perfeito, com um potencial de vendas incrivelmente eficiente. Mas seria esse seu 

único atributo? A resposta a essa indagação viria anos mais tarde, mas mesmo sem ter, naquele 

momento, uma percepção integral do ponto de vista lúdico e pedagógico, ainda durante a 

faculdade conheci outros usos práticos do audiovisual, para além dos fins comerciais e de 

simples entretenimento. Tive o primeiro contato com o universo que relacionava educação ao 

audiovisual quando estagiei na produtora do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde 

da UFRJ – NUTES, com o professor João Leocádio, também da UFF. Aprendi que o 

audiovisual poderia ser uma ferramenta eficaz a serviço da educação. 

Antes de concluir a faculdade, além do NUTES, atuei em algumas agências de 

publicidade e produtoras. Posteriormente trabalhei como publicitário autônomo. A partir desse 

momento o meu envolvimento com o audiovisual foi muito mais prático do que teórico, ficando 

afastado do meio acadêmico por um longo período. Depois de dez anos trabalhando na área, já 

com foco no audiovisual, voltei a estudar. Concluí dois cursos de produção e direção com o 

cineasta Jorge Monclar, do Tempo Glauber. Em seguida ingressei no curso de pós-graduação 

lato sensu em Cinema e Linguagem Audiovisual da Universidade Gama Filho. Nesta época 

minha filha estava com 4 anos de idade e se entretia com desenhos animados do canal Discovery 

Kids. Foi aí que me deixei surpreender pela versatilidade da animação. Esta que veio de 

milênios atrás, desde o teatro de sombras chinês de 50 séculos a.C., usada para entreter e 

ensinar, continuava fazendo o seu papel de forma brilhante. E o que é melhor: se adaptando 

perfeitamente às novas mídias. Nesta época mergulhei nos temas animação e roteiro 

audiovisual, pesquisei livros de autores como Joseph Campbell (2003), Kátia Campos (2013), 

Sébastien Denis (2010), Carolina Lanner Fossatti (2011), Wanda Jorge (2004), Maria Tatar 

(2004), dentre outros. Concluí o curso com a monografia A Linguagem Audiovisual da 

Animação: uma análise do filme Enrolados (2014b). Apenas a título de curiosidade, Enrolados 

foi o filme comemorativo de 50 anos da Disney e fez muito sucesso entre crianças e adultos 

pela sua qualidade, dando uma nova roupagem a um antigo conto de fadas. Apesar de ter 

concluído a especialização com uma revisão bibliográfica bastante significativa no que se refere 

à história do cinema e da animação, alguns questionamentos que surgiram durante a pesquisa 

ainda estavam sem resposta. Como, por exemplo, o caráter pedagógico do audiovisual, o 
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potencial educativo da animação por intermédio de contos, além de muitas outras questões neste 

sentido. 

Se há um potencial pedagógico no audiovisual, há em especial nas técnicas de animação. 

Seguindo este raciocínio, crianças e adultos poderiam ser ensinados através da hexis educativa 

(SODRÉ, 2012) das animações seriadas. Pude perceber isso empiricamente, observando, em 

um primeiro momento, a minha filha. Além dos CDs e DVDs com joguinhos e historinhas, ela 

teve contato com programas infantis das TVs aberta e fechada de sua época. Ao lançar um olhar 

crítico sobre esse conteúdo, verifiquei que alguns canais, em especial na TV fechada, 

disponibilizavam programas que se preocupavam de fato em passar um determinado 

conhecimento, eram programas muito bem elaborados com objetivos específicos, como por 

exemplo, desenhos como Word World, que tinha como objetivo ensinar inglês para crianças 

pequenas; ou ainda, Pinky Dinky Doo, que buscava ampliar o vocabulário dos pequenos; os 

Backyardigans, que ensinavam regras de convivência e cultura geral; além do Caillou, que 

tinha como personagem principal um menino de 4 anos de idade e abordava algumas questões 

inerentes ao seu cotidiano como o primeiro dia na escola, o medo do escuro e etc. Doki era o 

personagem principal do canal Discovery Kids. Em pequenas inserções de poucos segundos ele 

apresentava um conteúdo variado, ensinando, entre outras coisas, as estações do ano, os 

números, as letras e as cores. A partir dessas observações, fui buscar na literatura específica 

mais informações sobre a área da Educação. Mas, como todo início, tínhamos mais perguntas 

do que respostas. Por que a maioria dos estudos se baseiam em crianças em idade escolar?1 Por 

que vejo nos teóricos da Educação tantas críticas à TV?2  

 

Figura 1: Banner desenho Wordworld 

Ao me deparar com tantas questões complexas, busquei no curso de pós-graduação em 

Tecnologia, Formação de Professores e Sociedade, da Universidade Federal de Itajubá, uma luz 

para esses e diversos outros questionamentos provenientes da pesquisa anterior. Por ser um 

                                                 
1  Tratamos desta questão no último parágrafo da página 32. 

2  Tratamos desta questão no último parágrafo da página 63. 
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curso de formação de professores, a temática Educação começou a ficar muito mais clara a 

partir do momento em que tive um maior contato com autores como Maria da Glória Gohn 

(2006a; 2006b), Steven Johnson (2001), José Carlos Libâneo (2010) e Edgar Morin (2012 

[2007]3, 2011 [2000]). Nessa época publiquei meu primeiro artigo intitulado “Construção da 

Cidadania em Tempos de Globalização” (PIMENTA, 2014a), fruto do trabalho de uma das 

disciplinas do curso. Como trabalho de conclusão, apresentei o artigo “O Potencial da 

Animação para a Formação da Criança em Idade Pré-Escolar: análise dos programas infantis 

exibidos no canal Discovery Kids” (2015). 

Nesse momento, comecei a me interessar pela carreira acadêmica, e, por meio do 

programa de bolsas da Funrdação CECIERJ, fui ministrar aulas de marketing no curso de 

Administração vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dentro deste mesmo 

projeto, ministrei aulas de Cultura Brasileira e História da Arte na UniRio e no CEFET Rio. 

Concomitantemente, busquei informações sobre cursos de mestrado na área de Comunicação 

Social, compatíveis com o meu horário de trabalho e dentro de uma linha de pesquisa que fosse 

de meu interesse. Felizmente encontrei no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, 

da Universidade Federal Fluminense, um acolhimento imediato e, antes mesmo de iniciar o 

curso, participei como ouvinte da disciplina Tempo e Narrativa, da professora doutora em 

Comunicação Renata Rezende. Como trabalho da disciplina elaborei o paper “A Influência da 

Narrativa Audiovisual dos Programas Televisivos Infantis no Aprendizado da Noção de Tempo 

pela Criança” (2015), baseado em Paul Ricoeur (1995). 

É possível perceber, a partir daí, que a pesquisa sobre o desenvolvimento infantil já fazia 

parte do meu cotidiano, e como é de praxe, uma infinidade de questionamentos surgia à medida 

em que eu mergulhava no tema. Empiricamente, eu observava o desenvolvimento das crianças 

que estavam ao meu redor, e apesar de não fazer mais parte do recorte etário estabelecido para 

a minha pesquisa, eu continuava observando as assimilações feitas pela minha filha, na época 

já com 8 anos, e começava a observar o desenvolvimento do meu caçula que acabara de nascer. 

Assim como minha filha mais velha, o desenvolvimento do meu filho seguiu, em um primeiro 

momento, o curso esperado. Foi assim até os 11 meses, quando ele foi acometido por um vírus 

que o levou à unidade de terapia intensiva por algumas semanas. Além do sistema respiratório, 

o vírus atacou severamente seu sistema neurológico, fazendo com que o seu desenvolvimento 

regredisse consideravelmente. Ao sair do hospital, ele havia perdido todo o seu 

desenvolvimento de locomoção e fala. Enquanto as crianças começam a andar e falar por volta 

                                                 
3  A data entre colchetes refere-se à edição original da obra. Ela é indicada na 1ª vez que a obra é citada. Nas 

demais, indica-se somente a edição utilizada pelo autor (N.E cfe. CIELO em 

https://www.scielo.br/revistas/ts/pinstruc.htm. Acessado em: 04 out. 2020). 
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dos 11 meses, no caso dele esses marcos só foram novamente atingidos cerca de um ano depois. 

A retomada do desenvolvimento motor e da fala foi gradual e lenta. Somente após um processo 

de estimulação motora intensa ele retomou o curso normal e com 1 ano e 11 meses voltou a 

andar sem apoio.  

A questão da fala ainda está sendo trabalhada e, apesar de sentirmos um avanço 

significativo, percebemos que ele ainda está aquém do esperado para a idade de 4 anos. Mesmo 

com acompanhamento psicológico e fonoaudiológico, essa melhora só foi sentida a partir dos 

dois anos e meio. Até então, ele articulava as palavras como uma criança de até 1 ano de idade. 

Vale ressaltar que, apesar de toda essa dificuldade com relação à linguagem, o raciocínio lógico, 

o gosto pelos números e letras, a facilidade em entender regras de jogos, o gosto por música, 

pelos desenhos animados e pelos jogos é plenamente perceptível, como se o cérebro tivesse 

compensando com esses atributos a falta da linguagem oral. Como estávamos sempre atentos 

às questões referentes à aquisição da linguagem, por vezes nos surpreendíamos quando ele 

falava números, letras e até vocábulos em inglês que não tínhamos ensinado, mas que ele tinha 

visto na TV ou em alguma outra plataforma digital. A própria fonoaudióloga, percebendo esse 

interesse por telas, nos indicou o canal do YouTube “Nossa Vida com Alice”4, como uma 

alternativa de estímulo linguístico complementar. Por conta desse episódio, comecei a pesquisar 

o desenvolvimento infantil do ponto de vista neurológico e, apesar de não ser este o foco 

principal da minha dissertação, muitas das convicções apresentadas são reflexo de pesquisas 

relacionadas ao funcionamento do cérebro infantil e seu desenvolvimento. 

Por conta de toda essa situação, o objetivo de iniciar o mestrado ainda em 2017 foi 

deixado temporariamente em segundo plano e retomado após termos conseguido dar uma 

assistência mais efetiva ao desenvolvimento do pequeno. Apesar de ainda termos um longo 

caminho a seguir em busca de uma recuperação total, nos alivia saber que a tendência é de 

melhora, de acordo com pareceres dos médicos que o acompanham. Infelizmente, por conta da 

pandemia de COVID-19, tivemos que interromper o tratamento presencial e, 

consequentemente, tivemos que intensificar os cuidados em casa. Mas, apesar de todo desgaste 

que essa interrupção gera, vislumbrar uma melhora em sua condição, a médio prazo, é um 

alento. 

Voltando à minha trajetória acadêmica, e aos planos de iniciar o mestrado, em 2018 fui 

aprovado para o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano com um projeto que tinha 

como base autores como Michel de Certeau (2014 [1990]), Todd Gitlin (2003), Douglas Kellner 

(2001), para citar apenas os principais. Com o ingresso no Programa, tive um contato mais 

                                                 
4  Um canal no YouTube (https://www.youtube.com/nossavidacomalice) muito bem elaborado por uma mãe de 

uma criança especial, cujo propósito é ensinar a pronunciar as palavras. 

https://www.youtube.com/nossavidacomalice
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aprofundado com autores como Zygmunt Bauman (1997; 2000; 2005; 2007; 2009), Manuel 

Castells (1996), Erving Goffman (2011 [1956]), Stuart Hall (1998; 2003), Agnes Heller (2014 

[1970]), Peter Hunt (2010) e iniciei a minha trajetória no sentido de analisar cientificamente o 

potencial educativo do audiovisual, sendo este um problema acadêmico que surgiu a partir de 

observações do meu próprio cotidiano, considerando os singelos hábitos dos meus filhos.  

Em diversos momentos dessa trajetória observei que poderia haver um proveitoso 

aprendizado a partir dos meios audiovisuais aos quais as crianças tinham acesso. Esta percepção 

ficou ainda mais evidente quando, certo dia, cheguei em casa e vi meu filho, na época com três 

anos, cantando alegremente o alfabeto em inglês, enquanto brincava. Ele estava há apenas 6 

meses frequentando uma creche bilíngue. Ao comentar o fato com a professora, ela respondeu 

categoricamente: “nós não ensinamos o alfabeto nesta idade”. Qual não foi minha surpresa! 

Então, como meu filho teria aprendido? Ao analisar a situação percebi que o referido conteúdo 

fazia parte do nosso cotidiano, através de vídeos do YouTube. Ressalto, que em nenhum 

momento tivemos a intenção de ensinar por meio deste mecanismo. Foi de fato uma aquisição 

de conteúdo despretensiosa, porém efetiva. Considerei o YouTube, a partir desta experiência, 

como uma potencial ferramenta a serviço da educação informal. Olhando para trás, pude 

perceber outros momentos em que a aprendizagem se tornou efetiva a partir de conteúdos 

audiovisuais. Com apenas 2 anos de idade, por exemplo, ele já havia aprendido as letras do 

alfabeto, a nomear as cores e a contar, não só atribuindo nomes aos números, mas atribuindo 

significado aos símbolos. Devo salientar que o contato dele com o YouTube sempre foi de 30 

minutos a 1 hora por dia, intercalado com conteúdos da TV fechada, em especial canais como 

Discovery Kids, Nick Jr. e desenhos no Netflix. Sabemos que alguns desenhos acabam 

reforçando o aprendizado de números e cores, por isso a ideia aqui seria falarmos do audiovisual 

de uma forma geral. 

É certo que o audiovisual se apresenta como um ótimo meio de entretenimento, 

principalmente para as crianças. Quantas vezes não recorremos às telinhas para servirem de 

“babá eletrônica” em diversos momentos do nosso cotidiano? Basta vermos nas praças de 

alimentação dos shoppings pais e avós usando tablets e smartphones para entreterem as 

crianças, enquanto comem. Temos telas e dispositivos eletrônicos acoplados aos bancos dos 

automóveis, e até em carrinhos de bebês. Geralmente os menores ficam quietinhos, focados nos 

atrativos audiovisuais. Os maiorezinhos talvez prefiram os joguinhos, por serem mais 

interativos. Já os adolescentes, as redes sociais. E assim estamos vendo várias gerações se 

formando, grudadas nas telas. É uma realidade que não podemos ignorar. O que proponho aqui 

é um olhar diferenciado para uma questão que não tem mais volta. As telas já fazem parte das 

nossas vidas. 
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A princípio, minha proposta era analisar os produtos de animação infantis existentes nas 

mãos das crianças, para propormos mudanças definitivas diretamente na produção. Mas, por 

dificuldade de acesso às produções, como será visto no Capítulo 4, nos mantivemos na análise 

da mediação, deixando aqui material para novas propostas que venham a surgir. 
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Introdução 

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. 

Paulo Freire 

Como se pode perceber a partir da leitura dos Prolegômenos, a análise aqui apresentada 

nasce de indagações feitas ao longo de vários anos, após idas e vindas, muito trabalho e um 

gradual amadurecimento de ideias que, a princípio, pareciam dispersas. Entender como a 

criança desenvolve o seu cotidiano, até que ponto as mídias influenciam este processo, como 

ocorre a convergência entre conto, mídia, cotidiano e educação informal, é o que esta pesquisa 

se propõe a discutir. Não temos a pretensão de responder a todas as perguntas sobre o tema, 

mas certamente pretendemos analisá-las da melhor maneira possível, abrindo uma discussão 

importante no sentido de propor uma perspectiva diferenciada com relação à utilização das 

mídias, para que, assim, ela possa ser vista como uma ferramenta intencionalmente educativa. 

Seguindo esta vertente, pretendemos apresentar o potencial da animação na construção do 

cotidiano infantil pela hexis educativa (SODRÉ, 2012) presente na narrativa dos contos e em 

seguida pretendemos demonstrar como essa proposta se enquadra perfeitamente em um 

momento onde as telas predominam. 

Para entendermos como isso ocorre, voltemos no tempo. No passado, tínhamos a tradição 

oral, através dos contadores de história. Fábulas e contos eram passados de geração em geração, 

sempre com foco na narrativa do cotidiano e na moral da história. Atualmente, estes 

“contadores de histórias” estão espalhados pelas plataformas digitais, cativando milhares de 

seguidores, que despendem horas do seu dia em frente às telas. Assim como faziam os antigos, 

hoje os influencers, nos canais disponíveis nas plataformas digitais como YouTube, Instagram 

e até mesmo na TV, inspiram crianças, jovens e adultos, moldando sujeitos e disseminando 

valores que são incorporados ao cotidiano dos que assistem. Diante desta perspectiva, 

levantamos aqui alguns questionamentos a respeito do melhor aproveitamento do potencial 

educativo da mídia audiovisual, não só na TV, mas nas diversas plataformas digitais às quais 

as crianças têm acesso cotidianamente. Ao compararmos a programação dos canais infantis de 

TV, dos últimos 8 anos, por exemplo, percebemos uma grande mudança, no que se refere ao 

conteúdo. Muitas animações que eram consideradas educativas foram gradativamente sendo 

substituídas por outras, mais voltadas para o simples entretenimento. Não é por acaso que a TV 
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é considerada por alguns autores, como uma diversão alienante, ou é chamada por tantos outros, 

como o jornalista Sérgio Pôrto5, de “babá eletrônica” (FERNANDES, 2012, p. 119). 

Seja no Brasil (FREIRE FILHO, 2008, p. 81-92), na Argentina (VARELLA, 

2005, p. 30-36) e em países europeus, por exemplo, Itália (CIGOGNETTI; 

SORLIN, 2007, p. 41-46), após um período inicial em que a televisão foi vista 

com a esperança de que levaria alta cultura às massas, a intelectualidade 

passou a considerar a televisão como um meio para satisfazer a ignorância e 

os baixos instintos (PUCCI JR., 2016, p. 335). 

Com as multitelas não parece ser diferente, mas ao contrário do que muitos pensam - 

como será visto no capítulo 3.3 -, acreditamos que existe um potencial educativo não explorado 

tanto na TV quanto nas demais plataformas, da mesma forma que existe moralmente uma 

responsabilidade social dos meios de comunicação regulamentados para com o público infantil. 

Bia Rosemberg (FOSSATTI, 2011), autora de programas infantis como Castelo Rá-Tim-Bum 

e Cocoricó, aponta para esta responsabilidade e alerta sobre a incapacidade de a criança em 

avaliar o que está assistindo, mostrando que a sociedade, de um modo geral, deve zelar para 

que um conteúdo de qualidade seja disponibilizado. Segundo a autora (FOSSATTI, 2011, p. 

11), 

Essa postura deve ultrapassar os limites televisivos, envolvendo as demais 

ferramentas da mídia eletrônica, como as produções cinematográficas de 

animação, também recheadas por uma vitalidade dinâmica e complexa. […] 

Aponta para o fato do caráter moral encontrar-se presente em todas as 

produções, ainda que implicitamente. 

No universo aqui pesquisado, percebemos6 que os programas escolhidos nas plataformas 

digitais pelos pais, ou pelas próprias crianças, de até 5 anos de idade - esta é a idade das crianças 

pré-alfabetizadas segundo a LDB (BRASIL, 1996) -, são baseados naquilo que elas já assistem 

na TV. Por isso, a importância de darmos uma atenção especial ao conteúdo veiculado, seja 

qual for o suporte. Essas escolhas englobam, na maioria das vezes, desenhos seriados, o que 

vem ao encontro de nosso recorte, que é a animação. Segundo Carolina Fossatti (2011), dentro 

dos desenhos seriados de animação, o conto, devido às suas características, é o gênero com que 

as crianças mais se identificam, por serem histórias contadas ludicamente, em uma linguagem 

fácil e acessível. “O ambiente dos contos de fadas continua permeando do imaginário social. 

Contemplando uma forma de comunicar e educar, contribuindo para o processo de 

desenvolvimento e constituição do sujeito” (WARNER, 1999 apud FOSSATTI, 2011, p. 10). 

A autora assevera ainda que, na contemporaneidade, os contos maravilhosos têm sido bem 

                                                 
5  Ele a trata assim no livro FEBEAPÁ - O Festival de Besteiras que Assola o País, para o qual adota o 

pseudônimo de Stanislaw Ponte Preta como autor. 

6  A partir do estudo de campo realizados pelos artigos do estado da arte. 
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representados pelo gênero audiovisual da animação, trazendo a ludicidade necessária para atrair 

o universo infantil e permiti-lo desenvolver a sua cotidianidade. Partindo desta premissa, a 

educação se estabeleceria no público infantil através do audiovisual, quando a animação se 

relaciona axiologicamente com o cotidiano (FOSSATTI, 2011), potencializando a hexis 

educativa (SODRÉ, 2012). 

Assim, considerando que, neste contexto, a animação é o melhor recurso audiovisual que 

representa o conto, e acreditando que a hexis educativa se apresenta na moral das histórias 

infantis, nos resta saber: quais suportes disponibilizam a narrativa de contos, além dos livros 

clássicos? A partir de quais mídias as crianças costumam ter contato com este gênero narrativo? 

Qual a relação entre conto e animação audiovisual na atualidade? E de que modo o sujeito em 

formação é influenciado por essa narrativa, considerando o processo midiático audiovisual da 

animação?7 Essas são apenas algumas das questões que norteiam o nosso processo 

investigativo, tendo por objetivo identificar a hexis educativa na construção do cotidiano 

infantil através da narrativa audiovisual da animação. Para responder a estes questionamentos 

nos debruçamos sobre os conceitos tradicionais de conto, mídia e aprendizado no cotidiano. 

Analisamos também a convergência entre conto e sua estrutura narrativa moralizante; o conto 

na mídia animação e o poder persuasivo do lúdico audiovisual; o cotidiano e sua construção na 

infância; a educação e a hexis educativa, se unindo a esses elementos, sem deixar de considerar 

o todo complexo.8 

Percebe-se, a partir da narrativa introdutória, que a presente pesquisa tem como base três 

pilares: a educação, a mídia e o cotidiano, dentro de um contexto em que o conto é apresentado 

como um instrumento a serviço da educação (DENIS, 2010; COLVARA, 2007). Da mesma 

forma, consideramos que, a partir de uma representação social, a mídia animação (KELLNER, 

2001) potencializa o desenvolvimento do cotidiano infantil (FERNANDES, 2012; CERTEAU, 

2014), viabilizando a produção de cultura (VYGOTSKY, 1991). Diante dessa perspectiva, não 

temos como considerar a mídia como um simples canal de informação, sendo, na verdade, um 

campo fértil no qual podemos plantar diversas possibilidades. Todd Gitlin (2003) ressalta esta 

questão, ao afirmar que não se pode entender a mídia como um simples meio de informação e 

entretenimento. Para o autor, limitar a mídia a este ponto é reduzir o seu alcance e minimizar a 

sua abrangência. Mais do que canais, “[...] as mídias são meios que visam saciar a nossa fome 

de sons e imagens, de estímulos e sensações” (GITLIN, 2003, p. 14-15). Ainda segundo o autor, 

                                                 
7  Questões respondidas principalmente no tópico 3.3 do Capítulo 3. 

8  Seguindo o princípio da dialética marxista: ao se pesquisar um objeto, deve-se considerar o todo complexo, 

buscando entender como este objeto modifica a sociedade e, cabendo a crítica, pesquisar o que deve ser feito 

para modificar esta realidade. Aula de Mídia e Cotidiano com a professora Denise em 14/3/18 para o mestrado 

em Mídia e Cotidiano do PPGMC/ UFF. 
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a mídia tem o poder de transformar o mundo e o cotidiano das pessoas, se fazendo presente em 

diversos momentos da vida familiar, e essa presença se intensifica quando nos referimos ao 

cotidiano infantil. Estímulos diversos, provenientes de fontes variadas, invadem diariamente as 

nossas casas, trazendo na sua essência costumes, valores e dimensões da vida cultural. Assim, 

levando em conta um viés axiológico, a presente pesquisa pretende apresentar a mídia como 

um indutor de comportamentos, fomentador do imaginário, influenciador do desenvolvimento 

do cotidiano infantil, e apresentar o caminho que a coloca como hexis educativa no 

desenvolvimento da criança em idade de pré-alfabetização. 

Segundo Douglas Kellner (2001), através da mídia, sons e imagens ajudam a urdir o 

tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, moldando opiniões, formatando 

comportamentos sociais e fornecendo material para que as pessoas possam forjar a sua 

identidade. Dentro deste contexto, acreditamos que a criança em idade de pré-alfabetização seja 

um exemplo importante de suscetibilidade à mídia. A identidade dela está sendo influenciada 

cotidianamente por estímulos midiáticos, que influenciam sua visão de mundo e seus valores. 

Nesse sentido, quando a animação se relaciona axiologicamente com o cotidiano, ocorre o que 

Muniz Sodré (2002) chama de hexis educativa. Conceitualmente, a hexis educativa ocorre 

quando a educação se estabelece como fonte de valores através da identificação dos costumes. 

Essa identificação de costumes, no caso da presente pesquisa, ocorre quando a criança está 

exposta à narrativa dos contos da animação e através dela absorve valores e molda o seu 

cotidiano. 

Falando especificamente sobre educação e a relação desta com a mídia, Libâneo (2010) 

preceitua que não há uma forma única ou um único modelo de educação. Portanto, a escola não 

é o único lugar em que a educação acontece e, em alguns casos, talvez nem seja o melhor deles. 

Vemos nas casas, nas ruas, na televisão, na Internet, exemplos que demonstram as várias formas 

de aprender, ensinar, informar e formar cidadãos. De acordo com alguns autores ligados à área 

de Educação (GOHN, 2006b; LIBÂNEO, 2010; ALMEIDA, 2014), conceitualmente dispomos 

de três tipos de educação: a formal, a não-formal e a informal. A educação formal é quando há 

a intenção de ensinar, dentro de uma estrutura específica para este fim. Este é o caso da escola 

(GOHN, 2006b), além de outras instituições de ensino, como academia, cursos etc. Nessas 

instituições há também a preocupação com o processo de ensino-aprendizagem (ALMEIDA, 

2014) e se adota o uso de profissionais devidamente formados para este fim (GOHN, 2006a). 

A educação não-formal, por sua vez, se apresenta quando há a intenção de ensinar, mas 

não há uma estrutura formal de ensino. Esse processo pode acontecer via “compartilhamento 

de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas” (GOHN, 2006a, p. 

2), como ocorre, por exemplo, quando uma pessoa ensina intencionalmente algo a outra pessoa, 
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ou um profissional ensina o serviço a um aprendiz no ambiente de trabalho. Percebe-se, a partir 

desta leitura, que a educação não-formal acontece no cotidiano, em ambientes coletivos, 

interativos, por meio do compartilhamento de experiências de vida e, segundo Gohn (2006b), 

haveria também a finalidade de formar o cidadão. Esses dois tipos de educação, a formal e a 

não-formal, são chamados por Libâneo (2010) de educação intencional. 

Já a educação informal, que Libâneo chama de não-intencional, se caracteriza por ser 

incidental, ou seja, uma educação que ocorre no nosso cotidiano, fora das escolas e de entidades 

organizadas e, seguindo este raciocínio, sem a intenção de ensinar. O educador, nesse caso, 

pode ser um pai, um vizinho, um colega de trabalho, ou ainda um personagem de animação na 

TV ou em um canal do YouTube. É nesse ponto, segundo nossa pesquisa, que os desenhos 

animados costumam atuar na vida das crianças. De forma incidental, esta mídia tem a 

capacidade de disseminar conhecimentos e valores, que vão desde o aprendizado de práticas do 

dia-a-dia, através de exemplos e repetições, até a disseminação da cultura em geral. Nesse caso, 

os processos educativos acabam por seguir caminhos diferenciados, pois não há a intenção de 

ensinar, e o aprendizado ocorre por mimese, afeição, identificação e até catarse. Segundo Gohn 

(2006b, p. 2), a educação informal, “carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento 

e sentimentos herdados”, ocorre como resultado de um processo social, disseminando de forma 

casual, valores sociais próprios (tais como religião, etnia, a cidade e o bairro onde o indivíduo 

reside, etc.), que são herdados e passados por gerações. Para Libâneo (2010), contudo, a 

educação informal atravessa o processo formal e não-formal. Nesse contexto, o ambiente 

educativo é constituído considerando o universo cultural, social, político e econômico em que 

vive o indivíduo, refletindo, por exemplo, o modo de pensar e a conduta de um determinado 

grupo. 

Transpondo o conceito de educação informal para o universo midiático, percebemos que 

o conteúdo infantil é apresentado, na maioria das vezes, de forma não sistematizada, porém, 

apesar da mídia, de uma forma geral, não possuir um plano de ensino como ocorre na educação 

formal, diversos canais televisivos ou de redes sociais, de forma lúdica e muito competente, já 

dispõem de um viés didático-pedagógico apurado, apresentando um conteúdo diferenciado 

(JORGE, 2004), buscando não só o desenvolvimento cognitivo da faixa etária pré-alfabetizada, 

como também a disseminação de valores comportamentais adequados ao público em questão. 

Especificamente com relação à televisão, a prerrogativa de ensinar não é uma novidade, 

estando expressamente prevista na legislação brasileira desde 1988. De acordo com a alínea I 

do Art. 221 da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), além do 

entretenimento, a TV tem o dever de educar. Esta determinação, contudo, vem sendo 
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negligenciada, fazendo com que se perca a oportunidade de levar ao espectador um conteúdo 

de qualidade, do ponto de vista educacional.  

Sobre este aspecto, a professora Wanda Jorge (2004) reforça o entendimento de que, no 

Brasil, produtores e programadores de TV são incessantemente levados a medir a programação 

apenas por meio de dados quantitativos, sem se preocuparem com o impacto que o conteúdo 

tem sobre o espectador. De forma comparativa, a autora esclarece que no exterior as pesquisas 

estão mais focadas na qualidade das produções, o que é muito importante se considerarmos o 

universo infantil, tendo em vista a susceptibilidade das crianças com relação à manipulação 

midiática. Da mesma forma, a autora aponta para o fato de a grande maioria das pesquisas 

brasileiras, que tratam sobre a influência da mídia eletrônica na formação da criança, estarem 

focadas no viés psicopedagógico e totalmente desligadas das questões pertinentes à 

programação. Por conta disso, tais pesquisas acabam contribuindo pouco para a melhora da 

qualidade dos programas infantis. Além dessas, em um passado recente, outras pesquisas 

surgiram, tendo como principal viés criticar a televisão e a sua relação com o universo infantil, 

conforme apresentado no capítulo 3.2. Esse é um dos pontos que trabalhamos, verificando não 

só a relação da mídia com o universo infantil, do ponto de vista educativo, mas também 

levantando informações acadêmicas atualizadas sobre o tema, como o fizemos num estado da 

arte. 

Para cumprir esse objetivo, como embasamento teórico, foi realizado ao longo da 

pesquisa um levantamento bibliográfico que inclui além de fontes documentais primárias - 

como a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) -, fontes bibliográficas que englobam artigos, monografias, 

dissertações, teses e livros. Este estudo exploratório serviu de base para a construção da 

fundamentação teórica, permeando temas que vão desde a educação e a psicologia infantil, até 

a mídia e o cotidiano. A partir deste levantamento, em 2019, elaboramos um estado da arte, a 

partir do qual, chegamos a 41 artigos selecionados para constituir a pesquisa. Essa escolha levou 

em consideração o fato dos autores também acreditarem no potencial educativo das mídias às 

quais as crianças têm acesso, ou por apresentarem algum tipo de panorama analítico atualizado 

sobre contos, mídia, cotidiano infantil, educação informal, educação infantil, aprendizado e a 

própria metodologia do estado da arte. Neste mapeamento, apesar das pesquisas não-

selecionadas apresentarem algumas questões pertinentes, relacionadas ao tema, poucas 

levavam em consideração de forma veemente o potencial educativo da animação e a 

possibilidade de se produzir um material lúdico, de qualidade e apropriado para ser absorvido 

pelo público infantil. Assim, com base nessas premissas, a presente dissertação buscou levantar 

a reflexão no sentido de apresentar a mídia animação como uma ferramenta educativa, 
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interativa, lúdica e parceira da educação formal, seguindo o viés teórico apresentado nas 

pesquisas da área de educomunicação, e a exemplo de artigos como o de Fuenzalida (2016), 

que propõe o envolvimento dos pais e da escola no processo de aprendizagem, levando em 

conta o conteúdo lúdico dos programas infantis. 

Conforme dito anteriormente, trabalhamos aqui com a faixa etária de 0 a 6 anos, 

considerando ser esta a faixa de crianças pré-alfabetizadas, ou em processo de alfabetização, 

conforme legislação mencionada. Devemos destacar, no entanto, que segundo Buss-Simão, 

Rocha e Gonçalves (2015), pesquisas atuais mostram uma tendência efetiva no sentido de 

delimitar crianças abaixo de 4 anos como bebês, devendo ser estudados de forma distinta, 

considerando suas peculiaridades. De acordo com as autoras (2015, p. 107), 

Uma pesquisa qualitativa de caráter teórico [...] teve por objetivo 

problematizar a utilização de conceitos e metodologias para o estudo dos 

bebês, propostos pela Sociologia da Infância, tais como os conceitos de 

infância, geração e culturas de pares. Nesse estudo, as autoras afirmam a 

necessidade de se construir teoricamente o bebê como um conceito e uma 

categoria analítica independente; defendem a ideia de que os bebês não devem 

ser estudados com base nos mesmos aportes teóricos, conceitos e 

metodologias utilizados para o estudo das crianças, pois compreendem que 

um bebê não é uma criança. [...] De modo geral, os estudos que se 

preocuparam com “dimensão pedagógica” e “perspectiva sociológica” se 

constituíram, em grande número, como pesquisas de campo que adotaram 

procedimentos metodológicos, tais como observações participantes, registro 

escrito, registros fílmicos e fotográficos oriundos da etnografia (BUSS-

SIMÃO, ROCHA E GONÇALVES, 2015, p. 107). 

Seguindo o entendimento de que o público selecionado para a nossa pesquisa deve ser 

estudado de forma diferenciada, por se tratar da faixa etária predominantemente destacada pelas 

autoras, tomamos como base os ensinamentos da neurociência para apresentarmos fundamentos 

teóricos específicos sobre o aprendizado infantil. Para o seu comportamento diante da mídia, 

utilizamos os dados etnográficos apresentados nos artigos selecionados na construção do estado 

da arte, sendo esta uma forma de compreender o comportamento cotidiano do público-alvo 

estabelecido. 

Outro aspecto que apresentamos, é o caráter didático-pedagógico incidental dos 

programas infantis, indo além do propósito comercial, mostrando como a mídia audiovisual 

atua como ferramenta no processo de educação e formação da criança. 

Desta forma, considerando que o foco da pesquisa está atrelado ao cotidiano e aos valores 

que os desenhos seriados de animação podem passar por meio de sua narrativa, a metodologia 

tem como base pesquisa bibliográfica, como uma escolha que privilegia o estudo acadêmico 

(ECO, 2016). Para definições, nos baseamos no “Dicionário de Comunicação” (1987), de 
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Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa; além do “Dicionário da Língua Portuguesa” de 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2010). 

A fim de termos um embasamento teórico no que diz respeito à Educação, consideramos 

Vygotsky (1991; 2001), José Carlos Libâneo (2010) e Edgar Morin (2012), além da professora 

Maria da Glória Gohn (2006a; 2006b). A hexis educativa é tratada por Muniz Sodré (2002). 

Sobre o cotidiano, utilizamos Michel Maffesoli (1985), Agnes Heller (2014 [1970]) e o 

filósofo francês Michel de Certeau (2014 [1990]), que trata das artes e artimanhas do fazer. Na 

relação entre mídia e cotidiano, consideramos Bauman (2000), Walter Benjamin (1996), 

Adriana Fernandes (2012), Jesús Martín-Barbero (1998), dentre outros. Sobre mídia 

especificamente, nos apoiamos em Douglas Kellner (2001), Todd Gitlin (2003), Wanda Jorge 

(2004) e Steven Johnson (2001) que, embora esteja mais voltado para a interface dos 

computadores, possui a mesma linha condutora do que tratamos. Além das obras mencionadas, 

a fim de analisar a formação do cotidiano infantil diante das mídias contemporâneas, buscamos 

apoio em Manuel Castells (1996; 1998), Stuart Hall (2003) e Erving Goffman (2011 [1956]). 

Sobre animação, destacamos os ensinamentos de Carolina Lanner Fossatti (2011), 

Sébastien Denis (2010), Alberto Lucena Júnior (2011), Joseph Campbell (2003), Christopher 

Vogler (2015) - que trata do livro de Joseph Campbell (2003) -, e Jason Surrell (2009). 

Considerando que a animação provenha dos contos e fábulas, e supondo que a influência no 

cotidiano infantil ocorra a partir de suas características literárias, utilizamos as obras de Peter 

Hunt (2010) e de Maria Tatar (2004). 

Tendo como base os autores supracitados, esta pesquisa foi dividida em três etapas. Na 

primeira etapa realizamos um levantamento bibliográfico sobre as principais teorias e autores 

relativos aos temas conto, animação, educação infantil, e cotidiano com um enfoque histórico 

evolutivo. Na segunda etapa, já com base no levantamento bibliográfico, partimos para o 

levantamento dos estudos de campo, contidos nos artigos selecionados para o estado da arte.9 

A terceira etapa é a validação dos dados teóricos por meio da análise dos estudos de campo 

realizados pelos artigos selecionados para o estado da arte, de forma a verificar a possível 

percepção da aquisição de valores por intermédio dos desenhos de animação. 

Em nossa pesquisa não realizamos análise fílmica diretamente, contudo, quando 

necessário, levamos em conta, a título de exemplificação, as análises feitas nos artigos 

levantados. Dentro deste enfoque, buscamos realizar análises através do conteúdo axiológico, 

a partir das representações sociais apresentadas nos desenhos de animação. 

                                                 
9  Artigos selecionados para o estado da arte no Anexo II. 
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Nesse sentido, a presente dissertação está dividida em um capítulo teórico, um capítulo 

metodológico, além da Introdução e das Considerações Finais. A princípio, sobre a axiologia 

dos contos, pretendíamos realizar um levantamento histórico evolutivo do gênero literário, para 

tratarmos de questões relativas à tradição oral, à literatura infantil e à hexis educativa dentro 

desse contexto, levando em conta a moral da história. Contudo, deixamos o evolutivo histórico 

dos contos à animação para os anexos10, nos atendo ao problema no corpo da pesquisa. 

Sendo assim, o Capítulo 2 apresenta as informações necessárias sobre a educação e o 

aprendizado infantil com foco no desenvolvimento da criança, do ponto de vista da pedagogia, 

da psicologia e da neurologia. Em seguida, são apresentadas as teorias relativas ao 

desenvolvimento do cotidiano e do eu na idade pré-alfabetizada. Para finalizarmos, 

relacionamos a hexis educativa aos contos, com vistas a buscarmos fundamentos teóricos para 

tal pressuposto.  

No Capítulo 3, analisamos a praxis da hexis educativa dos contos presentes nos produtos 

audiovisuais em estudo, a partir de trabalhos de campo já realizados em pesquisas anteriores de 

diversos autores, em campos variados, levantados no estado da arte. O percurso metodológico 

apresenta os caminhos do estado da arte, além da análise categorial sobre o levantamento 

bibliográfico realizado. Importante observar que o percurso metodológico sofreu alterações 

devido ao atravessamento da pandemia de COVID-19, conforme é explicado no capítulo. 

Por fim, nas considerações finais, relacionamos a animação e a criança, quando 

analisamos a axiologia no desenvolvimento do cotidiano infantil, por meio dos desenhos 

seriados de animação, considerando o suporte das multitelas. Verificamos quais questões da 

pesquisa foram respondidas, bem como abrimos espaço para novos questionamentos, 

fomentando a pesquisa multidisciplinar neste assunto. Da mesma forma, confirmamos a 

relevância da mídia para a formação infantil, vinculando seus resultados ao momento social e 

tecnológico contemporâneos. Buscamos ao final deixar a nossa contribuição acadêmica, 

vinculando as áreas de Comunicação e Educação. 

                                                 
10  Anexo IV. 
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2 - O Desenvolvimento do Cotidiano Infantil em Idade 

Pré-Alfabetizada 

O homem, como um ser social, vive o seu cotidiano dentro de uma estrutura definida a 

partir do seu nascimento, tendo a família como primeiro grupo ao qual tem acesso. Nesse 

contexto, ele se desenvolve a partir das relações interpessoais ali estabelecidas, moldando sua 

capacidade intelectual, adquirindo habilidades e experimentando sentimentos. Assim como 

acontece em diversos momentos da nossa existência, o cotidiano infantil é um período dinâmico 

e fugaz, e é nessa etapa que, através de assimilações, o homem, como um ser ativo, adquire um 

turbilhão de informações que compõem a parte orgânica do seu ser e o transformam aos poucos 

em um “adulto capaz de viver por si mesmo a sua cotidianidade” (Ibid., p. 31-33). 

Houve época em que a infância era reduzida ao período em que o ser humano se 

encontrava em seu momento mais frágil. Na Idade Média, por exemplo, a educação não era 

prioridade e o desenvolvimento infantil pouco importava: não havia pré-requisitos 

estabelecendo uma aprendizagem sequencial, não havia um cuidado específico com relação à 

infância. A criança “[...] mal adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, 

e partilhava dos seus trabalhos e jogos” (SOUSA; CALDIN, 2017, p. 257). Ao levantarmos as 

referências históricas relativas à essa época, entre a Idade Média e o Renascimento, percebemos 

como a dinâmica cotidiana era diferente, se a compararmos com o que estamos acostumados a 

ver na atualidade: crianças e adultos conviviam nos mesmos ambientes, compartilhavam 

experiências sem se importar com a adequação da linguagem ou do conteúdo. A criança 

ingressava no universo público e social aos sete anos, “[...] porque é nesta idade que as crianças 

dominam a palavra” (POSTMAN, 1999, p. 28).  

Naquela época, o conhecimento e o entretenimento eram disseminados a partir da tradição 

oral e a contação de histórias fazia parte do cotidiano das famílias, geralmente capitaneadas 

pelos anciãos. De acordo com Sousa e Caldin (2017, p. 58) “[...] na hora em que as tias e avós 

sentavam para contar histórias, a idade do público ao redor da contadora podia variar. Todos 

compartilhavam das mesmas vivências”. Como característica da tradição oral, não havia trato 

nas palavras para poupar as crianças. Segundo Tatar (2004, p. 9), o que conhecemos hoje como 

contos de fadas, são narrativas populares que “[...] nasceram numa cultura em que as histórias 

eram contadas entre adultos. [...] Elas eram a televisão [...] de seu tempo; a subliteratura que 

iluminava a vida de povos pré-literários”. A diferença é que, na atualidade, os contos receberam 

uma nova roupagem adequando seu conteúdo ao aceitável para os dias atuais. Segundo 

Benjamin (1996), os contos como conhecemos hoje são frutos da modernidade. Eles foram 
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revisados e reescritos usando um filtro social por vezes imbuído de um preconceito inteiramente 

moderno. Na Idade Média, não havia esse filtro e, apesar de algumas pessoas apresentarem 

afeto no cotidiano familiar, no trato com as crianças, não havia preocupação com as 

especificidades do ser criança ou no que se refere à adequação de um determinado conteúdo. 

Eles não tinham “consciência da particularidade infantil” (SOUSA; CALDIN, 2017, p. 257). 

Com o passar do tempo, novas práticas foram surgindo e discussões relativas à infância 

fizeram emergir no tecido social construções simbólicas a respeito do papel da criança no 

cotidiano de uma forma geral, resultando em um afastamento desta “do espaço-tempo da vida 

em sociedade” (SARMENTO, 2005, p. 368). Em linhas gerais, as crianças foram excluídas de 

algumas práticas da vida cotidiana, que passaram a ser recomendadas exclusivamente para 

adultos. Analisando este período, Neil Postman (1999), educador, teórico de mídia e crítico 

cultural do século XX, assevera que o motivo da distinção do que a criança poderia saber, ou 

não, era a vergonha ou o constrangimento que algumas práticas poderiam causar, por elas não 

terem maturidade suficiente para entender certos atos inerentes à vida adulta. Postman nos 

lembra ainda que, nesta época, a cultura livresca também separou adultos de crianças, uma vez 

que somente o adulto tinha acesso a todas as informações sagradas e profanas contidas nos 

livros. Antes, com a tradição oral, o conteúdo era exposto para quem quisesse ouvir e isso foi 

modificado com a popularização dos livros. Segundo Benjamin (1996), somente no Iluminismo 

teria surgido o primeiro livro infantil, na Alemanha. 

Nos dias atuais, percebemos uma nova mudança com relação às práticas sociais e ao 

acesso às informações, entrando em cena a TV e as redes sociais. De acordo com Adriana 

Fernandes (2012, p. 115-116), “[...] com a televisão a base desta hierarquia da informação [..] 

desmorona porque na TV tudo é para todos, pois ela não faz distinção entre as categorias criança 

e adulto”. Apesar dessa mudança, no sentido de obter uma maior inserção da criança na vida 

cotidiana, muitos autores persistirem em manter um entendimento excludente no sentido de não 

considerar a criança um ator social, sem considerar que ela faz parte do meio em que vivemos 

e se molda a partir das experiências decorrentes do cotidiano. Nesse sentido, Piaget (apud 

VYGOTSKY, 2001, p. 36) aponta que  

Não se pode isolar o pensamento infantil dos fatores da educação nem 

daquelas influências a que o adulto sujeita a criança, mas essas influências não 

se imprimem na criança como uma foto, são assimiladas, ou seja, são 

deformadas pela experiência viva a que a criança é sujeita e se introduzem em 

sua própria substância.  

A infância é uma etapa importante da vida e, para que o ser humano seja compreendido 

integralmente, como ser social, a criança deve ser estudada, levando em consideração o seu 

cotidiano e as influências que ela sofre ao longo de seu desenvolvimento. Considerando a 



32 

importância do materialismo histórico em uma perspectiva marxista do cotidiano, a filósofa 

húngara Agnes Heller (2014 [1970]) designa que o adulto, para conseguir viver plenamente a 

sua cotidianidade, deve primeiramente adquirir habilidades que começam a partir do seu 

nascimento.  

Partindo deste pensamento, podemos analisar outras características, como o fato de que 

muitas dessas habilidades são adquiridas ainda na primeira infância, como por exemplo, o 

conhecimento, reconhecimento e substancialização pela manipulação de objetos, dentre outros. 

Apesar deste ser um tema importante do ponto de vista sociológico e educacional, no decorrer 

dos nossos estudos encontramos pouco material relativo ao cotidiano infantil, principalmente 

quando nos referimos à criança pré-alfabetizada, ou em idade pré-escolar. Sobre esse assunto, 

Werle e Bellochio (2018, p. 562) asseveram que as concepções acerca da infância são vistas 

“[...] como a superação de etapas que visam à preparação para a vida adulta, ou seja, a criança 

não é entendida em sua plenitude como ator social”. Ainda segundo os autores, existem três 

formas de invisibilidade da infância: a histórica, pelo fato de a infância ter sido considerada 

efetivamente somente após a Modernidade; a cívica, que a afastou da vida política e social 

“adulta”; e a científica, pois, como não figura como objeto de estudo, não é considerada como 

produtora de conhecimento científico. 

Olhando para a criança com base na filosofia e na poética, baseado no livro infantil 

“Maricota Sem Dona”, percebe-se que Werle e Bellochio comparam a criança à uma boneca: 

pelo fato de a criança não poder ser responsável como um adulto, ela fica nas mãos deste, 

podendo ser manipulada como um objeto.  

O status de dependência de Maricota também pode ser observado por meio do 

tratamento que ela recebe na história. Embora seja personificada e adquira 

características humanas, vivenciando problemáticas, como o desejo por 

inserção social, para que seja vista e ouvida por alguém, ela recebe tratamento 

de objeto. Dessa forma, é passiva e vulnerável diante das decisões do adulto 

quanto a suas interações com o meio (Ibid., p. 564). 

Em sua obra, escrita por volta de 1762, Rousseau defendia um espaço para as crianças 

vivenciarem a sua infância. “As suas ideias acerca da infância compõem base inicial do 

construtivismo, dada a ênfase da aprendizagem, fundamentada pela construção, pela exploração 

e pelas vivências da criança com o mundo” (Ibid., p. 562). Rousseau (1979 [1762], p. 60) afirma 

que “[...] a criança tem maneiras de ver, de pensar, de sentir que lhe são próprias; nada menos 

sensato do que querer substituí-las pelas nossas”. E complementa, sugerindo: “amai a infância, 

favorecei seus jogos, seus prazeres, seu amável instinto. Quem de vós não se sentiu saudoso, às 

vezes, dessa idade em que o riso está sempre nos lábios e a alma sempre em paz?” (Ibid., p. 

49). 
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Partindo desta premissa, com vistas a elucidar alguns questionamentos relativos ao 

cotidiano infantil, neste capítulo apresentamos algumas teorias relativas ao desenvolvimento 

do ser na infância, na perspectiva dos teóricos da Comunicação, através da Mídia, do Cotidiano, 

e da Educação, sob a luz da Pedagogia, Psicologia e Neurologia. Trataremos também da 

construção do eu e do desenvolvimento do cotidiano infantil na idade pré-alfabetizada, sob a 

ótica da Sociologia, da Comunicação e da Educação.  

2.1 - A Educação Infantil  

A ciência busca explicar a realidade enquanto a filosofia busca compreendê-la. Seguindo 

este raciocínio, com vistas a entender os fundamentos teóricos inerentes ao tema, iniciamos o 

nosso processo investigativo acerca da educação infantil indagando: o que é educação? 

Terezinha Azerêdo Rios (2002), doutora em Educação pela USP, assevera que educação é a 

construção contínua da humanidade. Apresentando reflexões, com base em sociólogos e 

educadores como Paulo Freire (Escola Libertadora), Dermeval Saviani (Escola Histórico-

Crítica), Piaget, Vygotsky (Escola Histórico-Cultural), Bourdieu (Escola Crítico-

Reprodutivista) e Anísio Teixeira (Escolanovista), ela afirma que a educação é uma instância 

mediadora entre o indivíduo e a sociedade, estando esta inserida em um processo histórico-

social. Assim, para que possamos entender a educação integralmente, devemos ir além dos 

conceitos, revisitando o passado e revendo, ainda que de forma breve, alguns preceitos 

pedagógicos historicamente constituídos. 

Ao seguirmos esse caminho verificamos que a educação brasileira ainda é composta por 

traços deixados pela Revolução Industrial, privilegiando uma pedagógica tecnicista11 e o 

aprimoramento escolar técnico-profissionalizante, que era um pré-requisito para a mão-de-obra 

da época. Esta mentalidade perdurou por muitos anos, sendo contestada, mas não 

completamente superada, uma vez que vemos ainda hoje políticas públicas que buscam resgatar 

tais práticas, vislumbrando um pretenso aumento nos níveis de escolarização das classes mais 

baixas.  

                                                 
11  Segundo Dermeval Saviani, “A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advogou a reordenação do processo educativo 

de maneira a torná-lo objetivo e operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretendeu-

se a objetivação do trabalho pedagógico. Buscou-se, então, com base em justificativas teóricas derivadas da 

corrente filosófico-psicológica do behaviorismo, planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização 

racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência. Se na 

pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor e se na pedagogia nova a iniciativa deslocou-se para o 

aluno, na pedagogia tecnicista o elemento principal passou a ser a organização racional dos meios, ocupando 

o professor e o aluno posição secundária. A organização do processo converteu-se na garantia da eficiência, 

compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção”. 

FRANCISCO FILHO, Geraldo. A Educação Brasileira no Contexto Histórico. Campinas: Alinea, 2001, (p. 

99-130). 
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Com o desígnio de contrapor tal pedagogia, desde os anos de 1960 a educação vem se 

tornando palco de estudos e reflexões acerca do processo de ensino-aprendizagem, através dos 

quais se busca implementar práticas mais voltadas para a formação do ser como um todo e não 

apenas para fins laborais. Este movimento, envolvendo criticidade, democracia e pensamento 

autônomo, transformaria a autoridade hierarquizada da educação em uma pedagogia dialógica 

e não-vertical, evitando-se uma educação meramente dogmática ou de adestramento, tentando 

excluir dos bancos escolares a aprendizagem mecânica. Apesar dessa iniciativa, que envolveu 

diversas esferas da sociedade no sentido de buscar uma melhora no sistema educacional, o 

Brasil ainda não conseguiu alcançar o patamar de qualidade idealizado (PIMENTA, 2014a) e 

somente em 1988 deu um passo importante no sentido de instituir uma educação nos contornos 

da Modernidade. 

O sistema educacional brasileiro tem como base a Constituição da República Federativa 

do Brasil, promulgada em 1988 (BRASIL, 2020). Além dela, normas complementares buscam 

nortear as ações da sociedade no sentido de implementar e aprimorar a educação. Entre estas 

normas, destacam-se a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996) 

e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018). Assim, seguindo o que 

preceitua a Constituição Federal e as leis complementares, e ainda com base nos ensinamentos 

de Paulo Freire (1993), iremos, no decorrer deste capítulo, problematizar a educação, 

analisando o seu papel na sociedade, tendo como foco a criança em idade pré-alfabetizada.  

Diante desta perspectiva, buscamos, preliminarmente, entender como se comporta a 

educação infantil com base nas leis e normas federais. Neste contexto, considerando o recorte 

etário investigado, cabe aqui asseverar que a Emenda Constitucional (EC) nº 59 (BRASIL, 

2020) de 2009 estabeleceu que a criança precisa, obrigatoriamente, iniciar a educação infantil 

formal sequencial aos 4 anos, estendendo a sua permanência no ambiente escolar até os 17 anos 

de idade. Esta é a atual idade escolar legalmente estabelecida. Cabe-nos esclarecer, no entanto, 

que não iremos tratar, nesta pesquisa, de crianças em idade escolar. Também não iremos tratar 

de crianças em idade pré-escolar, pois, por lei, estaríamos limitando o recorte à faixa etária de 

0 a 4 anos. Estamos aqui tratando da primeira infância que, por definição, engloba crianças de 

0 a 6 anos, ou seja, crianças, teoricamente, pré-alfabetizadas. No Brasil, a pré-alfabetização é 

considerada até os 6 anos de idade, chamada de “Educação de Crianças de 0 a 6 anos” ou 

“educação na pequena infância” (BUSS-SIMÃO; GONÇALVES, 2015, p. 100).  

De acordo com a legislação vigente, o ciclo de alfabetização deve levar 3 anos, 

englobando o 1º Ano, o 2º Ano e o 3º Ano do Ensino Fundamental, enquadrando crianças da 

faixa etária dos 6 a 8 anos de idade (MEC, 2010). Algumas escolas, porém, tentam antecipar 

esse processo, iniciando o letramento ainda na creche. Isso costuma ocorrer como uma forma 
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de demonstrarem eficiência. Apesar desta ser uma prática comum, antes dos 6 anos, é 

considerado “[...] inadequado o trabalho com a linguagem escrita por considerá-lo uma 

‘antecipação’ indesejável de um modelo escolar típico do ensino fundamental. Nessa 

concepção, ensinar a ler e a escrever equivaleria a ‘roubar’ das crianças a possibilidade de viver 

o tempo da infância” (ALBUQUERQUE; BRANDÃO; MORAIS, 2016, p. 520). Essa 

antecipação, e a consequente privação de atividades adequadas à idade, acabariam por impactar 

o cotidiano da criança, afetando sobremaneira a construção do seu eu.  

Estabelecendo um contraponto a esse pensamento, Brandão e Leal (2010 apud 

ALBUQUERQUE; BRANDÃO; MORAIS, 2016, p. 522) partem do princípio de que “[...] a 

definição de objetivos ligados ao ensino sistemático da escrita não é incompatível com uma 

concepção de educação infantil que considere as peculiaridades e interesses da criança 

pequena”, desde que seja feito dentro de uma orientação adequada para a idade e no ambiente 

escolar. “Assim, o trabalho com a linguagem escrita e com sua notação não significa, de modo 

algum, a perda da dimensão lúdica, pelo contrário, ela pode e deve estar sempre presente nas 

situações de aprendizagem proporcionadas às crianças na escola” (ALBUQUERQUE; 

BRANDÃO; MORAIS, 2016, p. 522). 

Segundo Severo (2015) e Vieira (2011), caso a criança aprenda o Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA) a partir de alguma prática educativa não-escolar, esta deve ocorrer em 

conjunto com a educação infantil, devendo-se valorizar as práticas pedagógicas da escola 

sistematizada e o acompanhamento de profissionais capacitados para este fim. 

Para Paulo Freire (1989 [1968]), mais importante do que apenas conhecer os códigos e 

signos do alfabeto, o letramento conduz o indivíduo à interpretação, compreendendo o contexto 

em que se insere, devendo a escola estar preparada para conduzir esse processo. Dentro desse 

preparo, um dos agentes fundamentais é o professor que, segundo a legislação brasileira, deve 

estar habilitado para guiar as atividades levando em consideração suas especialidades. Assim, 

os profissionais formados no curso Normal estão habilitados para o Ensino Infantil até o 4º 

Ano. Os profissionais formados em Pedagogia estão habilitados do Ensino Infantil até algumas 

cadeiras do Ensino Superior. Já o curso de Licenciatura Plena habilita o profissional para 

educação do 6º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. 

Como se pode perceber, hoje temos uma separação clara, no sentido de delimitar quais 

profissionais estão aptos a atender às demandas decorrentes de cada uma das etapas do ensino, 

incluindo a educação infantil. No entanto, apesar deste ter sido um movimento importante no 

sentido de estabelecer regras, com vistas a atender às necessidades específicas de cada público, 

se levarmos em conta todo contexto histórico do processo educacional, podemos dizer que esta 

é uma realidade recente. A preocupação no sentido de separar a educação de adultos da 
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educação infantil só surgiu com o Renascimento, quando a sociedade passou a desqualificar a 

criança como cidadã, com o argumento de que esta não se adequava às práticas sociais em 

conjunto com os adultos, “posto que consideravam as crianças rebeldes por natureza” (WERLE; 

BELLOCHIO, 2018, p. 563). Desta forma, além da separação da criança da vida adulta de uma 

forma geral, houve também a separação dos ambientes escolares e, consequentemente, a revisão 

das práticas pedagógicas. 

A consolidação desse movimento ocorreu entre os séculos XVII e XIX quando, 

gradativamente, “[...] a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a vida 

diretamente, através do contato com eles” (SOUSA; CALDIN, 2017, p. 281). No entanto, 

somente na Modernidade emergiu a ideia de infância, como conceito e a preocupação com uma 

educação infantil, incluindo a criação de creches e pré-escolas (WERLE; BELLOCHIO, 2018). 

Assim, desde o Renascimento, em decorrência de mudanças histórico-sociais, a educação vem 

sendo repensada e reformulada, chegando ao modelo que temos hoje.  

Retomando a especificidade do Brasil, nos anos 60 a escola foi severamente questionada, 

surgindo discussões acerca de outras modalidades de educação. Éramos considerados na época, 

uma “[...] sociedade em transição de valores, ideais e horizontes de futuro” (SEVERO, 2015, 

p. 568), sendo natural vislumbrarmos mudanças em todos os ramos da sociedade, incluindo na 

educação. No livro “A Crise Mundial da Educação” reescrito e relançado em 1986 sobre o 

estudo original chamado “The World Educational Crisis”, de 1968, do positivista Philip H. 

Coombs, encontramos as primeiras diretrizes a respeito dessas novas modalidades de ensino, 

intituladas de educação formal, educação não-formal e educação informal. Tais conceitos foram 

apresentados por Coombs à comunidade pedagógica da época (SEVERO, 2015, p. 567). Este 

tema passou, então, a ser discutido por diversas pessoas ligadas à área de Educação. Enquanto 

alguns temiam pelo fim da educação formal, outros se esmeraram em definir as instâncias 

educacionais acerca de um novo processo de ensino-aprendizagem. Diante de tantas vertentes, 

aqui, para fins didáticos, escolhemos seguir o pensamento apresentado pela professora 

brasileira Maria da Glória Marcondes Gohn, pois além de descrever os tipos de educação, dando 

a importância devida a cada uma delas, o que vai ao encontro do nosso pensamento, ela também 

apresenta um estudo sistematizado que em muito nos auxiliará nesta caminhada. 

Segundo Gohn (2006a), a educação pode ser dividida em formal, não-formal e informal. 

Para melhor entendimento, a autora divide esta explicação realizando distinções entre campos 

de desenvolvimento, educadores, local da educação, modo, finalidade, principais atributos e 

resultados esperados. Assim, no âmbito geral, a educação formal “[...] é aquela desenvolvida 

nas escolas, com conteúdos previamente demarcados” (Ibid., p. 2). Já a educação não-formal é 

a que se aprende com outro sujeito, com a intenção de se ensinar. Finalmente, a educação 
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informal é aquela em que o indivíduo aprende no seu processo de socialização, sem intenção 

educacional, adquirida junto ao seu meio social.  

Especificamente no âmbito da figura do educador, na educação formal, o professor, 

profissional formado e titulado para esta função, é o elemento base. Na educação não-formal, 

“[...] o grande educador é o outro, aquele com quem interagimos ou nos integramos” (Ibid., p. 

2). Na educação informal, “[...] os agentes educadores são os pais, a família em geral, os amigos, 

os vizinhos, colegas de escola, a igreja paroquial, os meios de comunicação de massa etc.” 

(Ibid., p. 2). É neste último âmbito em que podemos inserir as mídias e demais tecnologias de 

informação e comunicação. 

Na categoria “Local - onde se educa?”, a autora circunscreve o espaço físico para cada 

modalidade de ensino-aprendizagem. Sabemos que na educação formal os espaços – mormente 

a Escola - devem seguir as regras do Ministério da Educação e os padrões comportamentais 

costumam ser definidos previamente ou seguem uma tradição. Já a educação não-formal 

costuma ocorrer em espaços coletivos ou em ambientes interativos construídos coletivamente, 

seguindo as diretrizes tácitas ou informalmente combinadas, geralmente espaços em territórios 

que acompanham as trajetórias de vida dos indivíduos, fora das escolas, como no trabalho, em 

uma ONG, desde que haja a intenção de ensinar. Os espaços educativos da educação informal 

seguem despretensiosamente o cotidiano do indivíduo, em casa, no condomínio, no clube, 

igreja, TV, etc. 

Sobre “Método - como se educa?”, a educação formal “[...] pressupõe ambientes 

normatizados, com regras e padrões comportamentais definidos previamente” (Ibid., p. 2). A 

educação não-formal depende da interação e coletividade. Como pressupõe intencionalidade 

no ensinar, “[...] usualmente a participação dos indivíduos é optativa, mas ela também poderá 

ocorrer por forças de certas circunstâncias da vivência histórica de cada um” (Ibid., p. 2). Ainda 

segundo a autora, “[...] a educação não-formal situa-se no campo da Pedagogia Social - aquela 

que trabalha com coletivos e se preocupa com os processos de construção de aprendizagens e 

saberes coletivos” (Ibid., p. 2). Já a educação informal ocorre em ambientes espontâneos, 

mergulhados no cotidiano, onde as relações sociais ocorrem seguindo “[...] gostos, preferências 

ou pertencimentos herdados” (Ibid., p. 2). 

No âmbito da “Finalidade - qual o objetivo?”, a educação formal busca a formação do 

indivíduo. A educação não-formal busca capacitar o cidadão, abrindo portas para 

oportunidades. “Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem no processo interativo, 

gerando um processo educativo” (Ibid., p. 2). Segundo a autora, a educação informal socializa, 

pois, imersa no cotidiano do indivíduo, desenvolve hábitos, atitudes, comportamentos, valores, 

crenças, modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem. 
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Quais são os principais atributos? A educação formal requer um tempo pré-determinado, 

local específico, atua segundo normas pré-estabelecidas, pessoal especializado e titulado, 

preenchimento curricular, sistematização sequencial de atividades, disciplina, e possui caráter 

metódico e geralmente se divide por idade ou classe de conhecimento. A educação não-formal 

não possui nenhuma dessas organizações. Atua sobre as necessidades individuais ou dos 

grupos, buscando uma formação política e cidadã. A educação informal também não é 

sistematizada, mas passada a partir de práticas e experiências anteriores, como o passado 

orientando o presente. Atua no campo das emoções, sentimentos e comportamentos; por 

conseguinte, é um processo contínuo, mas não organizado. 

Quais são os resultados esperados? Para a educação formal é esperado o aprendizado 

efetivo que atenda às demandas institucionalmente estabelecidas e uma consequente titulação 

e formação cidadã. Para a educação não-formal, são esperadas, principalmente, a formação 

política e cidadã do indivíduo ou do grupo, mantendo a sensação de pertencimento e 

fortalecendo a consciência identitária. Para a educação informal não é esperado nada. Ela 

simplesmente acontece. É aí que entra a narrativa de contos da animação, pois de maneira 

despretensiosa, através de um teatro de bonecos, da TV, do tablet, do smartphone e de outras 

tecnologias da informação e comunicação, atua como ferramenta em prol da educação.  

Com um entendimento um pouco diferente do que preceitua Gohn, Severo (2015, p. 570) 

aponta que, “[...] de todo modo, o critério estrutural serve para identificar que as práticas são 

formais quando seus resultados são enquadrados segundo o sistema oficial de certificação 

acadêmica”. Ele não acredita em qualquer forma de educação não-intencional, sejam elas na 

“[...] constituição de dispositivos educativos formais, não formais e informais [...]” (Ibid., p. 

564). Complementando essa afirmação, ele assevera, “[...] sem negar o potencial e a 

especificidade da escola, que as práticas educativas não escolares adquirem relevância no 

contexto de um projeto de sociedade em que a aprendizagem e o conhecimento ocupam lugares 

centrais” (Ibid., p. 564). 

Como se pode perceber, Severo defende a educação formal acima de tudo. Seu 

engajamento nessa direção surgiu em oposição ao movimento ENE (Educação Não-Escolar), 

que teria como propósito permitir a formação escolar da criança em casa, com a família, sem a 

necessidade da escola. Esse contraponto é importante para que possamos refletir sobre qual 

teoria melhor se encaixa no propósito desta pesquisa. Certamente não nos identificamos com o 

pensamento apregoado pelo movimento ENE, como também não concordamos com a 

integralidade do pensamento de Severo. Buscamos o meio termo, entendendo que deve haver 

uma convergência entre os vários tipos de educação. Desta forma, mesmo sabendo que a 

educação formal tem grande relevância no desenvolvimento do ser humano, optamos 
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academicamente por seguir a vertente apresentada por Gohn (2006a), dando a importância 

devida também às outras formas de educar, considerando que o indivíduo aprende mesmo fora 

do ambiente escolar, sem a pretensão de substituí-la. Devemos ressaltar, por fim, que apesar de 

haver uma grande discussão a respeito, no Brasil a modalidade de Educação Não-Escolar ainda 

não está regulamentada, devendo os pais matricular seus filhos na escola formal sequencial a 

partir dos 4 anos de idade, conforme preceitua a lei. 

Considerando os ensinamentos de Agnes Heller (2014 [1970], p. 47), quando diz que “a 

característica dominante da vida cotidiana é a espontaneidade”, entramos na discussão sobre 

aprendizado intencional e não intencional. Sobre essa questão, entendemos que o aprendizado 

espontâneo e não intencional faz parte do processo cotidiano de todas as pessoas. O professor 

Edgar Morin (2011) também corrobora com nosso pensamento quando diz que, a vida não é 

aprendida somente nas ciências formais. Assim, com base nos conceitos acima destacados, a 

presente pesquisa pretende se pautar nos preceitos da educação informal, por suas 

características, como “[...] um processo que dura a vida inteira em que as pessoas adquirem e 

acumulam conhecimentos, habilidades, atitude e modos de discernimento por meio de 

experiências diárias e de sua relação com o meio” (COOMBS, 1975, p. 27 apud TRILLA, 2008, 

p. 33). 

Ainda discutindo de educação intencional ou não intencional, considerando aqui que 

estamos tratando de educação em “[...] espaços informais de aprendizagem (família, pares etc.) 

[...]” (SILVA; NAKANO, 2018, p. 113), para Severo (2015), apesar de a educação informal 

não possuir uma função educativa especificada, ainda assim seria intencional. Desta forma, 

“[...] a educação informal (EI) difere das demais em virtude de se referir a processos que não 

têm uma função educativa especificada, embora haja intencionalidades formativas” (Ibid., p. 

569). Ele exemplifica a sua afirmação, apresentando casos como os da educação familiar e dos 

impactos educativos das mídias. O autor deixa claro que, embora não sejam instituições de 

ensino, há a intenção de ensinar, ou “interesses educativos” (Ibid., p. 565). Assim, seguindo a 

premissa de que toda educação é intencional (SEVERO, 2015), mesmo que uma criança pré-

alfabetizada não possua o desenvolvimento cognitivo para entender tudo o que um desenho 

animado tenha para “ensinar”, ainda assim, dentro de sua capacidade cognitiva, ela irá construir 

a interseção dos repertórios sígnicos entre os interlocutores, produzindo sentido a partir do 

discurso apreendido, que será utilizado na construção de seu sujeito e de seu cotidiano. Em uma 

repetição de programação, esta construção poderá gerar uma continuidade, produzindo novos 

conhecimentos, competências e, eventualmente, habilidades.  

Buscando fundamento na filosofia de Heller (2014 [1970], p. 47), ela dispõe que,  
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[...] é evidente que nem toda atividade cotidiana é espontânea no mesmo nível, 

assim como tampouco uma mesma atividade apresenta-se como 

identicamente espontânea em situações diversas, nos diversos estágios de 

aprendizado. Mas em todos os casos, a espontaneidade é a tendência de toda 

e qualquer forma de atividade cotidiana. 

Partindo dessa premissa, acreditamos ser prematuro afirmar que em todas as ocasiões o 

ensino será intencional. Conforme as reflexões acima, levando em consideração que todas as 

formas de educação estão inseridas no nosso cotidiano, a forma espontânea de aprendizado não 

pode ser descartada por completo. Na atualidade, considerando as diversas formas de aprender 

e ensinar, não podemos ficar presos a um único modelo, conforme preconizam alguns setores 

da “sociedade pedagógica”12. Muito mais do que seres predispostos ao aprendizado 

(LIBÂNEO, 2001), somos seres que vivem e aprendem com o cotidiano, em uma dinâmica 

constante e produtiva, ainda que, por vezes, despretensiosa.  

Mas, o que dizer da educação no Brasil? Voltando aos ensinamentos de Paulo Freire 

(1993; 1967), ele alerta que ainda utilizamos o modelo bancário e sem diálogo “[...] como forma 

de domesticar os jovens, ignorando sua cultura digital” (FREIRE, 1993, p. 37). Dentre outros 

autores da atualidade, Sodré (2012) também concorda que a educação brasileira ficou estagnada 

no século XIX, em uma lógica de produção industrial, com baixa valorização da diversidade 

cultural dos alunos e não acompanhando os preceitos da sociedade digital. Essa realidade pode 

ser sentida em todos os níveis de escolaridades, desde a educação infantil até o ensino superior. 

Sobre a inclusão digital nas escolas, especificamente, percebemos dois momentos na 

realidade brasileira. Se, durante algum tempo, um laboratório de informática trazia status a uma 

escola, hoje dificilmente vemos os computadores como realidade nos ambientes escolares. Já 

no ambiente doméstico, o processo de inclusão digital avançou e os computadores foram 

devidamente substituídos pelos smartphones, realidade presente na mão de grande parte dos 

brasileiros13. Apesar de esta inserção na cultura digital pela porta comercial, o que poderia vir 

a enriquecer a experiência escolar, se tornou uma realidade distante, considerando que, “[...] a 

estrutura física e o despreparo/desvalorização dos profissionais limitam o alcance de um projeto 

educativo diferente, possibilitado pelas tecnologias” (ASSIS; FARBIARZ, 2014, p. 23). 

Seguindo esse raciocínio, a limitação tecnológica em nosso processo educacional levanta 

questionamentos no alunado, sobre “[...] por quais motivos a escola não pode pedir ajuda à 

Internet” (Ibid., p. 24). Ao invés de criticar o celular no ambiente escolar, por que não aproveitar 

                                                 
12  A expressão “sociedade pedagógica” é cunhada por Beillerot (1995 apud LIBÂNEO, 2001) para se referir à 

natureza da sociedade contemporânea, considerando a interface educativa presente nas dinâmicas das relações 

sociais (LIBÂNEO, 2001). Ele considera ainda que, por necessidade da contemporaneidade, a sociedade se 

“pedagogizou”, levando as práticas educativas a toda parte. 

13  Veja, por exemplo, a pesquisa realizada pela Reuters Institute em 2017. Disponível em: 

https://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKBN19J2CL-OBRIN. Acessado em: 20 ago. 2020. 
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essa oportunidade para usar a Internet para enriquecer a aula e, assim, ensinar o aluno a 

consumir corretamente os dados provenientes deste meio de comunicação? Ao manter uma 

postura antiquada, certamente a escola perde e mais ainda o processo de ensino-aprendizagem, 

pois a estagnação leva ao desinteresse, seguindo a lógica estudada no tópico 2.2. Em um mundo 

onde as crianças já nascem inseridas na tecnologia, não as incluir no cotidiano escolar é perder 

uma oportunidade valiosa, no sentido de revitalizar o interesse das crianças pela escola. 

Sobre os estudos a respeito da faixa etária aqui pesquisada, Márcia Buss-Simão, 

professora do Departamento de Estudos Especializados em Educação da Universidade Federal 

de Santa Catarina, juntamente com a doutora em educação infantil pela Universidade Estadual 

de Campinas Eloisa Acires Candal Rocha e a então mestranda, doutora em Educação pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, Fernanda Gonçalves, realizaram uma importante 

pesquisa para a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), a 

partir da qual produziram o artigo “Percursos e tendências da produção científica sobre crianças 

de 0 a 3 anos na ANPED” (BUSS-SIMÃO; ROCHA; GONÇALVES, 2015), publicado na 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do MEC. Neste trabalho elas mapeiam a produção 

científica e as perspectivas sobre crianças pequenas e destacam que temas como “creche” foram 

pouco frequentes “[...] se comparados com os outros, de modo que se levanta um importante 

questionamento: que lugar ocupam as creches e as crianças de zero a três anos nas pesquisas no 

campo da educação?” (Ibid., p. 101). 

A educação das crianças de zero a seis anos de idade apresenta-se como um 

campo de institucionalização recente e, ainda que exista um aumento no 

número de pesquisas e trabalhos que se preocupam em estudar a educação 

infantil, recebe pouca atenção, principalmente se ponderarmos sobre o 

conjunto da produção acadêmica na pós-graduação brasileira, como apontam 

Silva, Luz e Faria Filho (2010). (Ibid., p. 99). 

As autoras depreenderam que “[...] as temáticas, as quais até início dos anos de 1990 se 

centravam nos adultos e nas instituições, passaram a incluir reflexões sobre a ação social das 

crianças como seres históricos e culturais concretos, reprodutores e produtores de cultura” 

(Ibid., p. 101). Elas afirmam que, embora tenham encontrado poucas pesquisas sobre a criança 

pequena, sobre a educação na infância, dentre a grande interlocução disciplinar em Educação 

com múltiplos referenciais, foi possível destacar contribuições multidisciplinares da 

Antropologia, Filosofia, História, Sociologia da Infância, Psicologia e Psicologia Histórico-

Cultural. Dentre os autores citados estão: Moysés Kuhlmann Jr., Walter Kohan, Michel 

Foucault, Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin, Manuel Sarmento, Eric Plaisance, Cléopâtre 

Montandon, Manuel Mauss, Clarice Cohn, David Le Breton, Peter Moss, Jean Piaget, Henri 
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Wallon, Lev Vygotsky (1869-1934), Maria Clotilde Rossetti-Ferreira. No âmbito da Educação, 

as principais referências encontradas foram: Maurice Tardif, Bernadete Gatti, Ana Beatriz 

Cerisara, Maria Malta Campos, Sônia Kramer, Fúlvia Rosemberg, Ana Lúcia Goulart de Faria, 

Eloisa Rocha e Maria Carmen Silveira Barbosa. 

Por tratarmos de uma faixa etária tão precoce, cabe-nos o entendimento sobre as 

especificidades do aprendizado em certa profundidade. Vejamos a seguir.  

2.2 - Como a Criança Aprende 

Ao tratarmos de processos de aprendizagem, o trivial costuma ser iniciarmos pelas teorias 

da educação. No entanto, conforme explicitado no mapeamento feito pelas professoras Márcia 

Buss-Simão, Eloisa Acires Candal Rocha e Fernanda Gonçalves (2015), poucas pesquisas da 

área de Educação tratam especificamente de crianças em idade pré-alfabetizada. Assim, 

considerando esta questão e que nosso universo pesquisado está em fase de franco 

desenvolvimento cerebral, optamos por iniciar este tópico partindo de uma abordagem 

multidisciplinar, apresentando questões inerentes ao funcionamento do cérebro14, com a ajuda 

da Neurociência. Essa abordagem traz à tona alguns conceitos que geralmente não são 

abordados pela Educação e nem pela Comunicação, o que enriquece ainda mais o nosso 

levantamento, pois conseguimos trazer, a partir da Neurociência, um olhar diferenciado que, 

em conjunto com as teorias da Educação, nos ajuda a moldar o nosso entendimento sobre a 

aquisição do conhecimento, de uma forma geral. 

De acordo com estudos da Neurociência, as funções intelectuais que o ser humano possui, 

como a atenção, a linguagem, a memória, a capacidade de aprender e a capacidade de ensinar, 

são processadas nas redes neurais que compõem o nosso cérebro (KOLB; WHISHAW, 2003). 

Entender como isso funciona nos ajuda a ter uma visão mais clara de como as crianças 

apreendem o conhecimento e o transformam em habilidades, desenvolvendo seu potencial de 

forma plena. Sob esta perspectiva, podemos dizer que o ser humano só se desenvolve 

plenamente quando atinge o conhecimento significativo, assimilando hábitos, aprendendo 

condutas e experimentando saberes. A partir daí a nossa estrutura cognitiva se modifica “[...] 

ampliando-se, diversificando-se e intensificando seu potencial, tornando-se assim, cada vez 

mais capaz de processar novas informações, ideias e dados, e ancorar os resultados desse 

                                                 
14  Cabe aqui uma reflexão sobre onde queremos chegar. Uma pesquisa de Comunicação costuma considerar a 

mente humana, e não o cérebro. Talvez este seja mais um ponto que distancie os trabalhos acadêmicos dos 

bebês. Estamos tratando de Comunicação e de bebês. Onde estamos, neste momento, exige que tratemos de 

cérebro, sim. 
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processamento num continuum aparentemente ilimitado” (MEDEIROS; BEZERRA, 2015, p. 

29). Por definição,  

[...] conhecimento significativo é [...] o produto de um processamento 

psicológico cognitivo que envolve a interação entre novas ideias logicamente 

e culturalmente compatíveis ou compatibilizados com as ideias anteriores já 

ancoradas na estrutura cognitiva particular do aprendiz. (Ibid., p. 29) 

Quando não há essa interação, ou quando não há compatibilidade entre as ideias, os 

neurocientistas chamam de aprendizagem mecânica. Nela “[...] o conhecimento é armazenado 

de maneira arbitrária, não se relacionando com qualquer informação prévia existente na 

estrutura cognitiva” (Ibid., p. 29). Nesse caso, a informação, ao ser mecanicamente assimilada, 

acaba caindo facilmente no esquecimento. “Para a integralização desse conhecimento 

mecânico, o indivíduo despende muito esforço e tempo para assimilar conceitos que seriam 

mais facilmente compreendidos se encontrassem uma ‘âncora’ ou subsunçor” (Ibid., p. 29).  

Indo adiante no processo de conceituação, podemos dizer que a aprendizagem 

significativa se configura, conforme destacado por Ausubel (2000), pela “[...] passagem da 

informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, realizada por meio da 

reorganização de redes cerebrais” (SQUIRE; KANDEL, 2003 apud MEDEIROS; BEZERRA, 

2015, p. 34), ou ainda, o processo de transformar a memória de curto prazo em memória de 

longo prazo através da significação do conhecimento. Segundo Sprenger (2008, p. 164), “[...] 

para a informação se transformar em memória de longo prazo, ela precisa de algum modo se 

tornar significativa”. Esse processo “[...] transforma a informação em representação duradoura 

capaz de ser evocada para novas conexões” (MEDEIROS; BEZERRA, 2015, p. 34). 

Para o sociólogo francês da escola durkheimiana Maurice Halbwachs (1877-1945), ao 

lidarmos com lembranças, estamos tratando de memória de longo prazo. O autor explica que, 

quando alguém une o “já visto” em uma vivência do passado (ainda que recente), a um contexto 

de preocupações e interesses atuais, transforma o que foi vivenciado em memória de longo 

prazo, ou seja, em aprendizado por aplicação à realidade. “A lembrança, para Halbwachs, é 

reconhecimento e reconstrução” (WERLE; BELLOCHIO, 2018, p. 557). É reconhecimento, na 

medida em que porta o “sentimento do já visto” e reconstrução, segundo Schmidt e Mahfoud 

(1993), por ser resgate e ressignificação do quadro neural. Nesse caso, pode-se dizer que a 

memória, 

[...] por um lado, [...] não é uma repetição linear de acontecimentos e vivências 

do passado, mas sim um resgate destes acontecimentos e vivências no 

contexto de um quadro de preocupações atuais; por outro, [...] é diferenciada, 

destacada da massa de acontecimentos e vivências evocáveis e localizada num 

tempo, num espaço e num conjunto de relações sociais (Ibid., p. 289 apud 

WERLE; BELLOCHIO, 2018, p. 557). 
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Segundo Ausubel (2000), a aprendizagem significativa pressupõe que o ser humano 

possui esquemas cognitivos ordenados hierarquicamente e que os novos conhecimentos são a 

eles integrados de acordo com a compatibilidade que apresentam com os conteúdos presentes 

nos esquemas cognitivos prévios. Os conhecimentos que formam esses esquemas são chamados 

por Ausubel de “subsunçores”, “[...] e funcionam como uma espécie de âncora, onde os novos 

conhecimentos se engatam, integrando-se mais facilmente àquilo que o indivíduo já conhece” 

(MEDEIROS; BEZERRA, 2015, p. 29). 

Especificamente falando com relação ao aprendizado na primeira infância, sabemos que, 

nesta faixa etária, as conexões que Ausubel (2000) chama de âncoras, ou subsunçores, estão 

sendo gradativamente construídas, uma vez que os processos cognitivos ainda não estão 

perfeitamente desenvolvidos até os 6 anos de idade. Desta forma, segundo o autor, se a 

pedagogia não for bem aplicada, principalmente em se tratando da faixa etária pré-alfabetizada, 

os procedimentos utilizados podem simplesmente estimular os alunos à memorização e à 

aprendizagem mecânica, além de produzir uma “sobrecarga da memória de curto prazo” 

(MEDEIROS; BEZERRA, 2015, p. 34). Nesse caso, não ocorreria a aprendizagem 

significativa, causando um prejuízo cumulativo nas redes neurais do aprendiz. 

Baseando-nos no sociointeracionismo do tradicional psicólogo da educação Lev 

Semyonovich Vygotsky (Лев Семёнович Выготский), sabemos que, além do cuidado com a 

abordagem conteudista, a socialização também é importante para o aprendizado infantil, 

devendo-se levar em consideração a faixa etária e o estágio de desenvolvimento de cada criança 

(VYGOTSKY, 2001)15. Essa socialização começa muito cedo, se estabelecendo, em um 

primeiro momento, no ambiente familiar através de brincadeiras, diálogos, contações de 

histórias, gestos pantomímicos, sorriso social, balbucio, fala jargonizada, interiorização de 

hábitos e a gradual inserção da tipologia prosódico-vocal. Desta forma, a criança vai 

conhecendo o mundo ao seu redor, construindo o seu eu, adquirindo a linguagem e criando 

conexões básicas que servirão de âncoras para o desenvolvimento de memórias de longo prazo. 

Nesse contexto, a família, como primeira referência da criança, não pode ser considerada 

apenas fonte de afeto e cuidado, devendo ser vista como fonte de memórias, conhecimentos, 

socialização e formação da identidade (WERLE; BELLOCHIO, 2018).  

Sobre os bebês, faixa etária de 0 a 4 anos, seguindo a conceituação estabelecida pela 

Sociologia da Infância (BUSS-SIMÃO; ROCHA; GONÇALVES, 2015, p. 107), Barbosa 

(2011, p. 2) assevera que eles “[...] possuem um corpo onde afeto, intelecto e motricidade estão 

                                                 
15  Esta obra, segundo nota-prefácio, “trata-se de uma seleção cuidadosa dos ensaios mais importantes de 

Vygotsky, editada por um grupo de eminentes estudiosos da sua obra”, a partir de sua monografia “Pensamento 

e Linguagem”, de 1962. 
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profundamente conectados e é a forma particular como estes elementos se articulam que vão 

definindo as singularidades de cada indivíduo ao longo de sua história”. No caso dos bebês que 

ainda não frequentam o ambiente escolar, “[...] é possível encontrar caminhos que promovam 

experiências significativas nas relações pedagógicas cotidianas, possibilitando que as crianças 

aprofundem seus conhecimentos, ampliem seus repertórios, se aproximem das linguagens da 

arte, da cultura, entre outros aspectos” (BUSS-SIMÃO; ROCHA; GONÇALVES, 2015, p. 99).  

A “[...] infância muda e se forma de acordo com a cultura em que está inserida e a forma 

como a criança lida com o conhecimento cultural” (FERNANDES, 2012, p. 39). Assim, a 

família, ainda que de forma não intencional, estaria a frente desse processo, fazendo com que a 

criança aprenda através das interações realizadas a partir do seu próprio cotidiano. A professora 

Dra. Marianne Cavalcante, do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING), da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), chama de “pistas multimodais” (CAVALCANTE, 

2020) as interações ocorridas com bebês. Multimodais por se constituírem de variadas formas 

e modos de representação.  

Percebe-se, com a narrativa acerca do aprendizado infantil, que a família tem um papel 

primordial na aquisição do conhecimento da criança em idade de pré-alfabetização. No entanto, 

outros fatores também corroboram para a construção do cotidiano infantil. Assim como não 

podemos desconsiderar a família como primeira fonte de transmissão do conhecimento, 

também não podemos desconsiderar as mídias, tendo em vista que estas encontram-se presentes 

em todas as etapas de nossas vidas, incluindo na primeira infância. Por isso, acreditamos que 

incidentalmente bebês e crianças aprendem na prática cotidiana, através de exemplos e 

repetições, não só por meio das interações familiares, como também através das mídias. Dentro 

desta perspectiva, os desenhos animados, que fazem parte do cotidiano infantil, apresentam a 

esse público conhecimentos e valores que acabam sendo absorvidos por meio de mimese, 

afeição, identificação e até catarse. Especificamente com relação à mimese, incluímos em nossa 

pesquisa, por acreditarmos ser importante no aprendizado do cotidiano infantil. Contudo, 

destacamos os ensinamentos da professora Cavalcante (2020), quando diz que o bebê não 

mimetiza, mas “recorta”, ou seja, apropria-se da realidade capturada, e esta passa a fazer parte 

da sua própria produção.  

Para fazermos a ponte entre a Educação e a Comunicação, realizamos uma análise 

assistemática de produtos audiovisuais, quando verificamos muitas reprises nos desenhos 

animados disponibilizados aos quais as crianças têm acesso. Partindo desta observação, 

devemos parar e pensar o quanto de aprendizagem mecânica e o quanto de aprendizagem 

significativa compõem esse processo. Apesar de conter traços efetivos de memorização no ato 

de assistir desenhos seriados de animação, a repetição, nesse caso, apresenta aspectos lúdicos 
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ligados ao cotidiano infantil, conectando a criança ao universo da animação de forma natural e 

contínua. Esta conexão promove a interação entre as novas ideias logicamente e culturalmente 

compatíveis com a realidade cotidiana da criança e as ideias anteriormente ancoradas na 

estrutura cognitiva particular desta (FERNANDES, 2012).  

Além disso, essas produções geralmente são pensadas para um determinado grupo, 

trazendo em seu conteúdo subsunçores que transformam a repetição em aprendizado 

significativo, não ficando este restrito à memorização da aprendizagem mecânica. Podemos 

entender, ainda seguindo esta linha, que ao contrário da memorização, a repetição é um fator 

importante para as crianças, principalmente as de menor idade.  

Certamente, em algum momento de nossas vidas, já ouvimos falar de crianças que 

assistem a um desenho ou pedem para ouvir uma historinha dezenas de vezes. Este é um 

processo importante no cotidiano infantil, pois é através dele que a criança aprende, criando e 

recriando conexões cerebrais que irão acompanhá-la pelo resto da vida. Esse desejo de ouvir de 

novo a mesma história e do mesmo jeito é chamado por Benjamin de “lei da repetição” 

(FERNANDES, 2012, p. 84-85). Segundo Pacheco (1998 apud FERNANDES, 2012, p. 84-85) 

“[...] esse aspecto lúdico da criança a ajuda a lidar com o que ela precisa elaborar e entender: 

medos, desejos, as dialéticas de bem e mal, entre outras. [...] É por meio dessa magia que a 

criança elabora perdas, materializa desejos, elabora tabus”. Esse “relembrar”, essa vontade de 

ver de novo, faz parte da forma como a criança se relaciona com o desenho. “Se a repetição é 

igual para os adultos, nem sempre é vista da mesma forma pelas crianças”, afirma Fernandes 

(2012, p. 84-85). Algumas crianças “ressaltam que ao ver ‘de novo’, vêem cenas que não viram 

antes por diferentes motivos e compreensões [...]” (Ibid., p. 84-85), nesse caso ocorre um 

processo de complementaridade, ou seja, ao assistir a uma reprise, a criança passa a viver o que 

já conhece, permitindo-lhe a segurança de saber exatamente o que esperar. Para uma criança 

pequena, contudo, também há o entendimento de que cada repetição é absorvida de uma 

maneira diferente.  

No trabalho de campo de sua dissertação a professora Adriana Fernandes entrevistou 

várias crianças e captou esta percepção. Pedro, um dos entrevistados, aluno de escola pública, 

pontuou bem este olhar, ao comentar: “Ver de novo é legal porque se você ver os personagens 

várias vezes você entende mais o desenho” (Ibid., p. 87). Apesar de ser uma constante na vida 

da criança, deve-se ressaltar que, a repetição ajuda na construção da significação, mas perdura 

somente até o significado ser construído. Quando a criança consegue assimilar o conteúdo da 

produção audiovisual ela tende a deixar o desenho de lado, migrando para conteúdos novos. 

Esse enjoo pode ser entendido pelo fato de que, depois que as crianças 

entenderam o significado da informação daquele desenho, se este continua a 
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ser insistentemente repetido, vai perdendo o seu sentido e se torna igual a si 

mesmo, não provocando contraste na recepção, tornando-se assim vazio e 

chato. (Ibid., p. 90) 

Diante do que foi colocado, percebe-se que os desenhos animados seguem um ciclo 

cognitivo específico. Em um primeiro momento eles são desafiadores levando a criança a 

pensar e absorver certo conteúdo. Este conteúdo é visto e revisto diversas vezes até que a 

criança consiga incorporar todos os ensinamentos apresentados na produção audiovisual ao seu 

cotidiano, criando novas âncoras que servirão de base para outros ensinamentos. Quando isso 

ocorre, a criança tende a abandonar aquela determinada produção e busca algo que a estimule 

e traga novidades, mas sempre com apoio naquilo que ela já construiu no processo de 

aprendizagem anterior. 

Em seu livro sobre desenhos animados, Fernandes (2012) nos fala a respeito das 

repetições em vários suportes, fruto das observações em seu trabalho de campo. Para a autora, 

os desenhos animados “[...] agradam [justamente] pela estrutura simples e repetitiva” (Ibid., p. 

34). Segundo ela “[...] nos momentos da audiência dos desenhos as crianças gostavam de repetir 

as falas dos personagens dos desenhos e cantavam junto as músicas do episódio visto” (Ibid., 

p. 83). Na percepção dos adultos, tais falas e comportamentos podem ser entendidos como um 

“consumo vazio, irrefletido”. Mas a autora não entende desta forma, tendo a intenção de “[...] 

relativizar tal posicionamento percebendo que sentido tal repetição tem para a criança” (Ibid., 

p. 83) apontando, por conseguinte, o caráter afetivo que ela pode ter para a aprendizagem 

significativa. Outros autores têm a mesma visão, como Sarlo (1997), que afirma que a repetição 

de estruturas conhecidas é algo poderoso e tranquilizador. Para Pereira (2002 apud 

FERNANDES, 2012), a repetição é cópia com produção cultural e “[...] é através da cópia que 

apreendemos a realidade que nos cerca e que é significante para nós” (FERNANDES, 2012, p. 

173). Pereira (2000, p. 10 apud FERNANDES, 2012, p. 84-85) lembra, com relação à repetição 

apresentada nos desenhos de animação que, 

[...] a relação da criança com a narrativa e o tempo é peculiar: ela está sempre 

disposta a ouvir de novo a mesma história e sabe que, a cada vez, essa mesma 

história se apresentará diferente. O tempo circula, mas não se repete. O que 

para o adulto já é “lugar comum” é, para ela, promessa de uma questão. 

Levando em conta esta perspectiva, alguns ramos da neurociência, ao estudarem o 

aprendizado, relacionam a educação à fruição e ao entretenimento, o que leva à aquisição de 

emoções positivas que são chamadas de “índices de aprendizagem” (LAVADOS, 2012 apud 

FUENZALIDA, 2016, p. 72). Neste caso, “[...] valoriza-se, então, a fruição lúdica do agrado e 

do prazer que a criança sente diante de um programa de televisão; tal fruição emocional, 

compartilhada pela família e pelo professor, é a base de qualquer formação cognitiva que se 
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pretenda obter adicionalmente” (WINNICOTT, 1971, p. 1992 apud FUENZALIDA, 2016, p. 

72).  

A neurociência vinculada ao processo de aprendizagem vem sendo estudada há várias 

décadas. Com o passar dos anos, esses estudos se tornaram mais importantes na medida em que 

propiciaram a descoberta de novas ferramentas para estudarem a estrutura cerebral e o seu 

funcionamento, tendo em vista que “[...] as técnicas de neuroimagem possibilitaram um 

mapeamento do cérebro humano e trouxeram subsídios para um maior conhecimento dos 

mecanismos cognitivos” (MEDEIROS; BEZERRA, 2015, p. 30). Esses novos conhecimentos, 

aplicados ao campo da Educação, nos permitiram caracterizar, predominantemente, três estilos 

de aprendizes. Segundo Sprenger (2008), temos aprendizes visuais, que prestam atenção 

particular às informações visuais, incluindo o texto; aprendizes auditivos, para quem as 

informações tornam-se mais assimiláveis pela discussão; e aprendizes cinestésicos/táteis, que 

aprendem melhor quando envolvem diretamente o corpo e podem precisar “se tornar” aquilo 

que estão aprendendo. Tais concepções abriram caminho para mudanças significativas na 

maneira de ensinar e, consequentemente, na maneira com que as crianças aprendem. Para 

Postman (1999), essas mudanças impactaram a educação como um todo, e em especial o 

processo de alfabetização. 

Em se tratando de alfabetização, gostaríamos de considerar autores da área da Educação, 

antes de voltarmos à Neurociência. Assim, segundo Paulo Freire (1996) - para partirmos de 

uma pedra fundamental -, a alfabetização é entendida como o desenvolvimento da capacidade 

de ler o mundo. Contudo, teóricos contemporâneos da Educação, ao tratarem de letramento, 

dizem que não é necessário alfabetizar alguém para exercitar a sua linguagem e a sua 

capacidade cognitiva, segundo a noção do “letramento sem letras” (ALBUQUERQUE; 

BRANDÃO; MORAIS, 2016, p. 520). Neste contexto, a educação, seja ela formal, informal ou 

não-formal, deve ser entendida como uma etapa que deve favorecer a expressão das crianças 

em diferentes linguagens, como a corporal, a musical, a gráfica, a criativa, entre outras. Desse 

modo, Lima (2003, p. 28) considera, no caso das crianças pré-alfabetizadas, “[...] um equívoco 

enfatizar uma forma de linguagem [- a escrita -], cujas bases ainda estão sendo constituídas, em 

nome de uma escolarização futura da criança”.  

Ao entendermos estes parâmetros, percebemos o quanto o ensino praticado com crianças 

de até 5 anos pode ser respeitoso com os interesses e habilidades infantis, “[...] permitindo que 

os aprendizes vivam, naquela etapa, um convívio significativo e reflexivo com a escrita” 

(ALBUQUERQUE; BRANDÃO; MORAIS, 2016, p. 531). A alfabetização é importante e 

percebemos isso no decorrer da nossa pesquisa. No entanto, não podemos deixar de lado a 

aquisição do conhecimento nas faixas etárias anteriores a esse processo, considerando que 
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estamos formando aí a base do conhecimento. Para as crianças da faixa etária de 0 a 6 anos, é 

primordial pensarmos em uma abordagem multidisciplinar com vistas a entender como 

funcionam as suas funções intelectuais, a criação de subsunçores, o resgate e a ressignificação 

dos conteúdos aprendidos. Esses dados são primordiais para que possamos saber que tipo de 

aprendiz temos diante de nós e como podemos maximizar o processo de aprendizagem.  

Da mesma forma, devemos pensar como as informações chegam a este público. 

Conforme dito anteriormente, são dois os principais meios responsáveis pela formação do 

cotidiano da criança nesta faixa etária: a família e a mídia. Através delas a criança aprende, 

repete, adquire hábitos, costumes e valores, por meio da identificação, levando à aprendizagem 

significativa. O ato de aprender é individual, e ao mesmo tempo coletivo, envolvendo diversas 

etapas e engrenagens. E, em se tratando do universo infantil, esse processo torna-se ainda mais 

complexo. Por isso, não podemos ignorar o fato de que a criança absorve tudo o que está ao seu 

redor, incluindo o conteúdo apresentado através das diversas mídias às quais elas têm acesso 

cotidianamente. 
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3 - A Hexis Educativa 

Vimos no Capítulo 2 que houve uma época em que a criança era tratada como um adulto 

em miniatura. Embora os contos de fadas retratem princesas e castelos, justamente na época de 

princesas e castelos não havia atenção especial à infância. O cotidiano envolvia as crianças nas 

histórias dos adultos, fazendo-as, assim, adquirir maturidade. Crianças e adultos conviviam, 

compartilhando experiências muitas vezes consideradas inapropriadas para os dias atuais, como 

a vivência em combates e batalhas, histórias dos feitos nas guerras contadas a todos, sem poupar 

a inocência das crianças.  

Em torno dos sete anos de idade, por já poder estar dominando a linguagem, as crianças 

estavam plenamente adaptadas à vida adulta. A rotina do dia-a-dia apresentava-lhes a dureza 

desta vida, sem meias-palavras. Na Idade Média, os contos serviam para apresentar a moral da 

história a todos, e assim, “abrir os olhos”. Na época, a Europa ainda não possuía os Estados-

Nações, possuindo grandes feudos, posteriormente cidades. Por esse motivo era muito comum 

na época as guerras, batalhas e invasões para a conquista de territórios. Devido à distância entre 

as cidades, além dos comerciantes, havia trovadores que passavam de feudo em feudo para 

transmitir mensagens em forma de canção. Depois que o trovador se ia para outro feudo, muitas 

destas histórias cantadas continuavam sendo contadas e recontadas entre as famílias, pois 

tratavam de assuntos que envolviam o comportamento humano, acontecimentos, política e 

cantigas de amor. Temas que interessavam a todos, pois viviam coisas semelhantes em seus 

feudos.  

Como podemos perceber nos livros de história e até mesmo na Bíblia, os dramas humanos 

são os mesmos, mudando apenas a tecnologia que nos envolve. Por isso, geralmente os contos 

eram dominados pelos mais velhos (SOUSA; CALDIN, 2017), reunindo ao seu redor toda uma 

variedade de público, desde outros anciãos, pais, mães, crianças, vizinhos, etc. Como não havia 

a circulação de livros, pois a maioria das pessoas era analfabeta, a tradição oral era a 

“subliteratura que iluminava” a vida das pessoas (TATAR, 2004, p. 9).  

Benjamin (1996) nos informa que a linguagem foi adaptada para que esses contos 

pudessem compor os livros que conhecemos hoje. Contudo, somente após o Renascimento que 

foi surgir o primeiro livro infantil.  

Procurando analisar a hexis educativa no cotidiano infantil, vamos tratar aqui deste 

acontecimento axiológico-linguístico da literatura à animação, no suporte ao desenvolvimento 

do ser na infância, através da mídia e do cotidiano, sob a luz da Educação.  
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3.1 - O Cotidiano Infantil 

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma 

exceção. [...] A vida cotidiana é a vida do homem por inteiro. [...] Nela 

colocam-se “em funcionamento” todos os seus sentidos (HELLER, [1970] 

2014, p. 31-33). 

O cotidiano infantil tem suas peculiaridades e para que possamos entendê-lo é necessário, 

nesse primeiro momento, fazermos alguns apontamentos com vistas a esclarecer o percurso 

teórico que pretendemos seguir. Assim, cabe-nos inicialmente ressaltar que discorremos sobre 

o desenvolvimento do cotidiano infantil a partir de bases sociológicas, tendo como referência 

autores como Durkheim e Weber, via Michel Maffesoli, e Marx via Agnes Heller e Henri 

Lefebvre. Apesar de sabermos que nenhum desses autores tratam especificamente de público 

infantil, utilizamos seus preceitos como base teórica, considerando a importância destes para o 

estudo do cotidiano de uma forma geral. Assim, partimos do eixo conceitual apresentado pelos 

teóricos do cotidiano para que, em um segundo momento, possamos apresentar a nossa análise 

acerca do desenvolvimento do cotidiano infantil especificamente. Dentro dessa perspectiva, 

levantamos preliminarmente três pontos importantes como propósito de melhor delimitarmos 

o nosso enquadramento teórico.  

O primeiro ponto diz respeito às dimensões do cotidiano apontadas por Henri Lefebvre. 

Para o autor (apud LACOMBE, 2008) o cotidiano é um espaço privilegiado para as relações 

sociais. Nele observamos três dimensões distintas: o trabalho, a família e o lazer. Seguindo o 

preceito Marxista, Lefebvre apresenta o ser humano genérico, a partir das formas de produção 

do trabalho. E é nesse ponto que devemos iniciar as nossas ponderações relativas ao cotidiano 

infantil. Embora valorizemos a dialética marxista e saibamos que a hierarquia social influencia 

significativamente a concepção de mundo de cada sociedade, podendo chegar à manipulação 

social e ideológica, descartamos utilizar os pensamentos baseados no marxismo ortodoxo, 

considerando que o nosso recorte etário não comporta discussões acerca dos meios de produção 

e trabalho. Como sabemos, o “homem nasce já inserido na sua cotidianidade” (HELLER, 2014 

[1970], p. 33), tendo a família e o lazer como dois dos principais agentes formadores do seu 

cotidiano. Logo, duas das dimensões citadas por Lefebvre (apud LACOMBE, 2008) se 

enquadram perfeitamente no que pretendemos apresentar. Contudo, não podemos ter a mesma 

percepção com relação ao trabalho uma vez que a criança não se enquadra nesta realidade.  

O outro ponto que devemos destacar diz respeito ao multifacetamento e ao “pluralismo 

societal” apresentados por Maffesoli (1985). Segundo o autor, por sermos plurais, apresentamos 

individualmente diferenças não-lineares, fruto do que vivenciamos ao longo da vida. Essas 

diferenças muitas vezes são vistas como uma massa disforme, dentro de uma sociedade sem 

nexo. No entanto, ao contrário do que poderia se levar a crer, elas compõem um grande mosaico, 
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que dão origem ao chamado “pluralismo societal” de Maffesoli. Em outras palavras, as nossas 

diferenças fazem parte de um conjunto social que atravessa o cotidiano e direta ou 

indiretamente forjam a nossa identidade. Com base nesse contexto, seguindo o olhar sobre a 

ética e da estética do cotidiano de Maffesoli, podemos dizer que a sociedade é plural e que as 

nossas diferenças moldam e sedimentam o tecido social.  

Dentro desse pluralismo, o ser humano se mostra como pertencente à várias “tribos”, se 

encaixando em papéis variados ao longo de sua existência. Esse processo é chamado por 

Maffesoli de multifacetamento, e se coloca como um dos importantes conceitos apresentados 

nos estudos relacionados à identidade do pós-modernismo. Ao tentarmos transpor esta 

concepção para a faixa etária de 0 a 6 anos, percebemos que, apesar de ser um componente 

importante dentro de sociedade pluralista, a criança, devido às suas peculiaridades, sofre 

multifacetamento, mas este não é considerado nos estudos acadêmicos analisados. Por ter 

contato predominantemente familiar, a criança ainda não é tratada como um ser que 

desempenha vários papéis na sociedade. Desta forma, trataremos da criança segundo Maffesoli, 

levando em consideração a influência que ela sofre dos agentes externos - estes sim, 

multifacetados - na formação do seu cotidiano. 

Por fim, destacamos o terceiro ponto falando sobre a heterogeneidade apregoada por 

Agnes Heller (2014 [1970]). O ser humano é heterogêneo e deve ser tratado como tal. Por conta 

disso, não podemos estudar as crianças da mesma forma como estudamos os adultos. Assim 

como os homens fazem a sua história a partir de seu cotidiano, a criança, também a partir do 

seu cotidiano, escreve sua trajetória e adquire cultura, mas cada qual à sua maneira. Nesse 

contexto, apesar de Heller não considerar especificamente a criança em sua filosofia, por seguir 

a linha marxista de Georg Lukács, procuramos interpretá-la de acordo com os preceitos de nossa 

pesquisa, pois justamente o seu conceito de homem ordinário, submerso no cotidiano, se 

encaixa na nossa perspectiva sobre a aquisição do cotidiano pela criança. 

Portanto, o homem constrói a sua história a partir de experiências vividas ao longo da 

vida. Da mesma forma, sofre no processo de construção do seu cotidiano influências diversas 

que vão desde inferências relativas à organização social até interferências relacionadas ao 

pensamento vigente em sua época. Nesse sentido, Luckács (apud HELLER, 2014 [1970]) 

assevera que a essência humana do “ser social” é o resultado da história. Para Lefebvre (apud 

LACOMBE, 2008), o social determina o cotidiano e o cotidiano produz a história. Já para Heller 

(2014 [1970]), o cotidiano é heterogêneo e hierárquico, possuindo valorosas nuances sobre ética 

e a vida social, principalmente se considerarmos o seu olhar sobre as relações sociais integrantes 

do processo de historicismo objetivo. Segundo a autora, ao tratarmos de história e relações 

sociais, temos que estar atentos para o fato de estarmos inseridos na realidade que nos é 
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apresentada. E é diante desta realidade que o homem produz a sua história e a apresenta para as 

próximas gerações, segundo sua perspectiva. Nesse sentido, Karel Kosik (2002 [1963], p. 13) 

assevera, com base na sua ideia de concretude, que o homem não é “um abstrato sujeito 

cognoscente”, ou seja, não é uma entidade externa à realidade, observando seu mundo. Para o 

autor, o homem experiencia, agindo de forma objetiva e prática, em uma pseudo-

concreticidade. 

Dentro de um cenário em que a teoria coloca o homem como um ser recíproco, Morin 

(2012, p. 167) vai além e apresenta a dualidade social, através do conceito de sociedade 

hologramática e recursiva. Segundo o autor, a sociedade é hologramática porque o indivíduo se 

projeta nele mesmo, e, recursiva, porque o indivíduo forma a sociedade e é formado também 

por ela. Dentro desta perspectiva, enquanto Lefebvre (apud LACOMBE, 2008) trata da família 

e do lazer, Durkheim considera (ALMEIDA, 2011) as normas de ação, pensamento e 

sentimento. Por outro lado, Maffesoli (1985, p. 236) apresenta a definição de “habitus”, 

ressaltando que as próprias criações do homem o formam. Para ele, para que possamos entender 

o cotidiano, devemos vivê-lo (Ibid., p. 203), sendo a vida cotidiana o reflexo da vida ordinária. 

Ao lermos a teoria acima apresentada, percebemos diversos autores em um contexto 

semelhante. Mas, como podemos identificar a criança nesse contexto? A criança vive sem 

procurar saber o que é cotidiano, mas ao mesmo tempo o constrói por meio de interações 

sociais, absorvendo tudo o que se passa ao seu redor. A criança se projeta no seu semelhante, 

tendo a família e a mídia papéis importantes neste processo. O ato de querer copiar o que vê, 

ou representar, a seu modo, a experiência cotidiana que lhe é apresentada, é uma característica 

típica do público infantil. A seu modo, a criança é criativa em prol da sua “sobrevivência”, 

usando táticas, que o filósofo francês Michel de Certeau (2014) chama de artimanhas ou “artes 

de fazer”. Um fazer subversivo, uma arte em esquivar-se das regras rígidas e impiedosas para 

fazer valer a vida. Assim, a criança submersa no seu cotidiano constrói o seu eu, adquirindo aos 

poucos a consciência crítica para que possa se transformar em um adulto pleno.  

Hologramaticamente, a “arte do fazer” pode ser identificada em várias instâncias do 

cotidiano, sendo retratada também através das artes, da mídia e da literatura como espelho da 

vida, inclusive, como vimos, no comportamento infantil. As crônicas, os contos, a TV, o 

cinema, todos em algum momento já se valeram dos preceitos de Certeau para construir uma 

boa narrativa. Caminhando na direção da nossa pesquisa - que leva em consideração a 

construção do cotidiano infantil através da animação -, no passado, os primeiros desenhos 

animados exibiam a “arte do fazer” de forma esplendorosa, apresentando por meio de suas 

narrativas, personagens criativos e malandramente descontraídos, travando lutas constantes em 

prol de sua sobrevivência. Os adultos de hoje, que viveram nesse período, início do século XX, 
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assistiram no cinema comédias em forma de animação que certamente influenciaram seu modo 

de ser, e hoje, os sons, os rabiscos na tela, os efeitos sonoros característicos da época, 

certamente conduzem estes indivíduos ao cotidiano de suas infâncias. Alguns podem sentir o 

cheiro do café fresco feito no meio da tarde, ou quase ouvir o som da panela de pressão, 

enquanto o sol entrava pela janela da sala. Outros podem lembrar das nuances do tempo em que 

viveram, mas com o passar do tempo, muitos constroem narrativas diversas, considerando o 

fato de que relembrar é uma forma de ressignificar o que foi vivido (RICOEUR, 1995). 

Conforme preceitua Paul Ricoeur (1995), assim como cada tempo tem sua narrativa, a narrativa 

muda sempre com o passar do tempo.  

Considerando o conceito de recursividade de Edgar Morin (2012), podemos dizer que o 

ser humano é o retrato de sua época, influenciando e sendo influenciado por aquilo que 

vivencia. Assim, da mesma forma que lá no início do século XX as pessoas eram influenciadas 

pelas animações que assistiam nos cinemas, ou seja, em um ambiente extremamente restrito, 

hoje, não temos como fechar os olhos, ignorando o fato de que as crianças se expõem, ainda 

mais ostensivamente, a essas influências, uma vez que, com o avanço da tecnologia, os 

desenhos animados podem ser vistos em uma variedade cada vez maior de meios de 

comunicação. Mesmo com essa constatação, não encontramos na academia muitos estudos 

relacionados ao tema, conforme discutiremos no Capítulo 4. Enquanto a Psicologia e a 

Educação problematizam o aprendizado na infância, a Comunicação se mantém, muitas vezes, 

na lógica do século XX, considerando, ainda de forma muito tímida, as novas tecnologias e a 

inclusão das crianças como telespectadores ativos. Mesmo sem estudos definitivos sobre o 

tema, encontramos alguns relatos importantes que apontam para a facilidade de aprendizagem 

a partir de narrativas audiovisuais e a evolução do processo de interação da criança com os 

meios de comunicação, como destacam Medeiros e Bezerra (2015). Diante desta perspectiva, 

não podemos deixar de ressaltar a importância de refletirmos sobre esse novo ser que está se 

desenvolvendo em um mundo onde a tecnologia pode estar presente em cada canto. As crianças 

de hoje não vivem como as crianças de antigamente. A realidade cultural, tecnológica e social 

da época dos nossos pais e avós em nada se assemelha com a nossa realidade e certamente todas 

essas mudanças refletem na construção do cotidiano infantil.  

O cotidiano infantil na atualidade está repleto de novas perspectivas e, diante da 

dificuldade de encontrarmos material específico sobre o tema, buscamos novas vertentes como 

uma forma de complementar o nosso entendimento sobre o assunto. Assim, optamos por seguir 

a linha teórica apresentada pela professora Adriana Fernandes (2011), que relaciona 

comunicação, cotidiano e cultura, além de artigos contidos no estado da arte. Segundo a autora 

(Ibid., p. 26), “[...] atualmente, o estudo da interação comunicação-cultura tem como base a 
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noção de cotidiano”. Seria uma nova concepção, levando em conta a Teoria dos Estudos de 

Recepção (Ibid.), através da qual entraria a ressignificação e a produção de cultura. Nesse 

contexto, a cultura seria criada e constantemente ressignificada no cotidiano, da mesma forma 

resgataria a sua autonomia, passando a ser vista não apenas como serva ideológica, mas como 

campo autônomo na sua capacidade criativa, ressignificadora e determinante da vida cotidiana. 

(Ibid., p. 24). Seria uma constante ressignificação cultural por parte de quem adquire e produz 

cultura.  

A cultura, segundo Martín-Barbero (1997 [1987]), é o espaço do qual 

emergem as mediações e, por isso, ela é um espaço privilegiado do estudo da 

constituição do sujeito. É através dela que se constroem as produções de 

sentido dos receptores. Sousa (1995) ressalta que, embora esse sujeito receptor 

ainda não esteja configurado teoricamente, sabe-se que ele ocupa um espaço 

[...], o da busca de significações e produções de sentido na vida cotidiana. O 

receptor deixa de ser visto como consumidor de supérfluos culturais apenas 

porque consome, mas se resgata nele também uma dimensão de produção 

cultural (FERNANDES, 2012, p. 27). 

Guilherme Orozco Gómez (2001) apresenta esse mesmo argumento quando diz que a 

recepção não pode ser encarada como um mero recebimento, mas sim como uma fonte de 

conhecimento contextualizada por um processo que envolve cognição e emoção 

(FERNANDES, 2012, p. 51).  

Segundo Sousa (2001), com essa nova dimensão de cultura se resgata a 

importância das práticas sociais e culturais nas quais se objetiva a construção 

de sentidos na vida individual e social (Ibid., p. 24). É através desse conceito 

de cultura que se percebe como as áreas de Comunicação e Educação 

interagem e que o estudo do processo de recepção se confunde com o próprio 

campo do sujeito na comunicação e na educação (Ibid., p. 24-25).  

A cultura, segundo esta concepção, apesar de ser uma instituição coletiva, é absorvida 

individualmente, construindo a identidade e o cotidiano do receptor. Durante muito tempo a 

criança não era reconhecida como produtora de cultura, não era percebida como tendo atuação 

social. “Os estudos sociais da infância trazem à tona uma nova concepção de criança, 

assumindo-a como ator social, ativo nas relações sociais, que produzem e reproduzem cultura” 

(BUSS-SIMÃO; GONÇALVES, 2015, p. 98). Nesta mudança de paradigmas, há significativa 

influência sobre o estudo dos bebês, “que por vezes eram esquecidos e desconsiderados” (Ibid., 

p. 98). Contudo, a medida em que a criança vai se desenvolvendo, seu desenvolvimento cultural 

passa a ter maior participação social. “Nesse sentido, destacamos um dos aspectos fundamentais 

da produção de cultura de pares na infância, que consiste em obter integração, inserção e 

reconhecimento social, conquistando autonomia” (WERLE; BELLOCHIO, 2018, p. 569). Esse 

desenvolvimento social constrói o imaginário infantil e se integra ao cotidiano. 
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De acordo com Magali Cunha (apud ALBERTI, 2015, p. 90), a noção de imaginário “[...] 

surge em relação a tudo que se apreende visualmente do mundo e é elaborado coletivamente”. 

Já para Maffesoli (2008), o imaginário não se reduz à cultura, entendida por ele como um 

conjunto de elementos e fenômenos possíveis de descrição, embora tenha partes dela. “É o 

estado de espírito de um grupo, de um país, de um Estado-nação, de uma comunidade” (Ibid., 

p. 76), portanto, não se trata de algo racional, sociológico ou psicológico. 

Segundo Alberti (2015, p. 116), Castoriadis afirma que, 

[...] o imaginário ‘é criação incessante e essencialmente indeterminada 

(social-histórica e psíquica) de figuras/ formas/ imagens, a partir das quais 

somente é possível falar-se de alguma coisa. Aquilo que denominamos 

realidade e racionalidades são seus produtos’ (apud CUNHA, 2011, p. 33-48). 

Toda sociedade é uma construção, uma constituição, uma criação de um 

mundo. Neste sentido, o imaginário é sempre coletivo porque a história é feita 

de criações sociais, que são imaginações coletivas (CASTORIADIS, 1981, p. 

228-243).  

Maffesoli (2008, p. 75) afirma que o imaginário se trata de ‘‘[...] uma construção mental, 

que se mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável [...] é cimento social porque 

estabelece vínculo”. Observamos aí que Maffesoli sempre considera imaginário como coletivo, 

ou seja, podemos aferir que o imaginário infantil individual participa do imaginário coletivo, a 

partir da compreensão de que o imaginário coletivo repercute no indivíduo de maneira 

particular, “[...] já que o imaginário de um indivíduo é muito pouco individual, ‘mas sobretudo 

grupal, comunitário, tribal, partilhado’” (Ibid., p. 80).  

Sobre o imaginário infantil, Maffesoli (2010 [1985]) faz uma crítica ao dualismo 

esquemático16 e dá conta do comprometimento do pesquisador com um processo metanoico de 

pensar, que se opõe à paranoia positivista do corte entre razão e imaginação, da fratura entre 

sujeito e objeto, da partição entre paixão e ciência. Neste sentido, Sousa e Caldin (2017, p. 120) 

acreditam que “o conto de fadas é o [...] resultado de o conteúdo comum consciente e 

inconsciente ter sido moldado pela mente consciente, não de uma pessoa em particular, mas 

pelo consenso de várias”. Se a memória também depende de relacionamentos, então eis a 

justificativa de uma memória coletiva. “O autor (Halbwachs) ainda aponta para a característica 

de reconstrução constituinte da memória” (WERLE; BELLOCHIO, 2018, p. 557). 

O filósofo e historiador polonês Bronislaw Baczko (1985, p. 313 apud ALBERTI, 2015, 

p. 282), estudioso do imaginário social, enfatiza a importância da comunicação na construção 

do imaginário “[...] ao ressaltar que a influência dos imaginários sociais sobre as mentalidades 

‘depende em larga medida da difusão destes e, por conseguinte, dos meios que asseguram tal 

                                                 
16  Quando as explicações precisam necessariamente tomar um lado ou outro, sendo cartesiano demais, positivista 

demais. Deve-se buscar um equilíbrio conflitual. 
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difusão’.”. Alimentado pelas tecnologias, partilha-se uma filosofia de vida, uma linguagem, 

uma ideia de mundo entre o racional e o não-racional, porque o imaginário, enquanto 

comunhão, é sempre comunicação e “a técnica é um fator de estimulação imaginal” 

(MAFFESOLI, 2008, p. 80). 

Sabemos que, por sua filosofia, Platão desconfiava dos poetas e dos sentidos, pois 

acreditava que somente o mundo das ideias conduziria à verdade. Assim, desprezava a 

experiência e o senso comum (BESSA; CALDIN, 2015). Aristóteles, discípulo “dissidente” de 

Platão, leitor inveterado, pesquisador da natureza, preocupado com o poder de argumentação, 

valorizando as sensações e a razão, viu a arte como uma imitação (mimese) e um prazer, uma 

possibilidade de compreensão do mundo. Em seu cotidiano, a criança capta práticas e costumes 

do cotidiano de seu meio, e as recria. Atualmente, principalmente na realidade popular 

brasileira, os aparelhos de TV estão a maior parte do dia ligados. Significa que a TV faz parte 

do cotidiano do brasileiro e que, portanto, o cotidiano infantil também é composto da TV. “Os 

pequenos afirmam que as crianças imitam o que veem na TV e que esta pode ensinar tanto 

coisas boas quanto más. A televisão, para eles, seria um estímulo e a recepção, uma resposta 

quase automática numa espécie de modelo imitativo do consumo televisivo” (FERNANDES, 

2012, p. 26). 

Ainda, segundo Fernandes, “[...] o conteúdo da TV [...] pode ser elemento de brincadeira 

e de reelaboração do ver. [...]” (Ibid., p. 70). Além do prazer, a imaginação na infância, a 

fantasia e o brinquedo são atividades que preenchem uma necessidade e, “[...] por isso, a 

imaginação e a atividade criadora são para ela, efetivamente, constituidoras de regras de 

convívio com a realidade” (JOBIM; SOUSA, 2001 apud FERNANDES, 2012, p. 70). Porém, 

no dia-a-dia, a criança se espelha na família e no que observa da realidade a sua volta. Contudo, 

a realidade da criança muitas vezes se mistura com a fantasia, e quanto menor a criança, mais 

comum esta prática. Maria Clara Machado, sobre a construção da realidade pela criança, diz 

que, 

Quando escrevemos para crianças somos apenas aqueles que estão abrindo o 

caminho que vai do sonho à realidade. Estamos criando, através da arte e a 

partir do maravilhoso, a oportunidade do menino sentir que a vida pode ser 

bonita, feia, clara, escura, feita de sonhos e realidade. A imaginação, o sonho, 

as cores são características marcantes do teatro infantil; sem esses elementos 

não há como a criança transcender a realidade que vivencia e criar outra 

realidade, mais rica, charmosa e cativante (BESSA; CALDIN, 2015, p. 194). 

Como vimos, hoje lidamos com a criança mais adaptada às telas e à interação. Então, fica 

um questionamento que não é só nosso: “[...] quais são os espaços para a infância na sociedade 

atual?” (WERLE; BELLOCHIO, 2018, p. 562). A literatura infantil está preenchendo este 

espaço? Ou a mídia audiovisual? Sabemos que “[...] com a TV a criança deixa de estar limitada 
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ao espaço vivido de seu território, ou seja, a seu espaço/local de vida diária [...]” 

(FERNANDES, 2012, p. 58). Isso expressa o aspecto de desterritorialização, quando “[...] a 

televisão converte o espaço doméstico em território virtual e através dela se reconfiguram as 

relações do público e do privado na superposição dos espaços e no apagamento de suas 

fronteiras” (Ibid., 2012, p. 58). 

Se formos direto para os desenhos animados, “[...] a maioria dos especialistas em 

memória sugere que a organização é a chave para uma boa memorização” (SPRENGER, 2008, 

p. 62). Quantos desenhos animados exploram isso intencionalmente ou não? Fernandes (2012), 

em seu estudo sobre a influência dos desenhos animados nas crianças, atualizou-se por um 

vídeo de uma palestra no YouTube do Seminário Internacional sobre Diversidade Cultural, 

realizada no Brasil em 2007 que, ratificando a importância da TV, questiona o fato de a Internet 

cumprir o papel da TV atualmente. Segundo palestras deste seminário, a Internet acabaria por 

“embaralhar” as noções de ensinar e aprender, podendo causar desordens nas crianças. 

No entanto, se pensarmos que a TV é a mais acessível das mídias até os dias atuais, que 

ela pode chegar até mesmo às regiões longínquas, em casas em regiões rurais nas quais poucos 

têm acesso à Internet, pode-se dizer que essa “desordem cultural”, de que falam os autores, só 

poderá ser pensada em relação à Internet quando a maioria da população tiver acesso à ela de 

modo cotidiano, como hoje todos têm acesso à TV. Pois, também é pela Internet, “[...] a partir 

da casa que as pessoas se inserem nas cidades” (Ibid., p. 58-61). 

Concluindo, se os valores ocorrem na mediação da criança com o grupo social, isso 

significa que a forma como a criança lida com o conhecimento é uma forma cultural. “Dentro 

desse posicionamento a criança é produtora de cultura [...]” (Ibid., p. 30). “A qualidade da 

educação infantil, especialmente no desenvolvimento da inteligência socioemocional integral 

da criança, atualmente pode ser decisivamente apoiada com os mencionados programas infantis 

de televisão da nova geração” (FUENZALIDA, 2016, p. 75-76). “É a oportunidade que aparece 

ao introduzir a nova televisão infantil no modo construtivista na aula infantil: incrementar a 

qualidade atual da educação infantil e tomá-la como base da aprendizagem posterior” (Ibid., p. 

75-76). 

Mas, também sabemos que a TV preenche grande espaço nas primeiras fases da vida. 

“[...] Escola e família - [...] Ambos os lados pretendem ter a hegemonia na influência da 

formação de valores’’ (BACCEGA, 2001 apud FERNANDES, 2012, p. 18). Logo, antes do 

contato com a educação formal, as crianças aprendem em processos de educação informal, pelo 

convívio social e pelo contato com as mídias. Além disso, “[...] a escola é hoje um dos raros 

espaços de convívio social” (FERNANDES, 2012, p. 40). 
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Além da influência na formação de valores, a família é responsável por grande parcela da 

cultura herdada da criança. Além das práticas do cotidiano, a criança, muitas vezes, tem contato 

com a tradição oral que acompanha as famílias há gerações. 

3.2 - Dos Contos à Hexis Educativa 

Para alguns, um conto de fadas pode significar simplesmente mais uma 

historinha para distrair as crianças ou ler ao pé da cama até que o sono chegue 

para os pequenos. No entanto, como afirmam Brasey e Debailleul (1999, p. 

15), os contos não foram feitos para fazer dormir as crianças, mas sim para 

despertar os homens à consciência de si mesmos (SOUSA; CALDIN, 2017, 

p. 435). 

Os contos de fadas que conhecemos hoje tiveram sua origem na época dos povos pré-

literários, quando as histórias eram transmitidas oralmente entre adultos. Ambientados na Idade 

Média, serviam para entreter e orientar as pessoas, em um período da história em que a 

alfabetização era quase inexistente, sendo mantida apenas por alguns monges ou membros da 

realeza. Após o pôr-do-sol ocorria o momento de contação de histórias, as quais eram ouvidas 

tanto por adultos quanto por crianças (CAMPOS, 2013), todos em um mesmo ambiente, sem 

distinção ou censura. Hoje, de um modo geral, os contos são constituídos por prosas curtas que, 

por meio de conflitos, apresentam narrativas claras e objetivas, culminando em uma moral bem 

delineada e um final feliz. Naquela época, ao contrário do que vemos hoje, os contos eram 

cruéis e a sua moral seria, por vezes, considerada hoje duvidosa, ambígua, e até questionável. 

Segundo Walter Benjamin (1996), os ensinamentos morais dos contos de fadas tradicionais 

tinham seus problemas, uma vez que os personagens agiam, na maioria das vezes, de forma 

contestável. Essa visão fez com que, com o passar do tempo, as histórias fossem modificadas, 

se adequando ao “politicamente correto” do pós-moderno. Segundo a professora Kátia Campos 

(2013), as histórias contadas naquela época eram frequentemente modificadas, moldando-se ao 

contexto cultural. Ao mesmo tempo em que mantinham características específicas, dando 

ênfase à entonação, onomatopeias e interpretações, como era próprio da tradição oral, estavam 

sujeitas às alterações feitas por aqueles que as contavam (CAMPOS, 2013). 

A herança histórica dos contos de fadas está muito associada aos mitos (SOUSA; 

CALDIN, 2017). A diferença é que aos contos foi dado um caráter terreno a personagens que 

eram pensados outrora como heróis. Assim, os contos de fadas adquiriram características mais 

familiares ao consciente coletivo dos seres humanos, tornando-se parte de nosso pensamento e 

expressão cotidianos, ajudando “a moldar nossas vidas” (TATAR, 2004, p. 8-9). E assim, 

seguindo uma tradição oral, os contos constituem um poderoso legado cultural, sendo 

transmitidos de geração em geração até os dias atuais.  
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Joseph Campbell (2003), em uma busca acadêmica e espiritual, embarcou nos mares da 

mitologia antiga, desvendando seus mistérios. Criou a “jornada do herói”, na qual o personagem 

(que nos representaria) passa por uma peregrinação até sua purificação e heroísmo, saindo do 

cotidiano para dentro de si. O resultado de sua jornada está na obra “O Herói de Mil Faces”. 

Nesse estudo, Campbell descobriu paralelismos entre a herança mitológica e o nosso mundo. 

Essa jornada explica tanto sobre os anseios da humanidade que se transformou em “autoajuda”.  

Costuma-se mitologizar a natureza, e isto ganha uma outra dimensão quando se vive nela, 

assim como ocorre com os contos e nosso cotidiano. Segundo Vogler (2015), baseados na 

estrutura que Joseph Campbell (2003) chama de “a jornada do herói”, muitos contos se 

tornaram clássicos. Para a escritora Ana Maria Machado (2002), “[...] clássico não é livro antigo 

e fora de moda. É livro eterno que não sai de moda”. Os clássicos que conhecemos hoje são 

frutos de pesquisas de contos orais, como a dos irmãos Grimm, que juntaram contos orais em 

uma coletânea chamada “Contos da Infância e do Lar” (SOUSA; CALDIN, 2017, p. 188).  

Nas considerações de Maria Tatar (2004), os contos de fadas ensinaram à humanidade 

nos velhos tempos, e ensinam as crianças até hoje, como enfrentar as forças do mundo mítico 

com astúcia e bom humor. Segundo ela, no fundo, os contos clássicos contam às crianças o que 

elas já sabem, ainda que inconscientemente, “[...] que a natureza humana não é inatamente boa, 

que o conflito é real, que a vida é severa antes de ser feliz -, e com isso as tranquilizam com 

relação a seus próprios medos e a seu próprio senso de individualidade” (Ibid., p. 8-15). 

Por meio destas histórias, os adultos adquirem recursos que os permitem conversar com 

as crianças sobre o que é importante em suas vidas.  

Se por um lado os contos de fadas não nos fornecem as lições morais e 

mensagens adequadas pelas quais às vezes ansiamos, por outro continuam a 

nos proporcionar oportunidades para pensar sobre as angústias e desejos a que 

dão forma, para refletir sobre os valores condensados na narrativa e discuti-

los, e para contemplar os perigos e possibilidades revelados pela história 

(Ibid., p. 12).  

Durante a contação, as crianças interrompem as histórias para comentarem sobre as 

figuras ou os acontecimentos recentes. É a oportunidade para os pais, através de uma crítica 

cultural, promoverem o diálogo associando a ficção à realidade contemporânea. Maria Tatar 

conclui que “[...] a partir do emaranhado dessa conversa e tagarelice, começamos a definir 

nossos próprios valores, desejos, apetites e aspirações, criando identidades que nos permitirão 

produzir finais para sempre felizes para nós e para nossos filhos” (Ibid., p. 15). 

Para que o conto cumpra sua função de passar uma moral, monitorada pelo contador, ou 

não, ele precisa antes de tudo fisgar o leitor pelo entretenimento, prender sua atenção. Caso 

contrário, nada acontece. A leitura de ficção costuma proporcionar ao leitor o prazer da viagem, 
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uma imersão destemida no desconhecido, o exercício da alteridade no conhecimento do outro, 

explorando a diversidade, a possibilidade de viajar no tempo, viver outras vidas, 

experimentando cotidianos diferentes. Contudo, Machado (2002, p. 20) observa que “[...] lendo 

uma história, de repente, descobrimos nela umas pessoas que, de alguma forma, são tão 

idênticas a nós mesmos, que nos parecem uma espécie de espelho”.  

O cerne das questões deste tópico está relacionado aos três elementos presentes na leitura 

dos contos: a catarse, a identificação e a introspecção. São elementos que Sousa e Caldin (2017) 

acreditam serem responsáveis por uma fórmula terapêutica, que proporciona a compreensão 

intuitiva da criança, antes mesmo de sua consciência. De um modo geral, é interessante observar 

que essas histórias de fundo mágico nasceram séculos antes de Cristo (Ibid., p. 550) e, assim 

como a Bíblia, elas não envelhecem, pois tratam das tramas humanas, que são as mesmas desde 

sempre. Talvez por esse motivo a Bíblia e os contos de fadas sejam eternos, considerados 

clássicos, porque os problemas humanos tratados são os de sempre, são universais. 

[...] os livros infantis não servem para introduzir imediatamente os seus 

leitores no mundo dos objetos, animais e homens -, na chamada vida. Só 

gradualmente o seu sentido exterior vai se definindo, e apenas na medida em 

que os dotarmos de uma interioridade adequada. A interioridade dessa visão 

está na cor, e nela transcorre a vida sonhadora que as coisas vivem no espírito 

das crianças. Elas aprendem com a cor. Pois é essencialmente na cor que a 

contemplação sensível, desprovida de qualquer nostalgia, está em seu 

elemento (BENJAMIN, 1996, p. 240). 

Embora os contos clássicos tenham sido contados e recontados para adultos e crianças 

durante séculos, a interpretação, como já vimos, difere entre crianças e adultos. Talvez a 

compreensão mude, motivada pela tentativa de domínio das emoções do adulto, o que acaba 

por criar certas barreiras mentais. Sousa e Caldin (2017, p. 561) recomendam que os adultos 

desfrutem como crianças da magia dos contos de fadas, pois “[...] é através do coração que o 

indivíduo compreenderá o conteúdo dos contos de fadas”. 

Segundo os autores, por mais que as histórias tenham sido transformadas ao longo do 

tempo, elas ainda carregam uma significativa herança de sentidos ocultos e essenciais para a 

vida. E esses sentidos ainda permanecem vivos em algumas versões dos clássicos, “[...] aqueles 

menos lapidados e pasteurizados para o consumo das crianças modernas separadas do universo 

dos adultos” (Ibid., p. 321). 

Ao produzir a obra “Contos, contados para crianças”, em 1835, Hans Christian Andersen 

(1805-1875) relata que, apesar de estar direcionada ao público infantil, sua intenção também 

era atingir os adultos, pois “[...] pai e mãe muitas vezes ouvem, e é preciso dar-lhes alguma 

coisa para as suas mentes” (Ibid., p. 550). Os contos de fadas permitem a participação do leitor 

ou ouvinte de todas as idades e possibilitam sua interação. Mas, na maioria dos casos, essa 
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interação ocorre em nível inconsciente. “Preenchendo os vazios dos textos aqui e acolá com 

aquilo que faz sentido para ele no momento, o indivíduo vai encontrando algumas pistas para 

explicar o inexplicável e para sentir algum tipo de alívio ao se deixar tocar por tais histórias” 

(Ibid., p. 551). 

Os gêneros literários, em sua origem epistemológica, denominam a gênese de diferentes 

grupamentos de obras literárias. Com certo tempo de nascimento, novas modalidades literárias 

surgem (SOARES, 2007). Os gêneros literários de fins moralizantes, como os contos, 

aproveitam a ludicidade para deixarem uma mensagem com a moral da história, como a fábula, 

um texto muito comum na literatura infantil.  

Fabular significa criar, inventar e até mesmo mentir. “[...] As metáforas presentes na 

efabulação, permitem variadas interpretações que vêm ao encontro das lembranças ou 

expectativas do leitor, ouvinte ou espectador” (SOUSA; CALDIN, 2017, p. 548). Já o termo 

efabulação significa fabulação, ou o próprio “[...] conjunto de fatos dispostos numa narrativa 

de modo sequencial e lógico” (MICHAELIS, 2019). A fábula utiliza uma linguagem simples e 

com o diferencial do uso de personagens animais com características humanas. A fábula se 

baseia em uma analogia entre a realidade humana e a situação vivida pelas personagens (algo 

fantástico, não corriqueiro ou inusitado), com o objetivo de ensinar algo ou provar alguma 

verdade estabelecida, a lição moral. A lição moral é a chave para a hexis educativa.  

Podemos nos remeter à Heller (2014 [1970]), para a melhor definição de moral para nossa 

pesquisa. Segundo a autora, “[...] a moral é o sistema das exigências e costumes que permitem 

ao homem converter mais ou menos intensamente em necessidade interior - em necessidade 

moral - a elevação acima das necessidades imediatas (necessidades de sua particularidade 

individual) [...]” (Ibid., p. 16-17). Os contos maravilhosos, os contos de fadas, os contos, de um 

modo geral, têm este ingrediente fundamental: a moral. 

Se analisarmos o aprendizado pelas histórias, de acordo com Caine e Caine (1994 apud 

SPRENGER, 2008, p. 30), “[...] o cérebro adora histórias, pois é uma maneira natural de 

organizar as informações”. Entretanto, segundo Sprenger (2008, p. 30), “[...] a contação de 

histórias precisa de algum modo ser relacionada com o tema em questão para que desenvolva 

conexões emocionais com o conteúdo e contribua para o processo de memorização de longo 

prazo”, isso porque “[...] a experiência do cotidiano e os estudos de laboratório revelam que os 

incidentes emocionalmente carregados são mais lembrados do que os eventos não-emocionais” 

(SCHACTER, 2001, p. 163 apud MEDEIROS; BEZERRA, 2015, p. 33). A aprendizagem pela 

reflexão é uma exploração mental que gera descobertas para extrair o sentido de novas 

informações. Através da reflexão, reestruturamos problemas, identificando as prováveis 
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consequências deles (MEDEIROS; BEZERRA, 2015). É neste sentido que nos apropriamos do 

conceito da “hexis educativa” de Sodré (2002). 

Para Sodré, a sociedade pós-moderna se espelha em vários espectros, como os papéis de 

Goffman (2011 [1956]), o homem multifacetado de Foucault (1990) na nossa genealogia do 

discurso, e a sociedade líquida de Bauman (2000, 2007, 2009). Sabemos que o prisma é que 

divide a luz em seus vários espectros, e não o espelho. Mas acreditamos que Sodré tenha usado 

a metáfora com o espelho, em Antropológica do Espelho (2002), justamente porque o espelho 

reflete a imagem sem dividi-la em espectros, mantendo-os juntos, em uma mesma imagem. 

Contudo, o espelho representa apenas uma imagem, e não o real, assim como Sodré descreve o 

ethos midiatizado17. A imagem é o que é transmitido pelas mídias, apresentando uma 

pseudorealidade, para “[...] o novo ordenamento artificial do mundo e suas resultantes em 

termos de poder, identidade, mentalidade e conduta” (Ibid., p. 9). 

A esta pseudorealidade, apresentada pelas mídias, sejam elas lineares, tradicionais, 

“hipermídia” ou outras teletecnologias, Sodré chama de ethos midiatizado, ou “uma 

qualificação virtualizante da vida” (Ibid., p. 9). Ao tratarmos da literatura infantil, no entanto, 

estamos tratando de costumes e tradições que são herdados a partir dos contos orais, passados 

por gerações até os dias atuais. As histórias infantis, assim como na tradição oral, conduzem a 

criança para a moral da história. Durante o percurso, ocorre o que Sodré denomina de “virtus 

como metáfora”, quando há uma transformação dos modos operativos da consciência, e até 

mesmo “[...] dos processos de construção da realidade, da memória e da identificação dos 

sujeitos” (Ibid., p. 9). Ao ser apresentada a moral, dentro das normas e valores de sociabilidade, 

pode ocorrer uma alteração na visão e atitude do leitor, ou espectador, por hexis educativa, que, 

segundo Sodré, “[...] é a possibilidade de instalação da diferença na imposição estaticamente 

identitária do ethos” (Ibid. p. 84), quando o sujeito quer acertar eticamente, ainda que por 

conceitos e costumes herdados e reproduzidos.  

A moral não muda. A ética se atualiza. Ethos, que pode ser entendido como modo de 

vida, é a origem grega epistemológica da ética. Considerando que as narrativas produzem 

sentidos o tempo todo, o ethos é uma consciência atuante e objetiva, na qual se manifesta a 

compreensão, a interpretação simbólica e a regulação da existência humana, dinamizada em 

um ambiente cognitivo. Hexis, também de Aristóteles, é estado, característica ou hábito. 

Podemos dizer que a relação entre o conto moralizante e a hexis educativa seria a relação do 

texto-crítica do cotidiano levando à reflexão ética através da “prótese” comunicacional. Sodré 

considera, assim, o que McLuhan (1969 [1964]) chamou de “comunicação como extensão do 

                                                 
17  O 4º bios que veremos no próximo capítulo. 
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homem” nos anos 60. Aqui estamos tratando dos livros infantis, enquanto que no próximo 

tópico, a mídia será a animação, objeto de pesquisa desta dissertação. 

3.3 - A Hexis Educativa na Animação 

Durante a Idade Média, a literatura chegava às pessoas - em sua maioria analfabetas - 

principalmente por meio do teatro. O teatro é uma narrativa que acompanha nossa tradição oral 

na recontação dos contos. “O teatro no Ocidente originou-se na Grécia, teve continuidade em 

Roma, espalhou-se para toda a Europa e de lá, para as Américas” (BESSA; CALDIN, 2015, p. 

201). Se formos considerar o teatro na tradição das narrativas orais, devemos considerar suas 

características específicas como narrativa em relação ao texto de um conto propriamente dito. 

Partindo de nossa tradição oral, o teatro opera como ferramenta comunicacional para a 

socialização, através também da moral da história. “Desde a antiguidade o teatro se revelou 

como uma manifestação artística que possibilitava a comunicação entre as pessoas, atuando de 

forma determinante no processo de socialização dos indivíduos” (Ibid., p. 208). Lembrando que 

teatro é texto + encenação, ele “[...] empresta corpo e voz aos desejos do ser humano; texto e 

espetáculo exploram as emoções humanas, apresentam ideias e pela verossimilhança permitem 

a identificação com as personagens. Além disso, induzem à reflexão” (Ibid., p. 203). 

Bessa e Caldin (2017) constatam que a dramaturgia encanta e produz material catártico. 

Na Grécia antiga, entendia-se a tragédia como propiciadora da catarse, visto que continha 

elementos indispensáveis para provocar temor e compaixão, mexendo com as emoções, para 

depois apaziguá-las. Desta forma, o teatro poderia passar sua mensagem, pela qual geralmente 

apresentava papel educativo, moralizante, pois “[...] o didatismo estava presente: havia uma 

mensagem moralizante [...]” (Ibid., p. 204). 

Assim como os gregos, os romanos consideravam o teatro um elemento 

formador da personalidade humana, na medida em que ensinava lições de 

moral às crianças envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. (Ibid., p. 

206). 

Mas hoje, podemos considerar o teatro infantil como pedagógico? Primeiramente, vamos 

relembrar o reconhecimento da infância: “Cabe lembrar que o teatro para crianças só foi 

concebido como tal a partir do século XIX, quando a criança ganhou identidade. E como seria 

de esperar, ganhou contornos didáticos” (Ibid., p. 203). Podemos dizer que a ludicidade 

proporcionada pela arte auditiva e visual em palco ajuda neste processo. “Muito embora 

apresentasse o lúdico, trazia embutida uma mensagem educativa. Assim, seguiu os passos da 

literatura infantil, unindo arte com pedagogia [..., sendo um] processo de socialização, formação 

intelectual e ensino de valores ético-morais para a criança [...]” (Ibid., p. 203). 
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Bessa e Caldin (2015) afirmam que o teatro está intimamente relacionado à ética. Alguns 

professores se utilizam da narrativa teatral para ensinar valores às crianças na escola. 

Professores de escolas primárias dela se valiam para unir recreação e educação por meio de 

peças teatrais (Ibid.). A partir dos valores passados na moral da história, tem-se “[...] a 

contribuição das artes para o desenvolvimento humano, para o ajustamento do indivíduo à 

sociedade [...]” (Ibid., p. 207). 

Sobre o aprendizado a partir do teatro, os autores, remetendo-se aos elementos literário-

dramatúrgicos, concluem que “[...] o texto teatral despertará então, o imaginário da criança, 

influenciando nos aspectos cognitivos, na organização das ideias” (Ibid., p. 207). Isso ocorre 

quando a criança se envolve na história teatral, a partir dos elementos presentes na leitura dos 

contos: a identificação, a introspecção e a catarse. A identificação não necessariamente se dará 

com o protagonista. Podemos, neste caso, aliar esta conclusão à filosofia de Heller, quando diz 

que “[...] em todo bom drama, cada personagem ‘está certo de alguma maneira’” (HELLER, 

[1970] 2014, p. 25). 

Analisando o teatro como um dos primeiros recursos audiovisuais na contação de 

histórias para um público de massa, podemos verificar o sucesso de tais recursos na transmissão 

de mensagens ao grande público. Justamente pelas características audiovisuais, de entreter pelo 

som e imagem associados, o texto teatral prende a atenção do espectador. O som pode ser a 

recitação de um texto, um poema, recursos onomatopeicos, assim como música ou ruídos. Além 

dos próprios atores, a imagem pode ser proporcionada por luzes, sombras, recursos 

cenográficos, ou mesmo bonecos. 

A animação que conhecemos hoje como desenho animado, originou-se do teatro, pois 

animação significa imagem em movimento, estando diretamente ligada à imagem. Dentro de 

um contexto histórico18, o teatro chinês de sombras (cerca de 5.000 anos a.C.) pode ser 

considerado o precursor da linguagem de animação, ainda que de uma forma bem rudimentar. 

O desenho animado propriamente dito, surgiu, em um primeiro momento, no cinema no início 

do século XX, mas se popularizou na TV. Em um segundo momento, ao olharmos para a 

história do ocidente, percebemos que o cinema (séc. XVI) foi um dos primeiros veículos de 

comunicação a incorporar a animação em seu contexto, e também a utilizar suas técnicas para 

produzir efeitos especiais (CAMPOS, 2013, p. 4). 

As primeiras animações com o propósito de contar uma história sem atores vivos, na 

década de 1960, usavam bonecos mecanizados, chamados de animatronics, ou truques feitos 

em negativos (DENIS, 2010, p. 11). Apesar de ser uma técnica inovadora para a época, em nada 

                                                 
18 Vide o histórico da animação no Anexo C. 
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se assemelha à qualidade dos filmes de animação que vemos hoje. Nesse contexto, não podemos 

deixar de citar Walt Disney e suas produções, uma vez que se tornaram referência de animação 

de qualidade para as muitas gerações a partir da década de 1920 (FOSSATTI, 2011, p. 34). 

Depois do cinema, a animação realmente se popularizou na TV, nos anos 50, deixando 

claro esse vínculo de dependência da imagem. “Como poderiam ter acesso aos desenhos 

animados se a TV não existisse? Como ouvir um desenho? O desenho foi feito justamente para 

não prescindir da imagem, seu principal componente” (FERNANDES, 2012, p. 106). No Brasil, 

essa nova forma de contar histórias surgiu com a popularização da televisão a partir dos anos 

1950, quando, então, os desenhos animados começaram a entrar no cotidiano das famílias 

(DENIS, 2010, p. 9).  

Para verificarmos se a hexis educativa ocorre, e como ocorre, na animação como mídia, 

nos dias de hoje, é importante conhecermos como os estudos de mídia perceberam a recepção 

a partir da popularização da TV. Desde o seu início, a TV vem sendo estudada como 

instrumento de incentivo ao consumismo por manipulação de espectadores passivos. 

Considerando que a escrita já foi criticada por Platão, a TV também já sofreu muitas críticas. 

Houve, então, uma transição entre a recepção passiva até uma recepção construtivista de dias 

atuais. Podemos recordar brevemente que, durante algumas décadas, principalmente quando do 

surgimento e popularização da TV nos anos 50, os estudos mostravam o predomínio de um 

público passivo diante de forte influência televisiva. A partir de estudos da Escola de Frankfurt, 

impulsionados por teorias behavioristas norte-americanas, além de setores sociais religiosos, a 

TV era considerada fomentadora do consumismo e culpada por desestruturar valores morais 

(FUENZALIDA, 2016). “[...] O behaviorismo imperante durante grande parte do século XX 

concebia o ser humano em geral, e a criança em particular, como vazio internamente - tábula 

rasa [...]” (Ibid., p. 82). Nesta etapa do estudo sobre as influências da TV, não havia quem a 

defendesse, talvez apenas os publicitários e empresários do ramo. O fascínio audiovisual 

prendia a atenção do espectador como nenhuma outra mídia era capaz na época. Portanto, “[...] 

a fruição de um programa televisivo era considerada um agrado enganoso e prejudicial” (Ibid., 

p. 81). Imersos nos conceitos de consumo proporcionados pelos estudos de recepção, em suas 

relações, Canclini (1999, p. 31, apud FERNANDES, 2012) questiona: “[...] de que forma o 

consumo que a criança faz da TV também ‘serve para pensar?’”. 

Levou um tempo, até que as teorias de recepção se alterassem, até que fosse verificado 

que o receptor da mensagem televisiva não era tão inerte, assim. Em se tratando do público 

infantil, ainda não se tratavam de competências na educação e, da mesma forma, os programas 

infantis não possuíam base pedagógica fundamentada. 
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Posteriormente, foi se descobrindo que o espectador ativava suas capacidades 

de decodificação dos signos audiovisuais, mas os desconhecimentos daqueles 

anos não conseguiam reconhecer as competências culturais internas das 

crianças e, portanto, os programas de televisão não eram criados para se 

conectar a tais competências ativas dos públicos infantis (FUENZALIDA, 

2016, p. 81). 

Contudo, podemos dizer que esta evolução conceitual até o espectador ativo teria sido 

influenciada por transformações nas concepções da TV até sua audiência. A partir destas 

constatações, passou-se a se buscar o consumo crítico (KELLNER, 2001). “Diante dessa 

ameaça, criou-se a concepção de um espectador crítico, o qual deveria desenvolver um consumo 

analítico-racional e consciente ante os perigos representados pela televisão” (FUENZALIDA, 

2016, p. 81). Na América Latina, foi percebido que tal transformação conceitual foi 

denominada, entre os anos 1980 e 1990, como “recepção ativa”, expressão de certo modo 

preferida em relação à anterior “leitura ou recepção crítica”, pela conotação considerada 

defensiva daquela formulação (Ibid., p. 81).  

Então, aos poucos, estas concepções foram se alterando nos estudos da recepção. Como 

uma primeira transformação, segundo Fuenzalida, a influência da TV passou a ser considerada 

no interior da vida social como um todo, não mais se restringindo à família, à casa, ou ao 

indivíduo, como teorizava o behaviorismo. Para isso, as análises tiveram que reconsiderar a 

casa, a família e podendo chegar, inclusive, às multiplataformas dos dias de hoje. Como uma 

segunda transformação, já na década de 1970, a autora entende como a consideração da casa 

como unidade cultural de recepção, “[...] unidade atualmente repensada a partir da noção de 

recepção multiplataforma” (Id., 2016, p. 81). 

Como terceira transformação, passou-se a adotar uma nova compreensão positiva do 

conceito de entretenimento receptivo, “[...] enquanto espaço lúdico com potencial 

emancipador” (Ibid., p. 81). Não haveria necessidade de suporte da educação formal para a 

aprendizagem ocorrer com a TV. O próprio cotidiano da criança a leva a relacionar os fatos, 

levando ao aprendizado. 

Uma quarta transformação, segundo Fuenzalida, é o “conceito de expectativa educativa 

existencial” (Ibid., p. 81), descoberta ocorrida a partir de pesquisa etnográfica da recepção da 

TV nas casas latino-americanas. Percebeu-se uma expectativa acentuada educativa-cultural 

principalmente entre as classes populares e médias. 

Uma quinta transformação seria o que Fuenzalida chama de desacoplagem da escola com 

a casa no assistir, pois, segundo ela, surge no público uma expectativa de aprendizagem através 

da televisão, com diferenças em relação à escola: “[...] primeiramente, os conteúdos valorizados 

são aqueles relacionados às situações da existência e a problemas da vida cotidiana” (Ibid., p. 

81). 
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Por fim, como resultado do conjunto dessas mudanças, levaram-nos a uma nova 

conceituação da televisão, “[...] segundo a qual o meio deixa de ser considerado como agente 

onipotente e malvado, vitimizador de crianças indefesas e do público em geral” (Ibid., p. 81). 

Estas transformações nos estudos de recepção, apontam para conceitos de recepção 

construtivista, principalmente “[...] na produção de televisão infantil, especialmente para a 

primeira infância [...]” (Ibid., p. 82). As mudanças mencionadas na nova produção de televisão 

infantil “[...] introduzem a necessidade da recepção construtivista na nova educação infantil. 

Com a recepção construtivista, a televisão deixa de ser concebida como uma ameaça à criança, 

que deveria dela ser protegida pela cultura social e familiar” (Ibid., p. 76).  

Nesta direção, assistir à TV com os filhos vai ao encontro de “[...] uma forma de 

construtivismo que permite interagir explicitando interpretações e conteúdos de formação que 

a própria criança considera valioso” (Ibid., p. 78). Como propostas para o envolvimento dos 

pais com os programas preferidos das crianças, há os sites com sugestões para a família, que os 

canais infantis a cabo criaram. Além disso, deveria haver a sugestão de capacitação e 

informação pela escola sobre os programas exibidos para o suporte na educação. 

O construtivismo na percepção humana é natural, tendo um primeiro nível com bases 

estruturais sociobiológicas “[...] estudadas primeiramente pela psicologia da percepção 

audiovisual, em especial pela psicologia alemã da Gestalt dos anos 1930” (Ibid., p. 82). Estes 

estudos de Fuenzalida mostraram que a percepção visual humana não se assemelha à física 

aplicada às lentes de uma câmera, possuindo regras construtivistas próprias da espécie. Segundo 

a autora, como o cérebro cria a partir do que já conhece, o construtivismo foi confirmado pela 

neurobiologia cerebral, reconhecendo o cérebro como um sistema criativo, capaz de criar 

ambientação e cultura. A constatação desta capacidade vem ao encontro da ideia de que a 

criança cria sua própria cultura e seu cotidiano, a partir do reconhecimento do mesmo na 

mediação midiática. Ainda segundo Fuenzalida, tão importante para o construcionismo 

bioestrutural na percepção humana quanto a constatação de que o cérebro é um órgão criativo, 

seria um segundo nível de construcionismo: o semiótico-cultural, percebido no foco em 

experiências vividas textual e audiovisualmente. A percepção final é resultado de “[...] uma 

construção entre informação proveniente do exterior e informação interna arquivada” 

(VARELA; PETITOT, 2001 apud FUENZALIDA, 2016, p. 82). 

Outro aspecto da recepção, que acreditamos condizer com a hexis educativa (SODRÉ, 

2002), é o fato de tal aprendizagem ocorrer durante a recepção-entretenimento, “[...] com 

frequência no interior da situação espaço-temporal [...], e pela via da identificação emocional 

com histórias corriqueiras de experiências pessoais mais do que por reflexão conceitual sobre 

leis gerais e abstratas (conhecimento científico ocidental)” (FUENZALIDA, 2016, p. 81), 
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possibilitando que a hexis educativa, segundo Sodré (2002), se desenvolva no ato de contar 

história, a moral da história dos contos às animações. 

Baseados nestas características do gênero humano, vimos como a literatura promove a 

cultura através da hexis educativa. Do mesmo modo, características dramatúrgico-literárias da 

animação como mídia permitem a aquisição de conhecimento através da hexis educativa. 

Baseados nos elementos literários, tais efeitos ocorrem no consumo da animação. A ludicidade 

da narrativa audiovisual da animação com a identificação proporcionada pelo envolvimento da 

criança com a história, propicia a socialização no brincar. “[...] Relacionado com o que diz 

Brougère (2001) a respeito dos brinquedos, pode-se argumentar que, através desse desenho 

animado, as crianças vivem aspectos da sua socialização, percebem os papéis sociais e 

constroem uma imagem da sociedade em que vivem” (FERNANDES, 2012, p. 168). Os contos 

ensinam, exemplificam, mostram o que os personagens encontraram como saídas para 

problemas universais. 

Nos desenhos animados feitos em série e destinados ao público infanto-

juvenil, em apenas cinco minutos a criança pode acompanhar seu personagem 

preferido numa floresta, em alto-mar, debaixo da terra, nas profundezas dos 

mares, no espaço sideral, numa viagem aos primórdios da humanidade, e vê-

lo afundado, queimado, cortado em várias partes, inflado como um balão, e 

em questão de segundos outra vez recomposto, como se um instante atrás nada 

houvesse acontecido (FISCHER, 1984 apud FERNANDES, 2012, p. 131). 

Sabemos que os desenhos animados se transformaram para outras formas além da que 

Rosa Fischer comenta, mas esta é uma boa descrição do desenho animado em sua origem, com 

uma narrativa que segue os vestígios de nossa tradição oral. Assim como o leitor de ficção 

aceita os pressupostos fantasiosos, se forem tratados com naturalidade e coerência interna na 

trama, a fantasia é muito bem aceita. Como exemplo, o filme O Show de Truman (1998) mostra 

que aceitamos a vida que nos é apresentada. “Na medida em que os seres não são questionados 

dentro do universo narrativo, o leitor os aceita, porque aceita a ficção e seus pressupostos” 

(GURPILHARES, 2019, p. 9). 

Neste trabalho de campo, Fernandes (2012) verificou que a identificação das crianças 

ocorre mais quando o personagem do desenho também é uma criança. “Neles os personagens 

centrais são todos crianças vivendo situações relativas ao seu cotidiano, enfrentando perigos, 

resolvendo problemas ou participando de forma ativa da vida da família e dos acontecimentos 

em geral” (Ibid., p. 132). Estes personagens “[...] são crianças que têm uma visibilidade que 

antes não era tematizada em nenhum dos desenhos antigos, como Tom e Jerry, Pica-Pau, 

Popeye, entre outros, nos quais os personagens principais, heróis e vencedores, são sempre 

adultos” (Ibid., p. 132).  
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Figura 2: Banner desenho Popeye. 

Em uma conversa com os alunos, eles “[...] me disseram que uma das personagens de um 

desenho preferido, a Sakura, nem sempre é corajosa, ela também tem medo como eles” (Ibid., 

p. 135). 

Atingir a identidade significa atingir a intimidade. Fischer (2000 apud FERNANDES, 

2012, p. 161), “[...] ressalta que a TV se faz pedagógica ao tentar capturar e devolver 

cotidianamente a privacidade dos indivíduos trazendo à luz, de múltiplas e variadas maneiras, 

questões e modos de ser de cada grupo”. 

[...] Fischer (2000) aponta que o que denomina de ‘dispositivo pedagógico da 

mídia’ está presente na articulação entre o lugar de informação e educação que 

a mídia ocupa na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, sua forma de captar a 

intimidade do telespectador construindo no reconhecimento do seu público 

uma série de ‘verdades’ que, veiculadas em programas e anúncios, tornam 

pública a privacidade individual e permitem que o público se autodecifre 

mediante o reconhecimento de suas questões. (FERNANDES, 2012, p. 161). 

Duarte (2002 apud FERNANDES, 2012, p. 164) ressalta que “[...] nos filmes, esse 

aspecto de se identificar com a situação e se reconhecer de algum modo nela é o que constitui 

o vínculo entre o espectador e a trama”, da mesma forma que ocorre com a TV e os desenhos 

animados. “Podemos dizer que o mesmo se aplica a certos produtos televisivos [...] sua 

intimidade na roda de discussão [... e] publicização do privado [...]” (FERNANDES, 2012, p. 

164). 

Fernandes (2012, p. 152) ressalta que, 

[...] as narrativas sempre tiveram uma função fundamental na história da 

humanidade, atuando através dos mitos, da narrativa oral, pois seus mitos 

funcionaram como constituintes das culturas e das subjetividades, lidando 

com os problemas humanos e as verdades da existência. Formas de lidar com 

os mitos, através das quais - nas diferentes instâncias da cultura, como nos 

brinquedos, nos contos de fadas e, mais recentemente, nos desenhos animados 

- as crianças dão significado ao que vivem. 
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Podemos dizer, a partir da autora, que os desenhos animados costumam tratar de temas 

dos contos de fadas além de temas de contos populares. “Segundo Caldin (2010, p. 148): 'na 

apropriação da identidade e da personagem ficcional tira-se força para o enfrentamento de 

problemas e busca de soluções [...]” (SOUSA; CALDIN, 2017, 389). No estudo de campo de 

Fernandes (2012) em escolas públicas e particulares, ela entrevistou alunos de 9 a 10 anos sobre 

desenhos animados, constatando que, “Por esses relatos, percebe-se que a cultura lúdica da 

criança está imersa na cultura geral em que vive e que ela retira elementos do repertório de 

imagens que representam a sociedade como um todo” (Ibid., p. 69). Voltando à mimese teatral, 

a identificação com os desenhos animados aparece como ferramenta facilitadora da hexis 

educativa (SODRÉ, 2012). “Dessa forma, segundo Brougère (2001), a criança não se limita a 

receber passivamente os conteúdos da TV e a brincar com eles numa imitação servil, mas os 

reativa e se apropria deles através de suas brincadeiras assim como imita papéis sociais” 

(FERNANDES, 2012, p. 69). 

Analisando o que Fernandes chama de “o começo da informação” (Ibid., p. 59-60), em 

épocas anteriores ao surgimento da imprensa e dos meios formais de comunicação, a 

integridade da informação se dava pelo relato do narrador “[...] que tinha estado lá e que trazia 

em sua narrativa a marca da experiência de ter estado no local impregnada da sua história, da 

sua forma de contar o que viveu ou o que viu outros viverem” (Ibid., p. 59-60). Se compararmos 

com o resto do mundo, a TV Brasileira é mais narrativa. Liga-se a TV para se ouvir e fazer 

companhia. Em uma crônica, o “narrador-repórter” é quem registra o circunstancial, somando 

jornalismo à literatura (GARCIA, 2014, p. 234). Para a criança pequena, este narrador é quem 

descreve a cena, enquanto ela se desenrola, mantendo-a no fio condutor da narrativa, 

conduzindo-a pedagogicamente pelas ações da mesma. 

Dentro de uma narrativa audiovisual, também podemos observar outros aspectos 

envolventes para o espectador, como a diegese. No estudo de campo de Fernandes (2012), há 

uma análise perceptiva da criança sobre o tempo e a narrativa. Um aluno, chamado Eduardo, 

aponta a diferença entre o tempo vivido e o tempo da informação: “[...] o primeiro, mais lento 

e presencial, pois ao ‘ter que ir lá’ alia-se o tempo ao espaço vivido; e o segundo, mais rápido 

- porque a ‘gente já sabe antes’ de quem foi chegar aqui -, no qual o tempo e o espaço estão 

dissociados” (Ibid., p. 59). Segundo Fernandes, na TV, como ele mesmo diz, a informação 

chega mais rápido porque você sabe dela na hora em que estaria acontecendo. 

A técnica altera-se, as crianças mudam, a narrativa se adapta. Os desenhos “[...] têm 

sempre uma estreita relação com situações do seu cotidiano e duram em torno de meia hora 

cada um deles” (Ibid., p. 132). Nesse contexto, a animação tem um papel primordial e se 

apresenta como um recurso visual que tem o condão de dar vida aos antigos contos da tradição 
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oral, colocando-os em uma roupagem compatível com a contemporaneidade. Da mesma forma 

que faziam os contadores de histórias, “[...] a animação tornou-se um excelente meio metafórico 

para falar dos grandes problemas” (FOSSATTI, 2011, p. 7), cada qual à sua época, por meio 

do imaginário social, sendo esta uma forma lúdica de comunicar, educar e contribuir para o 

processo de construção do sujeito (Ibid., p. 10). 
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4 - Uma Jornada Metodológica - seus percalços e 

conquistas 

A presente investigação partiu da observação do cotidiano dos meus filhos, tendo como 

linha condutora a influência sofrida por eles em decorrência de uma prática cotidiana comum 

entre as crianças: assistir desenhos de animação. E é com base nesta observação, após concluída 

a presente jornada metodológica, que consolido aqui a minha proposta no sentido de investigar 

o aprendizado infantil, a partir da animação, com o objetivo de identificar, nesse contexto, a 

hexis educativa apregoada por Muniz Sodré (2002).  

Venho estudando as imbricações entre a animação e a educação há algum tempo. No 

decorrer desse processo, meus estudos passaram por muitos ciclos e hoje percebo como cada 

um deles foi importante para a construção do arcabouço teórico aqui apresentado. Teorias 

relativas à animação, TV, cinema, tecnologia e educação, que fazem parte da minha formação 

acadêmica, foram essenciais para que eu pudesse construir uma base coerente dentro de um 

tema complexo e ainda pouco explorado. Certamente, esse aprendizado passou por inúmeras 

revisões até chegar ao ponto em que estamos hoje. Da mesma forma, a presente pesquisa passou 

por mudanças significativas desde a sua concepção. Assim, neste capítulo, apresento a evolução 

dessa jornada metodológica, os percalços e as conquistas adquiridas acerca do tema, assim 

como meus objetivos de pesquisa e a metodologia utilizada. Além disso, apresento os achados 

do estado da arte com dados enumerativos e, por fim, apresento as minhas considerações sobre 

o conteúdo. 

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, da Universidade 

Federal Fluminense, meu objetivo era observar a influência da TV no cotidiano infantil. Mais 

especificamente, identificar esta influência na construção do cotidiano da criança através da 

narrativa audiovisual, levando em consideração os produtos de animação que eram expostos 

diariamente na TV. Os meus objetivos específicos partiam da apresentação do histórico das 

tradições orais, focando na moral da história, relacionando-as à evolução da animação. Após 

algumas orientações, delimitamos o nosso público-alvo de acordo com observações feitas no 

ambiente do meu lar, estabelecendo como base o aprendizado infantil na idade pré-escolar, 

sendo esta uma fase de proto socialização e formação crítica importantes, embora com aspectos 

sociais e cognitivos muito particulares. Seguimos então, a princípio, com o objetivo de observar 

a influência da animação televisiva na construção do cotidiano infantil. Dentro deste contexto, 

tínhamos como foco a fábula. Por se tratar de um gênero advindo da tradição oral, a narrativa 

fabular trazia para a nossa pesquisa características específicas, se adequando ao cotidiano 
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infantil através de personagens representados por animais, que apresentavam de forma simples 

e objetiva críticas ao cotidiano, por meio de ações genéricas e corriqueiras. 

Levando em conta o enquadramento característico das fábulas, consideramos estudar o 

cotidiano tendo como objeto o desenho seriado de animação denominado Peppa Pig. Quando 

iniciamos o nosso estudo, este era um programa infantil de elevada audiência, idealizado para 

a faixa etária estipulada para a nossa pesquisa, sendo entendida, naquele momento, de início de 

2018, como uma importante fonte de análise, por se tratar de uma família de porquinhos em um 

cotidiano humano, tipicamente ocidental, no caso, retratando a cultura inglesa. Mas, apesar da 

grande compatibilidade com o tema, esta vertente não prosperou, o que nos fez mudar os rumos 

da pesquisa, levando em consideração o amadurecimento teórico advindo de leituras 

específicas, orientações e percepções que tivemos ao longo do trajeto, além do que será visto 

na mudança da produção para a recepção. 

Com o passar do tempo, verificamos a necessidade de uma série de ajustes. Por conta 

disto, optamos pela elaboração de um estado da arte, com vistas a buscar atualizações a respeito 

do tema. Ao iniciarmos esse processo, nos deparamos com alguns dados importantes que faziam 

referência a pesquisas de audiência, a partir das quais percebemos que a TV, embora ainda 

muito presente nos lares brasileiros, perdeu muito da sua importância, tendo se apresentado 

mais como um suporte multimídia, do que como fonte principal de disseminação do 

conhecimento, como supúnhamos. Nesse ponto, ela se igualou a todas as demais plataformas 

às quais as crianças poderiam ter acesso. Constatamos, então, o encolhimento da importância 

da televisão na nossa pesquisa. Para preencher essa lacuna, a animação assumiu o lugar de 

protagonista, e se estabeleceu no seu papel de mídia, sendo exposta em variados suportes, como 

TVs, smartphones, tablets, computadores, etc. 

Concluída esta etapa, nos enveredamos pela área da Educação e verificamos que chamar 

o universo pesquisado de pré-escolar era inadequado, considerando o foco do nosso estudo. 

Primeiramente, porque a faixa etária pré-alfabetizada não é necessariamente pré-escolar. Além 

de a idade escolar hoje em dia ser a partir dos 4 anos, de acordo com a Emenda Constitucional 

(EC) nº 59/2009 (BRASIL, 2020), antes desta idade as crianças podem frequentar escolas e 

creches. Assim, se fôssemos considerar a faixa etária pré-escolar, estaríamos nos limitando a 

pesquisar crianças de 0 a 4 anos. Nesse contexto, a nomenclatura pré-alfabetizada deu mais 

precisão ao nosso recorte etário e, ao final do levantamento teórico deste segmento, 

estabelecemos como universo pesquisado crianças entre 0 e 6 anos de idade, tendo como base 

os preceitos do Ministério da Educação (MEC, 2010). Ao iniciarmos esse comparativo, 

percebemos que a cultura de uma criança que frequenta a creche é bem diferente de uma que 

não frequenta, ainda que a criança se alfabetize também por viver em um ambiente letrado. 
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Verificamos, também, que nas creches as crianças são estimuladas seguindo um direcionamento 

profissional que busca a formação do eu e a fixação do cotidiano (FUENZALIDA, 2016). Além 

disso, é comum na literatura em Educação (ALMEIDA, 2014; FUENZALIDA, 2016; GOHN, 

2006b; LIBÂNEO, 2010; WERLE; BELLOCHIO, 2018) a afirmação de que as crianças são 

produtoras de cultura, nos levando a inferir que ela também é produtora de seu próprio 

cotidiano. 

Outra alteração importante na nossa pesquisa ocorreu quando, a princípio, mudamos o 

foco da produção para a recepção. Inicialmente, pretendíamos realizar a Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 1977) de um desenho animado específico, o que, neste caso, mantinha o nosso foco 

na produção. Chegamos a fazer um levantamento significativo nesse sentido, mas, no decorrer 

da pesquisa, verificamos que muitos canais abertos de TV, que no passado mantinham em suas 

grades desenhos animados destinados ao público infantil, suprimiram essa programação, com 

exceção da TV Cultura. Na TV fechada, por sua vez, além de existirem poucos canais com 

conteúdo especificamente criado para a faixa etária de 0 a 6 anos, todos encontram-se sediados 

fora do país, o que dificultou sobremaneira o nosso contato, inviabilizando o levantamento de 

dados. Como a nossa ideia inicial seria trabalharmos com a análise do desenho seriado de 

animação Peppa Pig, exibido no canal Discovery Kids, da Discovery Channel, teríamos que 

buscar junto a esta emissora informações para compor a nossa pesquisa. Infelizmente, devido à 

dificuldade geográfica e por ser este um canal comercial, não conseguimos abertura para 

chegarmos até os dados de produção. Assim, depois de algumas orientações, deixamos de lado 

o desenho animado Peppa Pig ou qualquer outra animação comercial específica. A partir daí o 

nosso objeto passou a ser apenas a animação. Sabemos que é muito abrangente, mas a 

delimitação da pesquisa ocorre quando estipulamos o recorte animação seriada e o universo, 

público-alvo destas animações, que abrange crianças pré-alfabetizadas. 

Com relação especificamente à animação, devemos ressaltar que, a princípio, estávamos 

tratando a mesma como um produto audiovisual, e, como tal, tratando-a sob a ótica do 

audiovisual. Este encaminhamento se mostrava coerente tendo em vista a nossa intenção de 

fazer uma Análise de Conteúdo dos roteiros das animações. Como o aspecto comercial destas 

produções nos impossibilitou o acesso a este nível de informação, optamos por usar as lentes 

da dramaturgia e da literatura para consolidarmos a nossa análise.  

Dentro da dramaturgia e da literatura, considerando o contexto com o qual estamos 

trabalhando, não poderíamos deixar de falar de fábulas, contos e moral da história. Observando 

os desenhos de animação expostos no cotidiano das nossas crianças na atualidade, percebemos 

que alguns contém elementos que remetem à narrativa fabular. Nesse contexto, a moral da 

história e os personagens animais são facilmente identificados, conforme visto no Capítulo 3. 
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Porém, ao observarmos mais de perto os desenhos assistidos hoje em dia, específicos para a 

faixa etária que estabelecemos para a nossa pesquisa, percebemos que muitos não guardam 

estas características fabulares. Antigamente, contávamos com desenhos como o gato Félix, o 

gato Tom e o rato Jerry, o Pica-Pau, o ratinho Ligeirinho, etc., que tinhas características 

eminentemente fabulares, com personagens animais. Hoje, poucos desenhos apresentam esses 

traços, trazendo destaque a animações que personificam a figura da criança, como por exemplo, 

Polly Pocket, Mundo Ripillica, Mini Beat Power Rockers, Lelê e Linguiça, O Show da Luna!, 

Caillou, além de vários outros tipos de personagens, que fogem da figura clássica do animal, 

como também Ricky Zoom, Super Wings, Floogals, Blaze e os Monster Machines e Rob o Robô, 

para citar apenas alguns. Diante dessa constatação, verificamos que restringir o objeto da 

pesquisa à fábula não se mostrava proveitoso.  

 

Figura 3: Banner desenho MiniBeat Power Rockers 

Ao invés de nos limitarmos às fábulas, abrimos o foco para os contos maravilhosos, mais 

condizentes com o momento atual das animações para o universo pesquisado. Verificamos que, 

embora a questão da moral se relacione com o aprendizado via hexis educativa (SODRÉ, 2012), 

o preceito educativo também ocorre por aspectos literário-dramatúrgicos que envolvem as 

crianças nas histórias dos contos, pela catarse, identificação e introspecção.  

Continuando a nossa análise, ainda sobre a recepção, aventamos iniciar um estudo de 

campo que verificaria, junto aos pais, a recepção destes desenhos animados pelas crianças e os 

vestígios de influências na construção do cotidiano infantil. Contudo percebemos que o 

percurso de questionários para um público considerável de pais seria dificultoso, até porque 

muitas dessas crianças ficam integralmente sob a responsabilidade de cuidadores que nem 

sempre conseguem perceber as nuances no comportamento dos pequenos. Embora sejam 

crianças em idade de pré-alfabetização, pudemos observar que, ao menos no bairro Icaraí e 
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cercanias, em Niterói-RJ, muitas crianças na faixa-etária pesquisada já estariam frequentando 

regularmente o sistema escolar através das creches. Talvez as escolas fossem um caminho. Mas, 

por conta da idade das crianças, questionários seriam inviáveis. Remetê-los para seus pais foi 

desincentivado pelas escolas, em uma preocupação com o incômodo e a privacidade. Nos 

restaria o trabalho de campo através da observação pela apresentação de certas animações, o 

que ficou prejudicado pelo curto tempo de um mestrado e o início de uma pandemia neste 

percurso. 

Depois de algumas reuniões de orientação, descartamos a produção e, posteriormente, a 

recepção. Optamos, por fim, pela mediação, em uma pesquisa de análise exploratória sobre o 

estado da arte. Assim, o estado da arte serviu de base para que possamos entender como a 

comunidade acadêmica está tratando os assuntos que pesquisamos. Seguindo esta vertente, os 

dados que fazem parte da presente pesquisa foram consolidados a partir de um minucioso 

levantamento em publicações recentes que tratam sobre os temas da pesquisa. Segundo Eco 

(2016), a pesquisa exploratória é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico com o objetivo de descobrir respostas para problemas sociais, tendo como 

finalidade desenvolver, esclarecer conceitos e ideias a fim de proporcionar uma visão geral do 

tipo aproximativo. A pesquisa pura visa à generalização com vistas à construção de teorias e 

leis. Já a pesquisa aplicada tem interesse na aplicação prática dos conhecimentos. Segundo Gil 

(1989), há 3 níveis de pesquisa: a descrição, a classificação e a explicação. O autor divide ainda 

a pesquisa em grupos: o grupo de estudos exploratórios, o grupo de estudos descritivos e os 

estudos que verificam hipóteses causais.  

Nesse ponto, fechamos as bases da nossa pesquisa e, com os principais direcionamentos 

em mãos, os objetivos específicos foram simplificados. Preferimos focar em esclarecer sobre o 

aprendizado infantil em fase pré-alfabetizada, apresentar a possibilidade da influência da 

animação no cotidiano infantil e no seu desenvolvimento, observando esta influência a partir 

do material coletado. A partir deste material, verificamos se os campos realizados e relatados 

nos artigos do estado da arte cobrem nosso universo pesquisado, além de aferirem nossos 

objetivos quanto ao aprendizado, à animação e à hexis educativa (SODRÉ, 2012). Seguindo o 

estado da arte, ajustamos os limites da pesquisa, além de adquirirmos novas contribuições.  

4.1 - O Estado da Arte como Percurso Metodológico 

Na fase de pré-análise, procuramos estabelecer contato com os documentos a analisar, a 

fim de conhecer o texto. Em nossa pesquisa, esta “leitura flutuante” se baseou em: os efeitos da 

mídia de Kellner (2001), o diálogo ético do mundo encantado das histórias infantis no cinema 

de animação de Carolina Fossatti (2011), na categorização da educação por Maria da Glória 



78 

Gohn (2006a), na educação reinventada por Sodré (2012), dentre outros artigos e autores 

análogos.  

Obtivemos também contato com a obra de Adriana Fernandes (2012), a qual nos 

apresentou o percurso que gostaríamos de apresentar aqui, mas sobre nosso universo. Neste 

livro, ela estuda a relação da criança com os desenhos animados e tem como objetivo dar 

atenção à mediação dos meios de comunicação nos modos pelos quais crianças e jovens 

constituem sua subjetividade e se relacionam com o conhecimento e a cultura. Em seu estudo 

de campo, ela procurou observar o papel das mediações nos sentidos que as crianças produzem 

sobre desenhos animados, focando na relação e nos significados que as crianças atribuíam aos 

desenhos animados, preocupando-se com a experiência cotidiana da criança frente à TV. 

Contudo, como seu universo é de crianças entre 9 a 10 anos de idade, seu público já é tratado 

como ator social, consumidor e produtor de cultura. Já sobre o universo de nossa pesquisa - 

crianças até os 6 anos de idade -, talvez possa ser entendido apenas como produtor de cultura, 

mas menos atuante como consumidor direto e ator social. 

A partir da literatura especializada, então, poderíamos elencar intuitivamente alguns 

termos de pesquisa para o levantamento e elaboração do estado da arte. Contudo, caberia um 

estudo preliminar sobre a disponibilidade de materiais a respeito. Para tanto, nos utilizamos da 

Internet para buscar a viabilidade de disponibilidade de material para pesquisa. Após reunião 

de orientação, a partir de uma prévia inicial através do Google Acadêmico19, selecionamos 

quais palavras-chave deveríamos seguir neste estudo preliminar. Para balizar nossas primeiras 

pesquisas de disponibilidade de material realizadas na Internet, determinamos as seguintes 

palavras-chave para nossa busca nas revistas científicas nos sítios indicados a seguir, em ordem 

de maior para menor prioridade para a nossa pesquisa:  

1. Conto; 

2. Fábula; 

3. Aprendizagem infantil; 

4. Pré-escolar; 

5. Pré-alfabetizado; 

6. Crianças do ciclo de alfabetização; 

7. Alfabetização e letramento; 

8. Imaginário infantil; 

9. Educação infantil; 

10. Narrativa midiática; 

                                                 
19  Disponível em: https://scholar.google.com.br/?hl=pt. Acesso em: 22 abr. 2019. 
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11. Desenho animado; 

12. Culturas da infância; 

13. Infância/ criança; 

14. Cotidiano infantil; 

15. Mimese; 

16. Pantomima; 

17. Cognição infantil; 

18. Educação não-formal; 

19. Construção identitária; 

20. Construção social da infância; 

21. Educação para as mídias; 

22. Mídia-educação; 

23. Animação; 

24. Programa infantil; 

25. Televisão infantil; 

26. TV educativa; 

27. Peppa; 

28. Pocoyo; 

29. Galinha Pintadinha; 

30. Ficção seriada infantil; 

31. Séries infantis; 

32. Audiência infantil; 

33. Primeira infância; 

34. Ludicidade; 

35. Consumo digital infantil; 

36. Novas tecnologias; 

37. TV conectada; 

38. Mídia digital; 

39. Convergência; 

40. Círculo mágico; 

41. Experiência narrativa; 

42. Imersão; 

43. Frame televisual; 

44. Teatro infantil;  

45. Estado da arte; 
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46. Análise de conteúdo. 

Iniciamos pelo Google Acadêmico. Nos resultados desta ferramenta prevalece o título do 

documento científico. Como o Google Acadêmico, apesar do nome, não está oficialmente na 

academia, também realizamos buscas com outras ferramentas de busca mais indicadas20 para 

material científico. O Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES21, por exemplo, se 

apresentou como uma ótima ferramenta, tendo de considerar, apenas, que apresenta seus 

resultados valorizando primeiro o autor e, logo em seguida, o título, as palavras-chave e o 

resumo. Se formos comparar com a base de dados da Scielo22, podemos constatar que esta acaba 

por não realizar buscas por palavras-chave. Além disso, não as separa por gêneros textuais, 

como teses, dissertações ou artigos. Ao apresentar os resultados da busca, a ferramenta não 

permite muita análise prévia do que se está sendo pesquisado, sempre levando direto à 

impressão ou download do documento. Não consideramos a ferramenta de busca como 

apropriada para nosso levantamento, pois, para o termo “conto”, por exemplo, nenhum 

resultado foi encontrado. Seguimos mais uma sugestão, o sítio conhecido como World Wide 

Science23. Contudo, este usa o sistema de abertura de novas abas para cada clique. Para o termo 

“conto”, encontrou mais de 2 mil resultados, com mais 2600 menos relevantes. Ao 

selecionarmos o idioma português como limitador da pesquisa, os primeiros resultados 

apresentados foram em alemão. Ao encontrarmos um artigo para visualizar, abriu-se uma nova 

aba com 26 milhões de resultados, sem nos apresentar justamente o artigo escolhido para ser 

aberto. Preferimos desconsiderar esta ferramenta... 

Especificamente no levantamento de teses e dissertações do Catálogo da CAPES, não 

encontramos nada com alguma das seguintes palavras-chave: “pré-alfabetizado”, “consumo 

digital infantil”, “frame televisual”, “ficção seriada infantil” e “construção identitária infantil”. 

E das pesquisas aproveitadas, consideramos o mapeamento das 28 teses sobre mimese, 9 teses 

e 8 dissertações sobre pantomima, 3 teses e 7 dissertações sobre cognição infantil, 1 dissertação 

sobre televisão infantil, 1 dissertação sobre séries infantis, 50 teses sobre ludicidade, 5 teses e 

3 dissertações sobre o círculo mágico, 1 dissertação sobre Peppa e 1 dissertação sobre Pocoyo.  

Alguns destes termos se justificam com os propósitos no início da pesquisa. À época 

pretendíamos realizar o foco na produção, buscando animações de grande popularidade, como 

Peppa, Pocoyo, ou Galinha Pintadinha. Contudo, com o andamento da pesquisa, o foco foi se 

                                                 
20  Sugeridos em uma busca na Internet: https://bibliotecaucs.wordpress.com/2018/02/23/16-sites-de-pesquisa-

academica-que-farao-voce-esquecer-do-google/. Acesso em: 22 abr. 2019. 

21  Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: 22 abr. 2019. 

22  Disponível em: https://scielo.org/. Acesso em: 22 abr. 2019. 

23  Disponível em: https://worldwidescience.org/. Acesso em: 22 abr. 2019. 
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ajustando para a recepção e, finalmente, para a mediação. Outros termos, como “círculo 

mágico”, ou “frame televisual”, foram considerados pela frequente aparição em resultados dos 

termos antecessores.  

Como conclusão desta pré-análise, como base nos indicadores conto, mídia, cotidiano e 

educação, pretendíamos fundamentar a interpretação final desta pesquisa. Após a pré-análise, 

pudemos elaborar caminhos para a pesquisa, com foco na mediação, que trata de mídia e 

cotidiano e processos discursivos. Diante dos resultados das pesquisas realizadas, pudemos 

estabelecer critérios para a realização do estado da arte. Assim como Adriana Fernandes em 

sua pesquisa, percebemos que tínhamos que focar em três áreas: Psicologia, Educação e 

Comunicação. Partimos para as seguintes missões: 1) escolher os tipos de documentos a serem 

pesquisados; 2) considerar as hipóteses levantadas e; 3) considerar os objetivos da pesquisa, o 

quadro teórico e/ou pragmático, no qual os resultados obtidos serão utilizados.  

Relembrando o objetivo geral de nossa pesquisa, identificar a hexis educativa na 

construção do cotidiano infantil pela narrativa audiovisual de animação, nossa principal 

hipótese é de que a criança constrói seu cotidiano também influenciada pela hexis educativa 

decorrente da narrativa audiovisual das animações, proveniente dos contos orais tradicionais. 

Esta premissa pode ser desdobrada nas seguintes hipóteses: 

● a criança aprende e desenvolve seu cotidiano pela observação e repetição; 

● a mídia age como um indutor de comportamento, fomentador do imaginário, 

influenciador do desenvolvimento do cotidiano infantil; 

● a narrativa audiovisual de animação promove a hexis educativa na criança. 

Após reuniões com o orientador da pesquisa, decidimos que a mesma consideraria, para 

o levantamento bibliográfico do estado da arte, o universo demarcado de revistas científicas, 

compondo o corpus com as seguintes características: qualis B1 e B224, com até 5 anos de 

publicação, nas áreas de Comunicação e Educação, o que engloba 116 títulos em variadas 

edições de periodicidade, conforme relacionadas no Anexo I. Ou seja, para o estado da arte, 

não nos utilizamos de buscas na Internet, nem nos fixamos em palavras-chave, visto que muitas 

revistas não possuem ferramenta de busca eficiente para isso. Nossa busca foi diretamente nas 

revistas escolhidas. Para a escolha das edições e, por fim, dos artigos selecionados, nos 

detivemos nos assuntos das edições, títulos dos artigos e resumos. Examinamos todas as 

publicações dentro do corpus mencionado acima, pela qual separamos 41 artigos de 20 

diferentes revistas científicas, representativos das 116 revistas especializadas. Não dividimos 

as revistas em exclusivamente de Comunicação e exclusivamente de Educação porque algumas 

                                                 
24  Usando a classificação de periódicos Qualis/CAPES de 2018. 
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delas englobam as duas áreas em sua constituição, como é o caso da ECCOM - Educação, 

Cultura e Comunicação, ou da Comunicação e Educação (USP). Por fim, aproveitamos os 

artigos para a teoria e o estudo de campo. 

Transcorremos leitura diagonal em todos os artigos de todas as 116 revistas neste escopo, 

de acordo com o título e/ou resumo. Não deixamos de fora qualquer publicação que atendesse 

aos critérios previamente definidos.  

Realizando o levantamento do estado da arte, percebemos a importância, ao se produzir 

um artigo científico, de um título bem elaborado, um resumo efetivamente elucidativo e 

palavras-chave corretas25. Em nosso levantamento, muitas vezes o título de um artigo se 

incompatibilizava com o resumo do mesmo. Por vezes o título do artigo não nos interessava, 

mas o resumo mostrava assuntos do interesse de nossa pesquisa. Também detectamos palavras-

chave específicas demais para o assunto ali tratado. Muitos resumos não resumem a obra, 

apresentando-se mais como manchete do que como lide26. Constatamos que o resumo deve 

apresentar a proposta, os caminhos percorridos e, inclusive, os resultados alcançados. 

A partir de então, selecionamos 41 artigos27 representativos, com suas variações 

qualitativas temáticas de acordo com o pré-acordado em orientação. Alguns artigos despertaram 

interesse por si só, pelo título, como “Estruturas simbólicas e transmissão cultural: educação 

formal, mídia de massa e o debate da escola paralela”, ou “Espectatorialidade comentada no 

YouTube - um estudo comparado sobre recepção de webséries”. Alguns artigos foram deixados 

de fora de nosso estado da arte por focarem exclusivamente em: questões de gênero, que não 

são questões ainda pertinentes para nosso universo; períodos muito antigos no recorte ou 

bibliografia, como antes mesmo de 2013; alfabetização de adultos ou de crianças de 9 a 11 

anos, muito diferente da nossa proposta; em convergência, atitude que não ocorre em crianças 

pré-alfabetizadas, pois estas não usam redes sociais e nem interagem com amigos por 

smartphones; em políticas públicas, que não é nosso foco; alteridade em Bakhtin, coisa que o 

público da faixa etária pesquisada por nós ainda não possui caracterizada; dentre outros focos.  

Dividimos este levantamento em material teórico e material de estudo de campo. Foram 

aproveitados para o estudo de campo os artigos que realizaram campos relativos à proposta 

desta pesquisa.  

Foi então que percebemos que o campo não era muito simples, pelos seguintes motivos: 

                                                 
25  O anexo III apresenta tabela de um estudo de palavras-chave, justificando seu descarte. 

26  Lide, como termo jornalístico, significa o primeiro parágrafo de uma notícia, onde se apresentam as respostas 

às 6 principais perguntas: o quê (a ação), quem (o agente), quando (o tempo), onde (o lugar), como (o modo) 

e por quê (o motivo) (RABAÇA; BARBOSA, 1987). 

27  Elencados no Anexo II. 
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1. As pesquisas em Comunicação que levantamos não indicaram como universo de 

pesquisa as crianças pré-alfabetizadas; 

2. Várias pesquisas em Educação até indicaram seu universo com crianças não-

alfabetizadas, mas com foco em algum tipo de distúrbio de aprendizagem. 

Percebemos, também, uma grande diferença de tratamento nos termos usados em 

Comunicação, que possuem significados diferentes do que nas áreas de Educação e Psicologia. 

Como o estado da arte indica o que está sendo pesquisado recentemente sobre o tema, 

aproveitamos para nos inteirarmos de alguns destes termos específicos. Interessante observar 

que certos conceitos são tratados com sentidos diferentes por diversos estudos, como por 

exemplo “convergência”, o potencial educativo da TV, a idade de pré-alfabetização etc. Cultura 

da convergência, por exemplo, trata-se de um conceito abordado no livro de Henry Jenkins 

(2009)28 que traz esse mesmo título. Para Jenkins, as formas de comunicação tendem cada vez 

mais a convergirem para um único meio. Segundo o autor, todas as principais mídias estão 

sendo influenciadas pela Internet. Transmídia se refere ao uso de algumas mídias para contar 

uma história ou transmitir uma mensagem a determinado público29. Contudo, vimos que o uso 

do termo “segunda tela”, ou simplesmente “multitelar” não é usado simplesmente como quem 

usa mais de uma tela, ou assiste algo em mais de uma tela, como uma criança que assiste ao 

mesmo desenho animado na TV, no tablet e no celular. Estes termos estão sendo usados apenas 

quando o indivíduo, enquanto assiste algo na TV, usa o celular para comentar na mesma hora. 

Da mesma forma está sendo usada a palavra “convergência”. 

Para o fichamento das leituras, as colunas sugeridas por Eco (2016, p. 120-121), como 

exemplo “indicações bibliográficas precisas”, “informações sobre o autor”, “breve (ou longo) 

resumo do artigo”, “citações extensas”, “comentários pessoais” e “sigla a que se refere na 

pesquisa”, foram alteradas em decorrência do estado da arte, a fim de facilitar o aproveitamento 

em tabela tipo Excel. As colunas foram: data (do início do fichamento da obra), dados da obra 

a citar (já no formato adequado para citação), ano (de publicação), página (da citação), local 

(onde a obra se encontra), assunto (em que título da dissertação será útil), citação (direta), seus 

comentários (ou citação indireta) e orientação. Pelo fato de a tabela de fichamentos ser um 

documento online, esta última coluna permite que o orientador realize seus comentários a 

respeito da citação fichada. 

                                                 
28  Em sua primeira publicação, em 2006. 

29  Disponível em: https://www.internetinnovation.com.br/blog/entenda-o-conceito-de-transmidia-e-a-cultura-

da-convergencia/. Acessado: em 11 abr. 2019. 
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4.2 - Os Achados do Percurso 

Concluído o levantamento do estado da arte, podemos aferir os resultados encontrados. 

Buscávamos artigos que tratassem de animação, mas infelizmente não encontramos. Também 

tivemos dificuldade em encontrar artigos sobre um público de faixa etária semelhante ao nosso.  

Como primeira divisão categorial, consideramos os temas que embasaram o nosso 

capítulo teórico, sendo: “Mídia”, “Contos”, “Educação” e “Cotidiano”. Assim, dos 41 artigos 

levantados no estado da arte, podemos categorizá-los da seguinte forma: 9 artigos sobre 

“contos”, 5 sobre “cotidiano”, 17 sobre “mídia” e 10 sobre “educação”. Como nos baseamos 

em uma listagem de revistas científicas das áreas de Comunicação e Educação, há um número 

expressivo de artigos úteis à nossa pesquisa especificamente sobre educação. 

 

Gráfico 1: Divisão dos artigos do estado da arte em categorias. 

Fonte: Autor. 

Cabe ainda mencionar que, dentre os artigos selecionados, suas publicações foram: 

 

Gráfico 2: Ano de publicação dos artigos selecionados pelo estado da arte. 

Fonte: Autor. 

As principais revistas aproveitadas foram: 
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Gráfico 3: Principais revistas onde os artigos foram selecionados. 

Fonte: Autor. 

Temos que considerar que as categorias “Mídia”, “Contos”, “Educação” e “Cotidiano” 

foram usadas também para embasar o nosso capítulo teórico. Como nos baseamos em uma 

listagem de revistas científicas de Comunicação e Educação, há um número expressivo de 

artigos especificamente sobre Educação úteis à pesquisa.  

Nos 41 artigos selecionados, pelo levantamento de estado da arte, encontramos trabalhos 

de campo em 11 artigos, apenas.  

Analisando as categorias, sobre “contos” temos 2 artigos que realizaram estudo de campo, 

a respeito de imersão, identificação e imaginário entre um universo que não especifica crianças. 

Sobre “cotidiano”, apenas 2 artigos realizaram trabalho de campo, sendo no universo 

adolescente a respeito de games e sobre TICs com os pais e responsáveis das crianças. Na 

categoria “mídia”, tivemos 2 estudos de campo entre Ensino Fundamental e Médio, sobre 

consumo e literacia. Já em “educação”, tivemos 5 estudos de campo, mas não foram na faixa 

etária ou foco da nossa pesquisa. 

Sobre a faixa etária tratada, apenas 2 artigos tratavam especificamente entre 0 e 6 anos, 

mas não realizaram estudos de campo, se atendo à teoria. O estado da arte da ANPED, outro 

artigo selecionado, tratava de crianças de 0 a 3 anos, mas sem estudo de campo. Entre 4 e 5 

anos de idade, apenas 1 artigo realizou estudo de campo, mas trata-se de um artigo da área de 

Educação sobre alfabetização e a língua escrita, sem qualquer relação à mídia. A tangente mais 

próxima da nossa pesquisa neste artigo é unicamente o fato de valorizarem a ludicidade para o 

aprendizado. Dos demais artigos, 2 tratam de crianças de 9 a 11 anos, 2 de adolescentes, 2 de 

adultos, 7 de crianças até o Ensino Médio e 19 artigos tratam de crianças e adultos ou não 

especificam.  

O levantamento realizado para o estado da arte serviria para a atualização dos assuntos 

aqui tratados, além da discussão com autores já consagrados. Contudo, diante das dificuldades 
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de acesso às instituições de ensino por conta da pandemia de COVID-19, os artigos levantados 

pelo estado da arte servirão para tratarmos dos fenômenos, a partir de suas pesquisas de campo, 

observações, questionários e entrevistas, servindo até mesmo para embasar parte da teoria, pois 

temos de observar que a pesquisa bibliográfica também poderá sofrer algum prejuízo pelo 

motivo de o acesso a bibliotecas ter ficado impedido diante de diversos períodos de isolamento 

social. Além disso, em estado de pandemia, a amostra fica naturalmente prejudicada, pois o 

“homem genérico” (HELLER, 2014 [1970], p. 45) se sobressai em uma homogeneização social. 

Nestes 11 trabalhos de campo realizados nos artigos selecionados no estado da arte que 

efetuamos, vamos analisar os seguintes dados:  

● Metodologia - Qual metodologia foi empregada para o estudo de campo do artigo; 

● Público = crianças - Vamos verificar se o público do estudo de campo do artigo era 

de crianças, se não especificava ou se não era para crianças; 

● Faixa Etária - Se o público do estudo de campo for de crianças, queremos saber se 

houve delimitação etária; 

● Caracterização do público - Que papel assume o público do estudo de campo para a 

pesquisa, se aluno, filho, pai, responsável, sociedade, etc.; 

● Escola - Se a metodologia do estudo de campo considera a escola e se escola pública 

ou particular; 

● Objetivo - Qual o objetivo do estudo de campo do artigo; 

● Eficácia - Se o objetivo foi alcançado e se o estudo de campo obteve êxito. 

Dos 11 estudos de campo realizados, 2 foram realizados no exterior, 2 na região Sul do 

Brasil, 3 no estado de São Paulo, 2 em Minas Gerais e 2 em Pernambuco. As metodologias 

empregadas variam entre questionários, entrevistas, observação participativa, testes e oficinas.  

Analisando a faixa etária dos estudos de campo, 7 foram realizados com crianças, com 

idades entre 5 e 12 anos. O público do campo foi majoritariamente caracterizado como alunos, 

ainda que nem todos crianças. Quando o campo foi realizado em ambiente escolar, a escola 

preferida foi a pública. Apenas 1 campo não obteve eficácia, deixando a metodologia, com seus 

acertos, indicada para futuras pesquisas.  

Em resumo, dos 41 artigos selecionados no estado da arte, temos os seguintes 11 campos: 

Tabela 1: Campos dos artigos selecionados no estado da arte. 

Autores do Artigo Categoria 
Ano do 

Campo 

Local do 

Campo 

Metodologia 

do Campo 

Alvo do 

Campo 

Aprovei-

tamos 

MORAES Contos 2017 Tubarão - SC Culturanálise 10 anos Não 

OLIVEIRA Contos 2012 
S.B.Campo - 

SP 
Entrevista jovens Não 
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Autores do Artigo Categoria 
Ano do 

Campo 

Local do 

Campo 

Metodologia 

do Campo 

Alvo do 

Campo 

Aprovei-

tamos 

DE LA SERNA 

TUYA; GONZÁLEZ 

CALLEROS; 

NAVARRO 

RANGEL 

Cotidiano 2016 Puebla - MX Questionário 
pais e 

responsáveis 
Não 

QUEIROZ E MELO; 

THOMAZ; MOTA 
Cotidiano 2013 

S.J.D. Rey - 

MG 
Laboratório adolescentes Não 

SILVA; NAKANO Educação 2012 Campinas - SP 

Teste de 

Criatividade 

Figural Infantil  

9 a 11 anos Não 

ALBUQUERQUE; 

BRANDÃO; 

MORAIS 

Educação 2011 Recife - PE Observação 5 anos Sim 

MAGALHÃES; 

COSTA; 

MAGALHÃES 

Educação 2016 
56 municípios 

de MG 

Questionários e 

Observação 

Participativa 

diretores Não 

MEDEIROS; 

BEZERRA 
Educação 2015 

Cachoeirinha - 

PE 
Pesquisa-Ação 6 anos Não 

BECK; CENCI; 

SILVA 
Educação 2015 Interior do RS 

Investigação- 

Ação 
8 e 9 anos Não 

CERIGATTO; 

SIQUEIRA 
Mídia 2016 Bauru - SP 

Oficina e 

Observação 

Participante 

12 anos Não 

AMARAL; REIS; 

LOPES; QUINTAS 
Mídia 

2014/ 

2015 

18 capitais de 

Portugal 
Questionário jovens Não 

Fonte: Autor. 

O artigo “Os youtubers e as relações de identificação e projeção no imaginário infanto-

juvenil contemporâneo: discussões a partir da ética da estética” (MORAES, 2017), publicado 

na Revista Iluminuras UFGRS em 2017, o qual categorizamos como “Contos”, tem como tema 

o espírito do tempo e a aura de uma época na vida da criança. Seu estudo de campo foi realizado 

em Tubarão, Santa Catarina, com crianças de 10 anos, na metodologia de culturanálise em 

alunos de uma escola pública com o objetivo de apreender o imaginário que se manifesta. 

Enquanto tratamos aqui de identificação com os contos como um dos elementos da literatura, 

para dar margem para à hexis educativa atuar, este artigo trata da identificação de crianças de 

10 anos com youtubers, relacionando a imagem e o jeito de cada um. Para alcançarem os 

resultados, houve a percepção de que, nesta idade, as crianças se relacionam com os 

smartphones com interesse em redes sociais. “Todos assistem a vídeos no YouTube, jogam e 

participam de redes sociais, alguns já tem seu próprio canal, então gravam, editam e postam 

vídeos” (MORAES, 2017, p. 8). Acreditamos que este estudo de campo não nos serviu porque 

a diferença de idade entre os universos tratados alterou demais a abordagem. Embora tratem de 
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caráter ético e estético, as questões éticas envolvidas não são pertinentes para o nosso público 

pré-alfabetizado em estudo, estando mais relacionados à sociabilidade e à alteridade. Os 

resultados alcançados foram que as crianças desta idade que seguem youtubers também 

gostariam de se tornar youtuber e ficarem famosos.  

O artigo “Imersão ectodigética em jogos pervasivos: a inclusão de elementos externos na 

experiência narrativa” (OLIVEIRA, 2015), o qual tratamos na categoria “Contos”, teve seu 

estudo de campo realizado em 2012, em São Bernardo do Campo, São Paulo, utilizando-se de 

entrevistas com 9 alunos usuários de um software de game. Contudo, por serem também 

projetistas do software, o trabalho de campo não foi considerado como ferramenta científica 

válida, mas apenas como ilustração. Os entrevistados são alunos de graduação e o campo teve 

o objetivo de medir a imersão no game. Os critérios ectodiegéticos referem-se a tempo, clima, 

ambientação, espacialidade e a própria coletividade considerados em jogos pervasivos. Se 

houvesse um estudo de campo válido cientificamente, talvez pudéssemos nos basear nas 

experiências de imersão aplicada na literatura e animação. A princípio, nos mantivemos na 

teoria. 

O artigo “Disponibilidade e utilização das TIC nas famílias pré-escolares” (DE LA 

SERNA TUYA; GONZÁLEZ CALLEROS; NAVARRO RANGEL, 2018), categorizado como 

“Cotidiano”, por considerar o ambiente familiar, realizou questionários aos responsáveis de 

alunos de 0 a 11 anos, de escolas públicas e privadas na cidade de Puebla, no México, em um 

estudo descritivo transversal de tipo quantitativo, entre 29 de agosto e 17 de outubro de 2016, 

a fim de identificar que fatores determinam a disponibilidade e uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) no ambiente familiar dos alunos de pré-escolar. O estudo 

concluiu que, além das condições socioeconômicas da família, a cultura familiar também é um 

fator de grande importância para se medir o uso de TIC em casa pelas crianças. A pesquisa 

levanta dados quantitativos interessantes para a nossa pesquisa, mas sua localização nos deixa 

limitados, pois apresenta realidade possivelmente diversa da nossa. 

O artigo “Simulando Situações e (Re)Elaborando Vivências Através de um Jogo 

Eletrônico” (QUEIROZ E MELO; THOMAZ; MOTA, 2016), é no mínimo emocionante. O 

trabalho de campo consistiu em observar a utilização do jogo The Sims por abrigados da 

APAE30. Adolescentes abandonados pelos pais tinham de simular uma família no jogo. No 

entanto, a primeira grande barreira encontrada foi o fato de o jogo não permitir a formação de 

famílias em uma casa sem a presença de adultos. Essa foi a primeira grande questão a ser 

resolvida pelos alunos. Categorizamos este artigo em “Cotidiano” pelo fato de simular o 

                                                 
30  APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 
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cotidiano no game, tendo seu estudo de campo sido realizado em 2013, em São João Del Rey, 

Minas Gerais, na metodologia laboratório em software. O objetivo era investigar a construção 

identitária dos jogadores, o que vem ao encontro de nosso estudo identitário na construção do 

cotidiano infantil. Contudo, a ambientação não se mostrou compatível com a nossa pesquisa. 

Enquanto os adolescentes buscavam criar uma família ideal imaginária no game, nosso universo 

promove o sentido inverso, se espelhando no virtual para o real. Como objetivo da oficina, as 

crianças criavam e recriavam disposições familiares diferentes. O jogo permitiu, com sua 

capacidade simuladora, a percepção da construção da autoimagem, além da construção familiar. 

Contudo, os adolescentes preferiam criar e recriar novas famílias a se manterem no cotidiano 

que o jogo criava depois. 

O artigo “Avaliação da criatividade figural infantil em contexto de educação não formal” 

(SILVA; NAKANO, 2018) categorizamos em “Educação” por se tratar no contexto da 

educação, ainda que não-formal. Este estudo de campo foi realizado em 2012 em Campinas, 

São Paulo, utilizando-se da metodologia Teste de Criatividade Figural Infantil em um público 

de 9 a 11 anos de idade, com o objetivo de avaliar a criatividade. Como resultados, a pesquisa 

percebe que o estímulo da criatividade no ambiente escolar depende muito da motivação dos 

profissionais da educação, pois as crianças já estariam pré-dispostas a isso. Utilizamos este 

artigo como parte da teoria sobre educação formal, não-formal e informal, pois a prática não 

confirmou as hipóteses de que os espaços de educação não-formal estariam sendo eficientes no 

desenvolvimento da criatividade. 

O artigo “Refletindo sobre a língua escrita e sobre sua notação no final da educação 

infantil” (ALBUQUERQUE; BRANDÃO; MORAIS, 2016) foi categorizado em nossa 

pesquisa como “Educação”, por tratar especificamente de alfabetização em ambiente escolar, 

envolvendo crianças de 5 anos de idade. Embora tenha realizado o estudo de campo 

diretamente, por observação, este artigo trabalhou também com o estudo de campo da 

dissertação “As Práticas de Leitura e Escrita: a transição da educação infantil para o primeiro 

ano do ensino fundamental” de B. S. A. Souza, realizado em 2011, o qual objetivava analisar 

práticas objetivas em prol da alfabetização. Também há a sugestão de outro estudo de campo, 

baseado no artigo “A passagem da educação infantil para o ensino fundamental: tensões 

contemporâneas”, de Neves, Gouvea e Castanheira, publicado em 2011. O objetivo do estudo 

de campo era mostrar a perda da ludicidade na passagem do Ensino Básico para o Fundamental. 

Entrando na discussão sobre a alfabetização precoce de crianças e seu tempo de brincar, 

apresenta-se a solução de iniciação alfabética com ludicidade. Contudo, as autoras realizam o 

próprio estudo de campo, baseado em 2 estudos de casos, também em Recife, Pernambuco, em 

2 turmas de Educação Básica, com crianças de 5 anos de idade, a fim de observar o aprendizado 
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infantil em uma abordagem lúdica sobre o sistema alfabético. Embora este artigo esteja 

totalmente voltado para a alfabetização, podemos aproveitar seus resultados a respeito da 

aprendizagem com ludicidade. Se observarmos os programas infantis voltados para este 

público, com a abordagem no letramento, verificaremos que a ludicidade é a chave da conexão 

infantil. No primeiro estudo de caso, verificaram que contos da tradição oral serviam para 

estimular o aprendizado, o que vem ao encontro de uma de nossas premissas. Este artigo levanta 

também a discussão da importância da vivência letrada da criança desde sempre, a fim de 

mantê-la familiarizada com o sistema alfabético antes da cobrança da alfabetização. Podemos 

concluir que, com os desenhos de animação, com os quais as crianças mantêm contato no seu 

cotidiano, em uma abordagem preocupada com o letramento, este papel da aprendizagem com 

ludicidade pode ser cumprido, principalmente se no seu cotidiano a criança já não convive com 

pessoas letradas, conforme a realidade brasileira. 

O artigo “A TV Educativa brasileira é educativa? Um estudo das relações entre a TVE e 

as escolas locais” (MAGALHÃES; COSTA; MAGALHÃES, 2016), categorizamos em 

“Educação”, por tratar do caráter educativo da TV nas escolas. Não sabemos o ano em que foi 

executado o estudo de campo, pois não é mencionado no artigo, mas apenas que foi publicado 

em 2016. O estudo entrevistou - por telefone ou questionários - diretores de escolas de todos os 

municípios de Minas Gerais onde havia uma TV educativa. Dos 56 municípios, o estudo 

percorreu 495 escolas. Além das escolas, também enviaram questionários para as emissoras. 

Embora o estudo seja bem interessante por tratar da tangente entre a escola e a produção 

televisiva, nos serviria apenas como ilustração, pois nossa proposta é o estudo do cotidiano 

domiciliar e especificamente na mídia animação, que tem se apresentado em diversas 

plataformas, além da TV. 

O artigo “Contribuições das neurociências ao processo de alfabetização e letramento em 

uma prática do Projeto Alfabetizar com Sucesso” (MEDEIROS; BEZERRA, 2015), apesar de 

não deixar claro o ano de realização de seu estudo de campo, foi publicado em 2015 e menciona 

que a pesquisa estaria em andamento no ano de 2011. Por tratar de alfabetização 

especificamente, o categorizamos como “Educação”. Utilizando-se da metodologia pesquisa-

ação, seu estudo de campo foi realizado em uma sala do 1º ano da Educação Básica, com 

crianças de 6 anos de idade, em uma escola da zona urbana do município de Cachoeirinha, no 

estado de Pernambuco. Seu objetivo era avaliar a eficácia de algumas sugestões estratégicas 

propostas pelos autores teóricos da pesquisa no processo de alfabetização, de acordo com a 

teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel (2002) e com a Psicogênese da Língua Escrita 

de Ferreiro e Teberosky (1979), que visam criar significado para o aprendizado como 

motivação. Como resultados, perceberam que os profissionais da educação deveriam aplicar as 
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técnicas explicadas nas teorias a fim de manter a turma motivada e aproveitar as potencialidades 

de cada um. Embora não tenhamos nos apoiado nos resultados práticos desta pesquisa, 

aproveitamos muito de seus preceitos teóricos. 

O artigo “Estratégias e procedimentos de crianças do ciclo de alfabetização diante de 

situações-problema que envolvem as ideias de número e sistema de numeração decimal” 

(BECK; CENCI; SILVA, 2015), apesar de não mencionar quando realizou seu estudo de 

campo, teve a pesquisa publicada em 2015. Do estudo de campo participaram duas turmas do 

ensino regular da rede pública municipal de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, com 

crianças de 8 e 9 anos de idade, em uma investigação-ação em torno de notações matemáticas, 

a fim de aferirem as habilidades adquiridas das crianças de acordo com o que é exigido na 

Provinha Brasil de matemática, que faz parte de um dos indicadores do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB), e é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Como resultado, verificaram que as crianças adquiriam 

as habilidades, sim, mas sentiam dificuldades em situações-problemas diferentes dos 

vivenciados no ambiente escolar. Embora tenhamos nos balizado de alguns dados teóricos a 

respeito de aprendizagem em alfabetização nesta pesquisa, não pudemos nos aproveitar dos 

dados do estudo de campo, pois este era de uso específico de notações matemáticas.  

O artigo “Leitura crítica da linguagem da propaganda: análise e síntese de uma proposta 

em mídia-educação” (CERIGATTO; SIQUEIRA, 2017), apesar de ter sido publicado em 2017, 

foi entregue em 2016. Isso significa que, embora seu texto não informe o ano de realização do 

estudo de campo, o mesmo foi efetuado antes desta data. Por objetivar testar material educativo 

para leitura crítica da publicidade, aplicando os chamados “conceitos-chave” da mídia-

educação considerados internacionalmente, nós o categorizamos como “Mídia”. O estudo de 

campo tratou de testes de material publicitário em 5 oficinas em que eram apresentados a 

crianças de 12 anos de um centro socioeducativo de Bauru, São Paulo. “As oficinas tinham dois 

objetivos: investigar modos como a linguagem gera sentido e relacionar esses sentidos, em 

especial o apelo com as expectativas do público-alvo das mensagens” (Ibid., p. 8). Os resultados 

foram auferidos por observação-participante e concluíram que as crianças de 12 anos de idade 

já têm capacidade de perceber a intenção dos anunciantes em suas mensagens publicitárias. 

Apesar da proposta de estudo de mídia, pela mídia-educação, seus resultados não tangenciaram 

nossas propostas de pesquisa nesta dissertação. 

O artigo português “Práticas e consumos dos jovens portugueses em ambientes digitais” 

(AMARAL; REIS; LOPES; QUINTAS, 2017), na categoria “Mídia”, realizou um estudo de 

campo entre 2014 e 2015 em 18 capitais portuguesas com a aplicação de questionários para 

jovens alunos de diversos tipos de escolas, com o objetivo de analisar o consumo midiático em 
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rede dos jovens portugueses. “Os resultados revelam que as práticas sociais em rede têm maior 

prevalência e que os consumos digitais de acesso são os mais constantes” (Ibid., p. 107). Os 

autores perceberam que na realidade portuguesa, dentro do campo pesquisado, “em rigor, os 

consumos mais significativos estão associados ao entretenimento, com diferentes práticas 

mobilizadas” (Ibid., 2017, p. 107). Além disso, concluíram que as competências técnicas podem 

limitar o consumo tecnológico destes jovens. Infelizmente a faixa etária não nos possibilitou 

aproveitar sequer este consumo, ainda que em outro país.  

Diante dos achados, percebemos que o estudo de campo que mais nos auxiliou nesta 

pesquisa teria sido a realizada por Adriana Fernandes (2012) em seu livro, fruto de sua 

dissertação. Foi o estudo de campo que tratou de educação e, o mais importante, animação. 

Embora a faixa etária tratada em seu universo de pesquisa também tenha sido de crianças entre 

8 e 9 anos, como muitos estudos se apresentaram, o foco na animação e na educação nos 

auxiliou deveras em nossa pesquisa. 

4.3 - Discussão Sobre os Achados 

Diante dos achados, verificamos que apenas a obra de Adriana Fernandes (2012) atendeu 

mais completamente o que buscávamos em termos de estudo de campo. Contudo, de um modo 

geral, pudemos verificar, diante de nossa premissa de que a hexis educativa se aplica no 

aprendizado diante da mídia animação, não houve qualquer trabalho de campo próximo deste 

sentido. Tivemos que nos ater à teoria, portanto.  

Mas pudemos verificar, a partir do estudo de campo de Albuquerque, Brandão e Morais 

(2016), que a ludicidade dos desenhos animados infantis, assim como nos contos e no teatro, 

pode deixá-los muito aprazíveis e receptivos, tornando-os mais adequados, se a proposta for 

pela educação e se a produção se voltar para intenções de aprendizagem infantil. Com o objetivo 

de discutir o ensino e a aprendizagem da linguagem escrita em alunos de 5 anos de idade, os 

autores acompanharam 2 turmas durante 1 ano letivo, em escolas públicas diferentes de Recife, 

Pernambuco. Seu estudo foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, do INEP, 

em 2016, e consistiu em promover um estudo de caso para cada turma acompanhada. Para tanto, 

observaram jornadas de aula completas em periodicidade sistemática ao longo do ano. Com os 

estudos de caso, observaram e relataram, por meio de registros de áudio e diários de campo, a 

organização de trabalho do profissional de educação em relação à língua escrita e às práticas de 

ensino propriamente ditas sobre a escrita e a evolução dos conhecimentos dos aprendizes a 

respeito do sistema de escrita alfabética. Os conhecimentos dos alunos sobre o sistema de 

escrita alfabética foram avaliados no início e no final do ano letivo, por meio da aplicação de 
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uma atividade de escrita de palavras com base em figuras. As crianças foram solicitadas a 

escrever como soubessem e posteriormente a ler as palavras escritas por elas. 

Como nosso objetivo não é averiguar o aprendizado da escrita alfabética, mas, neste caso, 

o aprendizado infantil aliado às práticas lúdicas em sala de aula, nos ativemos a estes aspectos 

especificamente, neste estudo. Os autores observaram que uma escola participante do estudo 

valorizava o espaço aberto que tinha, um lugar amplo e arborizado utilizado para recreação, 

mas que dispunha de um espaço coberto para atividades. Além disso, foi observado que, com a 

chegada de uma professora para assumir a biblioteca da escola, os alunos puderam levar livros 

para casa, incentivando a leitura e a apreciação de histórias e contos no conforto do lar. Já na 

outra escola estudada, o espaço era mínimo em sala de aula e também havia um jardim para 

atividades ao ar livre. 

Observando a prática docente, verificaram que uma das professoras acompanhadas 

procurava “[...] dar ênfase às atividades de leitura de livros de literatura e de outros textos, como 

poemas, além de realizar com os alunos muitas atividades lúdicas envolvendo jogos, atividades 

artísticas etc.” (Ibid., p. 524-525). A outra professora acompanhada também se apoiava em 

livros de literatura infantil, mas promovia atividades mais aplicadas ao ensino da escrita, com 

a prática de as crianças escreverem como soubessem e lerem e imaginarem o que poderia estar 

escrito nas páginas dos livros para os colegas. Mas além disso, ela promovia diversos jogos em 

alfabetização, utilizando de uma caixa de jogos apropriada para isso. Dentre os jogos nesta 

caixa, havia Batalha de palavras, Bingo dos sons iniciais, Trinca mágica, Caça-rimas, Palavra 

dentro de palavra, dominós de palavras que rimavam e de palavras com mesma sílaba inicial. 

“Enfatiza-se que aqueles jogos são muito apropriados para crianças de 5 anos, porque 

estimulam os meninos e as meninas a, ludicamente, prestarem atenção ao significante oral das 

palavras [...]” (Ibid., p. 528-529). 

Como prática das atividades diárias da turma acompanhada pelo estudo de campo, havia 

sempre a leitura de livros de literatura infantil e, conforme relatam na pesquisa, “As crianças 

apreciavam muito esses momentos e cobravam a atividade quando, por algum motivo, a 

professora deixava de ler para elas” (Ibid., p. 525). Explorando a ludicidade aliada ao processo 

de alfabetização, além de uma rotina na hora da chamada, que as crianças se habituavam, a 

professora chegou a promover um jogo chamado “bingo dos nomes”, no qual as crianças 

deviam pintar em uma ficha os nomes que ouviam. Como as crianças ainda não sabiam 

escrever, a professora também propunha a montagem de nomes com letras móveis.  

Essa busca participante das crianças as motiva e proporciona o aprendizado. Alguns 

desenhos animados, como por exemplo “A Casa do Mickey Mouse”, “Blaze and The Monster 

Machines”, “As Pistas de Blue”, ou ainda “Bubble Guppies”, apenas para citar o que tem 
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passado hoje na programação a cabo, também buscam esta participação e, muitas vezes, 

procuram com isso exercitar a lógica da criança, proporcionando algum aprendizado a respeito 

de cores, números, quantidades, direções, etc. 

Apesar de o estudo de campo do artigo analisado estar voltado para a alfabetização, 

pudemos nos apropriar da importância da ludicidade no aprendizado infantil nos estudos de 

caso avaliados. Conforme observam os autores da pesquisa, “Em nenhuma das duas turmas 

encontrou-se um ensino sistemático de correspondências letra-som” (Ibid., p. 530), ou mesmo 

“[...] em momento algum houve cobrança da escrita convencional, nem tarefas de cópias com 

correções” (Ibid., p. 530-531), mostrando a importância da ludicidade, “[...] vivendo, com 

prazer e sem cobranças” (Ibid., p. 531), no aprendizado.  

 

Figura 4: Banner desenho Bubble Guppies. 

Além disso, Fernandes (2012) afirma que, a partir dos desenhos animados, as crianças 

percebem os papéis sociais, constroem a imagem da sociedade onde vivem e, pela identificação, 

promovem a socialização ao brincar. Neste sentido, podemos resolver a premissa de que a partir 

de uma representação social, a animação, através da mídia (KELLNER, 2001), propicia com 

que a criança construa seu próprio cotidiano (HELLER, 2014; CERTEAU, 2014), em seus 

hábitos e produções sociais (VYGOTSKY, 1991). 

Partimos da premissa de que as fábulas podem servir de instrumento de educação, e 

verificamos que os contos promovem esta premissa desde idos tempos de nossa tradição oral 

(CAMPOS, 2013; TATAR, 2004), servindo-se dos elementos básicos da literatura e da 

dramaturgia, como identificação (MACHADO, 2002), catarse e introspecção (SOUSA; 

CALDIN, 2017). Como elemento-chave para a hexis educativa (SODRÉ, 2002), os contos 

apresentam a moral da história, a qual serve de canal para a comunicação do sentido de novas 

informações, apropriando-se dos incidentes emocionalmente carregados da trama como 

capacitor para a aprendizagem (MEDEIROS; BEZERRA, 2015). 
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Discutimos a premissa de que no pressuposto da multiplataforma, a animação seriada 

infantil chegaria à criança pré-alfabetizada em caráter de TV. Contudo, verificamos que, 

embora isso possa ocorrer, as multiplataformas possuem características diversas e a tecnologia 

vem evoluindo no sentido de aumentar a interatividade nestas plataformas. Portanto, o caráter 

de TV em nossa pesquisa pode ser substituído pela ludicidade da interatividade nas plataformas 

onde a animação se apresenta como mídia de um conteúdo de grande potencial educativo. Este 

foi o ajuste de lentes necessário para esta premissa. 

Para chegarmos à hexis educativa na animação, partimos de alguns questionamentos. 

Como a criança desenvolve seu cotidiano? Pela Neurociência, “[...] a neurobiologia cerebral e 

as teorias epigenéticas do desenvolvimento infantil descobriram a imagem de uma criança com 

capacidades e motivações internas por desenvolver [..., movendo os estudos] para um 

construtivismo cultural na recepção [...]” (FUENZALIDA, 2016, p. 69), reconhecendo a 

criança com suas competências socioemocionais a desenvolver. “As crianças buscam os pares 

para produzir culturas, de modo que, enquanto interpretam e reproduzem criativamente o 

mundo adulto, constroem elementos e estratégias coletivas de participação que as tornam 

sujeitos ativos socialmente [...]” (WERLE; BELLOCHIO, 2018, p. 569-570). Verificamos que 

a criança é produtora de cultura (BUSS-SIMÃO; GONÇALVES, 2015; WERLE; 

BELLOCHIO, 2018; FERNANDES, 2012) e, neste sentido, participa da produção de seu 

cotidiano. Como observaram Buss-Simão e Gonçalves (2015), 

[...] ao se observar atentamente as crianças, com olhar sensível às suas 

múltiplas formas de se expressar, suas reações, suas falas e balbucios, seus 

olhares, seus gestos, seus movimentos, suas interações, enfim, suas vivências 

no cotidiano, é possível encontrar caminhos que promovam experiências 

significativas nas relações pedagógicas cotidianas, possibilitando que as 

crianças aprofundem seus conhecimentos, ampliem seus repertórios, se 

aproximem das linguagens da arte, da cultura, entre outros aspectos. (BUSS-

SIMÃO; GONÇALVES, 2015, p. 99) 

Inclusive, pudemos perceber, neste movimento, como a criança elabora seu cotidiano a 

partir das mídia e representação social (FERNANDES, 2012; FUENZALIDA, 2016). Segundo 

Fernandes (2012, p. 168), “[...] através desse desenho animado, as crianças vivem aspectos da 

sua socialização, percebem os papéis sociais e constroem uma imagem da sociedade em que 

vivem”. Desta forma, respondemos à outra questão norteadora de nossa pesquisa: como as 

mídias influenciam o desenvolvimento do cotidiano infantil. 

Havíamos iniciado nossa pesquisa sob a premissa de que a animação seria a melhor 

representação dos contos de tradição oral nos dias atuais, contando com as tecnologias em voga 

(FOSSATTI, 2011). A animação evoluiu do teatro de sombras (CAMPOS, 2013), mantendo-

se atualmente mais presente em formato audiovisual, disponível em várias plataformas ao 
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acesso de adultos e crianças (FERNANDES, 2012). Seguindo a mesma lógica dos contos 

maravilhosos e sua moral, os desenhos animados contam sua história e, além dos elementos 

dramatúrgicos, envolvem o espectador pelas características audiovisuais do teatro: a imagem 

em movimento e os efeitos sonoros, principalmente. A educação se estabelece no público 

infantil quando a animação se relaciona axiologicamente com o cotidiano (FOSSATTI, 2011), 

o que Muniz Sodré (2002) nos apresenta como hexis educativa. 

Vale ressaltar, contudo, que diante do campo analisado, diante do livro de Adriana 

Fernandes (2012) utilizado em nossa pesquisa, diante dos 11 campos analisados, diante dos 41 

artigos selecionados para o estado da arte, diante de todos os artigos fora do estado da arte em 

que realizamos leitura diagonal, e diante das 116 revistas científicas Qualis B1 e B2, com até 5 

anos de publicação, nas áreas de Comunicação e Educação, não encontramos qualquer artigo 

que mencionasse a hexis educativa de Sodré (2002). Portanto, tivemos que realizar um exercício 

de suposições e análises baseadas em nossa compreensão da teoria. 
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Considerações Finais 

Outro dia meu filho de 4 anos encontrou um episódio de Charlie e Lola31 no YouTube e 

começou a assistir pelo smartphone. Neste episódio, a personagem Lola - a quem seu irmão 

Charlie se refere como “pequena e muito engraçada” todo início de episódio - resolveu que 

faria tudo sozinha. Quis se pentear sozinha, abotoar a blusa sozinha e até pôr seu suco no copo 

sozinha. No mesmo instante Lucas, meu filho, se levantou, foi à geladeira, pegou seu suco, 

pegou um copo e se propôs a se servir sozinho. E para a surpresa de todos, deu tudo certo. E 

depois do banho, quis se pentear sozinho. Embora desta vez não tenha tido muito sucesso, 

podemos perceber que ele aprendeu e se motivou a ganhar autonomia a partir de um episódio 

de desenho animado. É isso o que dissemos no tópico 3.3, quando, a partir do teatro, a animação 

trouxe os elementos da literatura: a identificação, a catarse e a introspecção. Acreditamos que 

a animação, a partir destes elementos, possa proporcionar movimentos como esse, e, assim 

como os antigos gregos e romanos pensavam, possa ser considerada um dos elementos 

formadores da personalidade humana, na medida em que também ensina lições de moral às 

crianças envolvidas no processo de ensino-aprendizagem (BESSA; CALDIN, 2017), afetando 

a sua construção de cotidiano.  

 

Figura 5: Banner desenho Charlie and Lola. 

A respeito de Charlie e Lola, soubemos pela Internet32 que este desenho também é 

apreciado por adultos, devido à qualidade das tramas. Apesar de as animações, de um modo 

geral, não serem destinadas somente às crianças, pela sua arte de trabalhar a informação visual, 

elas cativam especialmente os pequeninos. Vimos que, pela educação informal, uma pessoa, ou 

                                                 
31  Produção original da inglesa Tiger Aspect Productions (https://www.tigeraspect.co.uk/) de 2005, destinada a 

crianças de 3 a 7 anos. 

32  Wikipédia da animação. 
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uma criança, especificamente, pode aprender pela observação dos acontecimentos do cotidiano, 

pelos atos de um adulto, de outra pessoa. Aprendemos muito também apenas observando os 

fenômenos naturais no dia-a-dia. Mas como arte (BARBOSA JR., 2011), a animação, ao ser 

produzida por outro sujeito, tem uma intenção de comunicar algo. Apesar disso, muitas 

produções focam apenas no entretenimento, desperdiçando, ao nosso ver, uma excelente 

ferramenta de comunicação por informação visual para ensinar mais. Sabemos que, pelos 

preceitos da educação informal (GOHN, 2006a; LIBÂNEO, 2010), e pela capacidade de 

exercício das competências culturais internas das crianças (FUENZALIDA, 2016), haverá o 

aprendizado na correlação de seu cotidiano (FERNANDES, 2012). Mas a produção dos 

produtos audiovisuais de animação poderia se esmerar em buscar maior qualidade pedagógica. 

Mas este ponto pode abrir outra discussão, no sentido de que as crianças terão contato com estas 

animações em que ambiente? No conforto do lar, ou do lazer, por não ser um ambiente 

controlado de educação formal, a animação atinge várias faixas etárias. Neste ponto, as crianças 

podem estar devidamente preparadas para a mensagem do produtor. Como diz Fernandes 

(2012, p. 26), “[...] as crianças imitam o que veem na TV e que esta pode ensinar tanto coisas 

boas quanto más. A televisão, para eles, seria um estímulo e a recepção, uma resposta quase 

automática numa espécie de modelo imitativo do consumo televisivo”. 

A maioria dos produtos midiáticos de animação está preocupado, sim, em passar uma 

moral. Ainda que as crianças sejam cativadas pelos desenhos, sem a preocupação se vão 

aprender algo, o aprendizado ocorre. Nossa proposta é relacionar a animação e a criança, em 

busca do aprendizado em educação informal. Vimos que a axiologia dos contos promove o 

aprendizado pela hexis educativa e a animação representa bem os contos audiovisualmente, 

tornando o processo de aprendizagem pela hexis educativa semelhante. Segundo Fossatti 

(2011), analisando os desenhos animados, verificamos que as crianças se identificam com suas 

características dramatúrgicas baseadas nos contos, com histórias contadas ludicamente, em 

linguagem perfeitamente acessível, em um enredo fantasioso mas aceito no imaginário social. 

Como vimos no campo teórico sobre Educação, a criança produz cultura (FERNANDES, 2012) 

e, produzindo cultura, cria seu próprio cotidiano, relacionando-o imagética e axiologicamente 

com o apresentado nas animações consumidas (FOSSATTI, 2011). 

Vimos no Capítulo 4 que os demais artigos do estado da arte não conseguiram nos atender 

no estudo de campo, pois se distanciaram demais de nossa pesquisa. Também vimos que os 

demais artigos do estado da arte, apesar do escopo qualis B1 e B2, não apresentaram estudo de 

campo. Apesar de nós termos pesquisado em revistas científicas dentro dos campos de 

Comunicação e Educação, não encontramos artigos que tratassem de hexis educativa. E das 

poucas que encontramos que falassem a respeito de educação, a maioria ficou de fora do estado 
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da arte por não se enquadrar principalmente com os aspectos da faixa etária por nós pesquisada, 

pois tratavam sob a ótica da sexualidade, ou alteridade, por exemplo. E, como relatamos no 

referido capítulo, as revistas mais ao campo Educação que tratavam de crianças, geralmente 

focavam em crianças entre 9 e 10 anos, e em problemas de distúrbios de aprendizagem.  

Apesar de o percurso metodológico não ter se comportado como gostaríamos - 

transformou-se em uma jornada de possibilidades para futuros pesquisadores -, conseguimos 

focar nos assuntos que buscamos relacionar: animação, hexis educativa, educação e cotidiano 

infantil. No meio desta jornada acadêmica, reafirmei minha afinidade com o pensamento da 

professora da UniRio Adriana Hoffmann Fernandes. Muito da praxis não encontrada no estado 

da arte, pôde ser suprido pelo estudo de campo em sua obra As Crianças e os Desenhos 

Animados - mediações nas produções de sentidos (FERNANDES, 2012). Também observei 

meus filhos e consegui captar em filmagens muitos exemplos de aprendizado pelas multitelas. 

Identificando-se com as brincadeiras propostas pelo Pocoyo33, minha filha, com 2 anos de 

idade, pede pra também brincar de bolinhas de sabão, buscando imitar a brincadeira, como 

apresentado no desenho animado. Cantando as musiquinhas da Galinha Pintadinha34, na música 

A Canoa Virou, meu filho, com 1 ano e 10 meses, procura repetir os movimentos de tampar a 

respiração debaixo d’água. Seguindo a lógica dos números, meu filho repete e até se antecipa 

na contagem até 10 do Bob o Trem35, ou na apresentação das vogais com a Galinha Pintadinha, 

se antecipando também à ordem lógica aprendida na repetição.  

Mais imitações são observadas quando meu filho, com 1 ano e 10 meses de idade, se 

identifica com o game Just Dance. E ao imitar um personagem elefante, do desenho Peppa Pig, 

a rodar um banbolê em sua tromba. Ele tenta imitar com a argola de um jogo de argolas. Quando 

as crianças do desenho animado apostam corrida, ele sai correndo pela casa, rindo junto com 

os personagens infantis da animação. Desde 1 ano de idade, meu filho, como muitas outras 

crianças nesta idade, já sabia tocar no smartphone para escolher o que queria, sem se alongar 

neste toque, ou esbarrar em outros ícones. Chega a causar a impressão de que nós fomos feitos 

mesmo para a tela touch. 

                                                 
33  Produção da Zinkia Enterteinment (www.pocoyo.com, acesso em: 17 dez. 2020). 

34  Da Bromélia Produções, Brasil (www.galinhapintadinha.com.br, acesso em: 17 dez. 2020).  

35 Bob The Train, de USP Studios (uspstudios.co, acesso em: 17 dez. 2020). 
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Figura 6: Banner desenho Peppa Pig. 

Conforme visto no Capítulo 4, o percurso se alterou demais e ainda vivemos em meio a 

uma pandemia, ocasionando bloqueios e fechamentos de certos caminhos. Não posso negar 

que, assim como meus filhos me inspiram, também dificultam um pouco a vida de um 

pesquisador, pois as demandas diárias são muitas, e a todo o momento. Mas inspirações e 

exemplos também ocorriam a todo instante, no dia-a-dia. Podemos observar as crianças 

navegarem nas escolhas oferecidas pelo YouTube, por exemplo, mas também podemos 

manipular estas escolhas. Eu criei uma conta específica no Google para as crianças, onde 

procuro pré-selecionar os desenhos mais voltados para discussões inclusivas, ou abordagens 

mais preocupadas com uma formação crítica e cidadã. Nisso, por si só, o aplicativo começa a 

oferecer vídeos semelhantes para as crianças escolherem. 

Se, o início de minha busca acadêmica pela educação na animação partiu do que minha 

filha assistia, quando pequena, hoje, com 12 anos, ela já produz suas próprias animações36. 

Como entrei nos meandros do aprendizado a nível cerebral, e busquei literatura especializada 

em educação infantil, hoje estamos nos beneficiando deste aprendizado no home schooling das 

crianças. Sabemos que a dificuldade de desenvolvimento da fala de meu filho se amplia pelo 

fato de ele não estar se socializando na escola, por causa da pandemia. Mas, com as lições 

apreendidas neste estudo, com 4 anos de idade ele já está começando a escrever por conta 

própria, sem obrigação. Comunicar é educar, como dizia Paulo Freire (1996), endossado por 

Muniz Sodré (2012). Então, que a interdisciplinaridade seja mais frequente nas pesquisas 

acadêmicas, em prol de mais conhecimento comum. 

No início, verificamos que, nas áreas de Educação e Comunicação, os estudos estão mais 

voltados para a idade escolar em diante. E, geralmente, as crianças em idade pré-escolar 

possuem seus estudos realizados pelas ciências médicas (BUSS-SIMÃO; GONÇALVES, 

                                                 
36  Como pode ser visto em https://youtu.be/bdEdyXHifw4. 
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2015). Isso se dá porque a escola permite o estudo sistematizado a partir da rotina escolar, 

dentro de um ambiente padronizado na educação formal, facilitando as adequações às questões 

normativas de um estudo científico. O ambiente doméstico, além de diverso, está relacionado 

à intimidade das famílias. E, neste caso, nos remetendo às bases da Teoria da Relatividade de 

Einstein, qualquer luz sobre o objeto promoverá mudanças em seu comportamento.  

Adentrando no universo da Educação, percebemos como as mídias eram malvistas 

(FUENZALIDA, 2016), mostrando-nos, mais uma vez, que a falta de interação entre as áreas 

deixou a Educação ainda na era do behaviorismo, como se o consumidor fosse passivo e, em 

alguns casos, ainda tratando a criança como uma tábula rasa. Mas encontramos alguns artigos, 

no estado da arte, que começam a resgatar discussões a respeito, levantando soluções como 

literacia e Educomunicação (CERIGATTO; SIQUEIRA, 2017; FUENZALIDA, 2016).  

Embora a hexis educativa trate de Educação, não encontramos, neste estado da arte, 

qualquer artigo que tratasse do assunto. Muniz Sodré (2012) é um teórico da Comunicação e, 

mais uma vez, por causa da falta de interação entre as áreas, não tivemos este respaldo da 

Educação. Deixamos aqui, então, esta proposta de diálogo interdisciplinar em novas pesquisas. 

“Pesquisas semelhantes ou mesmo complementares com diferentes pontos de vista contribuem 

para a valorização da pesquisa que está sendo feita permitindo de certa forma o avanço do 

conhecimento científico” (MINUSSI et al., 2018, online). 

Em nossa jornada, realizamos um passeio pelos conceitos de educação formal, informal 

e não-formal. Ficou claro, no Capítulo 4, que nossa intenção inicial era transformar a animação 

em instrumento de educação não-formal, ou, como apresenta o estudo sobre as TVEs 

(MAGALHÃES; COSTA; MAGALHÃES, 2016), em instrumento aliado à educação formal. 

Contudo, diante das dificuldades encontradas em nos enveredarmos pela produção, nos 

mantivemos na educação informal, cujo papel certas animações assumem perfeitamente, por 

terem sido criadas com preocupação com o aprendizado infantil. Vimos que a ludicidade aliada 

à educação proporciona ganhos não só às crianças (FOSSATTI, 2011; SOARES, 2007; 

BESSA; CALDIN, 2017; FERNANDES, 2012). Muitas empresas têm inserido a gamificação 

em sua administração (OLIVEIRA, 2015).  

Podemos, então, confirmar a grande influência da mídia para a formação infantil, 

considerando os momentos social e tecnológico contemporâneos, momentos estes em que 

presenciamos, em nosso cotidiano, gerações se formando diante de telas, que apresentam 

programas para crianças sem o devido tratamento pedagógico em suas produções. Diante da 

conclusão desta pesquisa - e diante dos caminhos que não pudemos tomar em nossa trajetória 

acadêmica, por percalços diversos relatados no Capítulo 4 -, gostaríamos de apresentar aqui 

algumas questões que ainda ficaram suspensas no turbilhão que vivemos hoje, como sugestão 
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para futuras pesquisas. Se as produções audiovisuais não estão preparadas para as crianças, 

nossas crianças estão preparadas para os produtos audiovisuais disponíveis nas diversas 

plataformas onde se apresentam? Então, o que podemos fazer? Como podemos transformar as 

telas em ferramentas úteis para, ao invés de alienar, formar? Não foi útil para meus filhos, 

mesmo sem a intervenção da escola? Como podemos aliar a eficiência da mídia audiovisual ao 

processo de aprendizagem? As telas já fazem parte das nossas vidas e por que não as utilizar 

para agregar valor ao cotidiano dos nossos filhos e netos? Por que não pensar no potencial da 

animação e dos contos como uma ferramenta educacional? Por que não pensar em ensinar pelo 

entretenimento? Acredito que com essa mudança de perspectiva, crianças, adolescentes e até 

adultos poderiam usufruir das horas e mais horas em frente às telas para além do entretenimento, 

visando uma utilidade pedagógica aplicada. 
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Anexos 

Anexo I - Revistas Científicas pesquisadas no Estado da Arte  

(Classificação Qualis de abril de 2019) 

1. Agora (Florianópolis) B1 

2. Alceu (Online) B1 e Alceu (PUCRJ) B1 

3. Alea: Estudos Neolatinos (Impresso) B1 

4. Anais do Museu Histórico Nacional B1 

5. Animus (Santa Maria) B1 e Animus (Santa Maria. Online) B1 

6. Biblionline (João Pessoa) B1 

7. Biblios (Lima) B1 

8. BiD. Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació B1 

9. Brazilian Journal of Information Science B1 

10. Brazilian Journalism Research (Online) B1 

11. Ciberlegenda (UFF. Online) B1 

12. Ciência da Informação (Impresso) B1 

13. Cine Documental B1 

14. Comunicação & Inovação (Online) B1 

15. Comunicação & Sociedade B1 e Comunicação & Sociedade (Online) B1 

16. Comunicação, Mídia e Consumo (Online) B1 e Comunicação, Mídia e Consumo 

(São Paulo. Impresso) B1 

17. Conexão (UCS) B1 

18. Conexão: Comunicação e Cultura B1 

19. Contemporânea (Salvador. Impresso) B1  

20. Contemporanea (UFBA. Online) B1 

21. Contracampo (UFF) B1 

22. Cuadernos de Información - Facultad de Comunicaciones (Impresa) B1 

23. Culturas Midiáticas B1  

24. Datagramazero (Rio de Janeiro) B1 

25. Devires (UFMG) B1 

26. Diálogos de la Comunicación (En línea) B1 

27. Discursos Fotográficos B1 e Discursos Fotográficos (Online) B1 

28. Doc On-Line: revista digital de cinema documentário B1 

29. Documentacion de las Ciencias de la Informacion B1 
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30. ECCOM - Educação, Cultura e Comunicação B1 

31. Eco (UFRJ) B1 

32. Educar em Revista (Impresso) B1 

33. Em Questão B1 

34. Em Questão (UFRGS. Impresso) B1 

35. Encontros Bibli B1 

36. Eptic (UFS) B1 

37. Estudos em Jornalismo e Mídia B1 

38. Estudos em Jornalismo e Mídia (UFSC) B1 

39. Estudos Históricos (Rio de Janeiro) B1 

40. História. Questões e Debates B1 

41. Ibersid (Zaragoza) B1 

42. Informação & Informação (UEL. Online) B1 

43. Interface (Botucatu. Impresso) B1 

44. La Trama de la Comunicación B1 

45. Lecture Notes in Computer Science B1 

46. Líbero (FACASPER) B1 

47. Liinc em Revista B1 

48. Logos (Rio de Janeiro. Online) B1 e Logos (UERJ. Impresso) B1 

49. Lumina (Juiz de Fora) B1 e Lumina (UFJF. Online) B1 

50. Media e Jornalismo B1 

51. Mediaciones Sociales B1 

52. Organicom (USP) B1 

53. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia B1 

54. PontodeAcesso (UFBA) B1 

55. Razón y Palabra B1 

56. RBBD. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação (Online) B1 

57. RECIIS. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde 

(Edição em Português. Online) B1 

58. Revista Brasileira de Ciência Política B1 e Revista Brasileira de Ciência Política 

(Impresso) B1 

59. Revista Compolitica B1 

60. Revista Comunicação Midiática B1 e Revista Comunicação Midiática (Online) B1 

61. Revista de Administração Pública (Impresso) B1 

62. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação B1 
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63. Revista Eco-Pós (Online) B1 

64. Revista Estudos Feministas (UFSC. Impresso) B1 

65. Revista Fronteiras (Online) B1 

66. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação B1 

67. Revista Internacional de Relaciones Publicas B1 

68. Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación B1 e Revista 

Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación Online B1 

69. Rumores (USP) B1 

70. Scire (Zaragoza) B1 

71. Semiotica (Berlin) B1 

72. Sessões do Imaginário (Impresso) B1 e Sessões do Imaginário (Online) B1 

73. Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação B1 

74. Antares: Letras e Humanidades B2 

75. Caderno CRH (UFBA. Impresso) B2 

76. Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e Documentação B2 

77. Cognitio (PUCSP) B2 

78. Cognitio-Estudos (PUC-SP. Online) B2 

79. Communicare (São Paulo) B2 

80. Comunicação & Informação B2 

81. Comunicação & Informação (UFG) B2 

82. Comunicacao e Educacao (USP) B2 

83. Conexão Letras B2 

84. Cuadernos de literatura En Catálogo B2 

85. Espacios (Caracas) B2 

86. Esprit Critique (Montréal) B2 

87. Estudos em Comunicação B2 

88. Etudes de Communication B2 

89. Extraprensa (USP) B2 

90. Iluminuras (Porto Alegre) B2 

91. International Review of Information Ethics B2 

92. Journalism & Mass Communication Educator B2 

93. Letras de Hoje (Impresso) B2 

94. Museologia e Patrimônio B2 

95. Novos Olhares - Revista de Estudos sobre Práticas de Recepção a Produtos 

Midiáticos B2 
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96. Novos Olhares (USP) B2 

97. O Percevejo Online B2 

98. Observatório (OBS*) B2 

99. RAC. Revista de Administração Contemporânea (Online) B2 

100. Redes.com (Sevilla) B2 

101. Revista ACB (Florianópolis) B2 

102. Revista Alterjor USP B2 

103. Revista Brasileira de Ciências do Esporte (Online) B2 

104. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos RBEP-INEP B2 

105. Revista Brasileira de História da Educação B2 

106. Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação (Impresso) B2 e Revista 

de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação (Online) B2 

107. Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro B2 

108. REVISTA GEMInIS B2 

109. Revista HISTEDBR On-line B2 

110. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação B2 

111. Rizoma B2 

112. Signos do Consumo B2 

113. Territórios e Fronteiras (UFMT. Impresso) B2 

114. The Journal of Religion B2 

115. TripleC (Viena) B2 

116. Verso e Reverso (Unisinos. Online) B2 e Verso e Reverso: revista da comunicação 

(UNISINOS. Impresso) B2 



CXIV 

Anexo II - O Estado da Arte - artigos selecionados para o estado da arte 

Tabela 2: Artigos selecionados para o estado da arte. 

Título Revista Ano Edição 

Contos de fadas também é coisa de gente grande: 

aplicabilidade terapêutica de histórias infantis para 

adultos 

Revista ACB 

(Florianópolis) 

2017 v. 22, n. 3 

O teatro infantil: arte ou didatismo? Revista ACB 

(Florianópolis) 

2015 v. 20, n. 2 

Ciranda do MAB: o imaginário infantil nos movimentos 

sociais 

Revista Alterjor (USP) 2015 v. 12 n. 2 

A construção social da infância e a “Maricota sem 

Dona”: fragmentos narrativos na pesquisa em educação 

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos 

(INEP) 

2018 v. 99, n. 253 

Refletindo sobre a língua escrita e sobre sua notação no 

final da educação infantil 

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos 

(INEP) 

2016 v. 97, n. 247 

Estratégias e procedimentos de crianças do ciclo de 

alfabetização diante de situações-problema que 

envolvem as ideias de número e sistema de numeração 

decimal 

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos 

(INEP) 

2015 v. 96, n. 244 

Educação não escolar como campo de práticas 

pedagógicas 

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos 

(INEP) 

2015 v. 96, n. 244 

Contribuições das neurociências ao processo de 

alfabetização e letramento em uma prática do Projeto 

Alfabetizar com Sucesso 

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos 

(INEP) 

2015 v. 96, n. 242 

Percursos e tendências da produção científica sobre 

crianças de 0 a 3 anos na Anped 

Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos 

(INEP) 

2015 v. 96, n. 242 

Conectar ou desconectar - debates sobre a reflexão a 

partir da Educação para os meios 

Comunicação & 

Educação (USP) 

2018 v. 23 n. 2 

Política pública: a televisão infantil na educação infantil Comunicação & 

Educação (USP) 

2016 v. 21 n. 2 

Educomunicação e Mediação Escolar: Um projeto 

educomunicativo para a relação Criança, Desenho 

Animado e Consumo 

Comunicação & 

Educação (USP) 

2016 v. 21 n. 2 

Exposição de crianças à mídia eletrônica e processos 

miméticos 

Comunicação & 

Inovação 

2017 v. 18, n. 38 

O impacto das novas tecnologias na televisão: 

fabricantes x emissoras 

Comunicação & 

Sociedade (Metodista) 

2017 v. 39, n. 3 

Imersão ectodigética em jogos pervasivos: a inclusão de 

elementos externos na experiência narrativa 

Comunicação & 

Sociedade (Metodista) 

2015 v. 37, n. 3 

Leitura crítica da linguagem da propaganda: análise e 

síntese de uma proposta em mídia-educação 

Revista Comunicação 

Midiática (UNESP) 

2017 v. 12 n. 2 

Televisión para niños y niñas en Argentina. Un estudio 

exploratorio 

Revista Comunicação 

Midiática (UNESP) 

2016 v. 11, n. 3 
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Título Revista Ano Edição 

A TV Educativa brasileira é educativa? Um estudo das 

relações entre a TVE e as escolas locais 

Revista Comunicação 

Midiática (UNESP) 

2016 v. 11, n. 2 

Sobre a constituição da noção de frame televisual (ou 

analisando conceitualmente as reconfigurações nos 

modos de assistir TV) 

Comunicação, Mídia e 

Consumo (ESPM) 

2017 v. 14, n. 41 

Atravessando as bordas do círculo mágico: imersão, 

atenção e videogames 

Comunicação, Mídia e 

Consumo (ESPM) 

2016 v. 13, n. 36 

Exposição infantil à publicidade em sites de jogos do 

Brasil e da Espanha 

Comunicação, Mídia e 

Consumo (ESPM) 

2015 v. 12, n. 34 

Melodrama infantojuvenil na televisão brasileira: 

análise estilística de Carrossel (SBT, 2012-2013) 

Conexão - 

Comunicação e Cultura 

2017 v. 16, n. 31 

Aspectos da convergência entre web e televisão sob a 

perspectiva cultural 

Conexão - 

Comunicação e Cultura 

2016 v. 15, n. 29 

Possibilidades de aprendizado por meio de séries 

televisivas: critical thinking em dr. House // learning 

possibilities through television series: critical thinking 

in house m.d. 

Contemporânea 

(UFBA) 

2016 v. 14, n. 3 

Simulando situações e (re)elaborando vivências através 

de um jogo eletrônico // simulating situations and 

(re)working experience through a electronic game 

Contemporânea 

(UFBA) 

2016 v. 14, n. 3 

Netflix, discursos de distinção e os novos modelos de 

produção televisiva // Netflix, discourse of distinction 

and new modes of televison production 

Contemporânea 

(UFBA) 

2016 v. 14, n. 2 

Brasil e Portugal: infâncias contemporâneas e suas 

culturas digitais // Brazil and Portugal: contemporary 

childhoods and their digital cultures 

Contemporânea 

(UFBA) 

2015 v. 13, n. 1 : 

Dossiê 

temático 

Jovens e 

Consumo 

Midiático 

Avaliação da criatividade figural infantil em contexto 

de educação não formal / Assessment of children’s 

figural creativity in non-formal education 

Revista de Educação 

(Campinas) 

2018 v. 23, n. 1 

Mimese: sobre processos de conhecimento, 

representação artística e formação na história da 

educação 

Educar em Revista 2019 v. 35, n. 73 

A metáfora no conto fantástico Revista ECCOM 

(Lorena - SP) 

2019 v. 10, n. 19 

As narrativas audiovisuais destinadas ao público 

infantil no início da década de 1990: práticas de 

intertextualidade transmídia em desenhos animados 

Estudos em 

Comunicação 

2018 v. 1, n. 26 

Práticas e consumos dos jovens portugueses em 

ambientes digitais 

Estudos em 

Comunicação 

2017 n. 24 

Espectatorialidade comentada no youtube - um estudo 

comparado sobre recepção de webséries 

GEMInIS (UFSCAR) 2018 v. 9, n. 3 
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Título Revista Ano Edição 

Análise fílmico-compreensiva da narrativa seriada: uma 

proposta metodológica para ler o imaginário em séries 

de TV 

GEMInIS (UFSCAR) 2018 v. 9, n. 2 

Do botão ao toutchscreen – a evolução das narrativas 

audiovisuais e a experiência do espectador 

GEMInIS (UFSCAR) 2017 v. 8, n. 1 

Opções de dramaturgia e encenação no programa 

infantil Teatro Rá Tim Bum! 

GEMInIS (UFSCAR) 2014 v. 5, n. 1 

Disponibilidade e utilização das TIC nas famílias pré-

escolares 

Revista Ibero-

Americana de Estudos 

em Educação (UNESP) 

2018 v.13, n.2 

Os youtubers e as relações de identificação e projeção 

no imaginário infanto-juvenil contemporâneo: 

discussões a partir da ética da estética 

Iluminuras (UFRGS) 2017 v. 18, n. 44 

Estruturas simbólicas e transmissão cultural: educação 

formal, mídia de massa e o debate da escola paralela 

Redes.Com (Sevilla - 

ESP) 

2015 n. 12 

Em nome do direito de ser criança - o papel 

vanguardista do marco legal da primeira infância no 

combate à pressão consumista e a comunicação 

mercadológica 

Signos do Consumo 

(USP) 

2019 v. 11, n. 1 

A filosofia do cotidiano na crônica brasileira Verso e Reverso 

(Unisinos. Online) 

2014 v. 28, n. 69 

Fonte: Autor. 
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Anexo III - Estudo de Palavras-Chave 

Complementando o estudo a respeito dos componentes de uma pesquisa, após termos 

abandonado a tentativa de buscas por palavras-chave e termos adotado a regra da exaustividade 

de Bardin (1977), observamos que as palavras-chave ora decididas para a pesquisa foram pouco 

ou quase nada encontradas na amostra utilizada em nosso estado da arte.  

Neste escopo pesquisado, os termos “fábula”, “aprendizagem infantil”, “pré-

alfabetizado”, “cotidiano infantil”, “pantomima”, “cognição infantil”, “animação”, “Peppa”, 

“Pocoyo”, “Galinha Pintadinha”, “Ficção seriada infantil”, “Séries infantis”, “Audiência 

infantil” e “Estado da Arte” não encontraram qualquer referência. 

Dos termos pesquisados, podemos destacar, conforme a Tabela 3, que foram encontradas 

130 ocorrências nos 41 artigos selecionados, entre título, palavras-chave e resumo.  

Tabela 3: Pesquisa de palavras-chave. 

Prioridade Termo Título Palavras-chave Resumo 

1 Conto 2 2 3 

2 Fábula 0 0 0 

3 Aprendizagem infantil 0 0 0 

4 Pré-escolar 1 1 1 

5 Pré-alfabetizado 0 0 0 

6 Crianças do Ciclo de Alfabetização 1 1 0 

7 Alfabetização e letramento 1 0 0 

8 Imaginário infantil 1 1 1 

9 Educação infantil 2 2 4 

10 Narrativa(s) Midiática(s) 4 4 6 

11 Desenho animado 1 1 2 

12 Culturas da Infância 0 1 1 

13 Infância/ criança 8 7 20 

14 Cotidiano infantil 0 0 0 

15 Mimese 1 1 2 

16 Pantomima 0 0 0 

17 Cognição infantil 0 0 0 

18 Educação não-formal 0 2 0 

19 Construção identitária 0 1 1 

20 Construção social da infância 1 1 0 

21 Educação para as Mídias 0 0 1 

22 Mídia-educação 1 1 1 
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Prioridade Termo Título Palavras-chave Resumo 

23 Animação 0 0 0 

24 Programa infantil 1 0 0 

25 Televisão infantil 1 2 0 

26 TV educativa 1 0 0 

27 Peppa 0 0 0 

28 Pocoyo 0 0 0 

29 Galinha Pintadinha 0 0 0 

30 Ficção seriada infantil 0 0 0 

31 Séries infantis 0 0 0 

32 Audiência infantil 0 0 0 

33 Primeira infância 1 1 1 

34 Ludicidade 0 0 1 

35 Consumo digital infantil 0 1 1 

36 Novas tecnologias 1 0 0 

37 TV conectada 0 1 1 

38 Mídia digital 0 1 0 

39 Convergência 1 1 2 

40 Círculo mágico 1 1 1 

41 Experiência narrativa 1 0 0 

42 Imersão 2 2 1 

43 Frame televisual 1 1 1 

44 Teatro Infantil 1 1 1 

45 Análise de conteúdo 0 1 2 

46 Estado da Arte 0 0 0 

Fonte: Autor. 
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Anexo IV - Histórico da Animação 

Das Fábulas à Animação 

A Tradição Oral 

“Disseminados por diversas mídias - da ópera e do drama ao cinema e à publicidade -, os 

contos de fadas tornaram-se uma parte vital de nosso capital cultural” (TATAR, 2004, p. 15). 

Os contos de fadas que conhecemos hoje, com madrastas malvadas, bichos-papões 

sanguinários, irmãos rivais e fadas madrinhas tiveram a sua origem em épocas de povos pré-

literários, quando histórias eram contadas entre adultos, mesmo, em tabernas, ao pé do fogo, 

em volta da fogueira ou da lareira, ou no dia-a-dia, durante os afazeres domésticos, nos quartos 

de fiar, ou para afugentar o tédio. Serviam para entreter e para orientar. Os contos de fadas que 

hoje conhecemos são geralmente ambientados na Idade Média, época em que a alfabetização 

era quase inexistente, sendo mantida apenas por alguns monges ou membros da realeza. Como 

não havia luz elétrica, após o pôr-do-sol, o costume era concluir as obrigações domésticas e o 

recolhimento para dormir. Neste ínterim ocorriam os momentos de contação de histórias, as 

quais eram ouvidas tanto por adultos, quanto por crianças. Histórias, como a da Chapeuzinho 

Vermelho, por exemplo, deixavam ensinamentos, como os perigos de se desviar do caminho 

correto, dentre outros. 

Esperamos dos contos de fadas que passem claras orientações morais, junto com 

mensagens positivas. Muitas vezes, contudo, ao lermos um conto, como Cinderela, por 

exemplo, ficamos mais interessados na superação da personagem sobre os obstáculos 

enfrentados na vida “no borralho”, do que no desfecho onde ocorre a ascensão social e solução 

dos problemas.  

Outro ponto a observar das histórias e contos é que “as crianças muitas vezes se 

concentram em detalhes isolados, produzem interpretações idiossincráticas ou se apaixonam 

por vícios tanto quanto por virtudes” (TATAR, 2004, p. 11). Assim, podemos perceber que seus 

ensinamentos morais poderiam não coincidir necessariamente com os programas didáticos 

determinados pelos pais.  

Estudando os contos e suas origens, vimos que a moral da história, clara e objetiva, foi 

agregada aos novos tempos, pois no princípio a moral se mostrava duvidosa, muitas vezes 

ambígua, e até questionável. Walter Benjamin nos alerta que os ensinamentos morais dos contos 

de fadas também têm seus problemas. Durante o percurso dos contos, os personagens agem de 

formas contestáveis, o que proporcionou mudanças nas histórias, principalmente em tempos do 

“politicamente correto” pós-moderno.  
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O ilustrador britânico George Cruikshank resolveu realizar, por conta própria, mudanças 

drásticas em alguns contos. Como por exemplo, em João e o Pé de Feijão, ao invés de João 

roubar as riquezas do gigante, estaria recuperando parte da riqueza que havia sido roubada de 

seu falecido pai. E desta forma, todos os contos que conhecemos hoje foram reescritos a fim de 

se adaptarem aos dias atuais.  

Charles Perrault, por sua vez, criou a coletânea “Contos da Mamãe Gansa”, em 1697, 

acrescentando sempre ao menos uma moral da história para cada conto. “Frequentemente, 

contudo, essas conclusões morais não se harmonizavam com os eventos na história e vez por 

outra não ofereciam nada além de uma oportunidade para um comentário social aleatório e 

digressões sobre caráter. As diretrizes comportamentais explícitas acrescentadas por Perrault e 

outros tendem a não funcionar quando visam crianças” opina TATAR (2004, p. 12). 

Além disso, na época em que os contos surgiram, a violência fazia parte do dia-a-dia. Por 

conta disso, nestas adaptações modernas, muito da violência foi amenizada. Antes de chegarem 

aos irmãos Grimm, ou mesmo em Hans Christian Andersen, estes contos apresentavam, além 

do alumbramento, medo e violência.  

As histórias contadas naquela época não passaram por intervenções editoriais, pois já 

eram frequentemente apropriadas ao público e à época vigentes, moldadas ao contexto cultural. 

Por virem de uma tradição oral, mantinham as características de envolverem a atenção pela 

entonação, onomatopéias e também eram sujeitas a alterações por quem as contava. Um amigo 

de Hans Christian Andersen, chamado Edvard Collin, relata como ocorria com as contações do 

amigo: “Quer o conto fosse seu ou de outrem, a maneira de contar era inteiramente sua, e tão 

intensa que as crianças ficavam arrepiadas. Gostava, também, de dar rédea solta a seu humor, 

sua fala não tinha fim, ricamente adornada com as figuras delinguagem que as crianças 

conheciam bem, e com gestos condizentes com a situação. Até a frase mais seca ganhava vida. 

Não dizia ‘As crianças entraram na carruagem e partiram’, mas ‘Elas entraram na carruagem - 

Adeus, papai! Adeus, mamãe! - o chicote estalou plec! plec! e lá se foram, depressa! à direita!” 

(TATAR, 2004, p. 13). Maria Tatar (2004, p. 14) completa que “Ler essas histórias como 

Andersen é uma forma de apropriá-las, de transformá-las em nossas histórias culturais, 

infletindo-as de novas maneiras e em alguns casos reescrevendo o que se passou ‘era uma vez’”.  

“Como depósitos de um consciente e um inconsciente culturais coletivos, os contos de 

fadas [...]” serviam para deixar uma mensagem. Se você for forte o suficiente para superar os 

obstáculos que a vida lhe impõe, você sairá vitorioso, como uma pessoa melhor. “Ingressando 

no mundo da fantasia e da imaginação, crianças e adultos garantem para si um espaço seguro 

em que os medos podem ser confrontados, dominados e banidos. [...] os contos de fadas podem 
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fazer aflorar o medo, mas no fim sempre proporcionam o prazer de vê-lo vencido (TATAR, 

2004, p. 8-10).  

“O filósofo alemão Walter Benjamin louvou a determinação aguerrida dos heróis e 

heroínas dos contos de fadas: ‘A coisa mais sábia - assim o conto de fadas ensinou à 

humanidade nos velhos tempos, e ensina às crianças até hoje - é enfrentar as forças do mundo 

mítico com astúcia e bom humor’” (TATAR, 2004, p. 10).  

“Dando um caráter terreno aos mitos e pensando-os em termos humanos em vez de 

heróicos, os contos de fadas imprimem um efeito familiar às histórias no arquivo de nossa 

imaginação coletiva” (TATAR, 2004, p. 9). E assim, seguindo uma tradição oral, os contos 

constituem um poderoso legado cultural, sendo transmitido de geração em geração, até os dias 

atuais. “Os contos de fadas, segundo o ilustrador britânico Arthur Rackham, tornaram-se ‘parte 

de nosso pensamento e expressão cotidianos, e nos ajudam a moldar nossas vidas’” (TATAR, 

2004, p. 8).  

Nos dias atuais os contos também atuam da mesma forma. Como TATAR (2004, p. 8) 

nos conta, “numa profunda reflexão sobre a leitura da infância, Arthur Schlesinger Jr. escreve 

sobre como os contos clássicos ‘contam às crianças o que elas inconscientemente sabem - que 

a natureza humana não é inatamente boa, que o conflito é real, que a vida é severa antes de ser 

feliz -, e com isso as tranquilizam com relação a seus próprios medos e a seu próprio senso de 

individualidade”. 

Por meio destas histórias, os adultos adquirem recursos que os permitem conversar com 

as crianças sobre o que é importante em suas vidas. “Se por um lado os contos de fadas não nos 

fornecem as lições morais e mensagens adequadas pelas quais às vezes ansiamos, por outro 

continuam a nos proporcionar oportunidades para pensar sobre as angústias e desejos a que dão 

forma, para refletir sobre os valores condensados na narrativa e discuti-los, e para contemplar 

os perigos e possibilidades revelados pela história” (TATAR, 2004, p. 12). Durante a contação, 

as crianças interrompem as histórias para comentarem sobre as figuras, ou acontecimentos 

recentes. É a oportunidade para os pais, através de uma crítica cultural, promoverem o diálogo 

associando a ficção à realidade contemporânea.  

Maria Tatar (2004, p. 15) conclui que “[...] a partir do emaranhado dessa conversa e 

tagarelice, começamos a definir nossos próprios valores, desejos, apetites e aspirações, criando 

identidades que nos permitirão produzir finais para sempre felizes para nós e para nossos 

filhos”. 

O gênero fábula, inventado por Esopo (séculos VII-VI a.C.) tem como principal 

característica o fato de ser protagonizado por animais. 



CXXII 

Literatura Infantil 

Com o propósito de estabelecer limites, as definições, de uma maneira geral buscam 

indicar o verdadeiro sentido ou a significação precisa de um determinado tema (FERREIRA, 

2010, p. 222), no entanto, por vezes as definições são controladas para servirem a um propósito, 

desta forma, conforme preceitua Peter Hunt, não se pode dizer que temos hoje uma única 

definição para literatura infantil. Da mesma forma, considerar um livro bom, só faz sentido 

dentro de um contexto histórico, acadêmico e cultural. O bom pode significar ser eficaz para 

educação, para aquisição da linguagem, para socialização, para aculturação ou simplesmente 

para o entretenimento, considerando circunstâncias específicas (HUNT, 2010, p. 75). 

Existem ainda, segundo o autor, uma série de divergências com relação à classificação e 

ao status da literatura infantil. Por muitos anos os críticos apresentaram esta, como um 

subproduto dos textos destinados ao público adulto. Felizmente tal premissa foi desconstruída 

dando espaço à estudos cada vez mais específicos e apurados com relação ao tema. De acordo 

com Hunt, não existe diferença significativa entre a literatura infantil e a literatura adulta. A 

única ressalva que faz é com relação às referências. Assim, considerando o público a que se 

destina, a linguagem deve ser acessível levando em conta a percepção, a atenção e as 

experiências do leitor/ouvinte (HUNT, 2010, p. 78). 

Um ponto importante a ser destacado, diz respeito à axiologia da literatura infantil. 

Decisões morais, aquisição de cultura e valores são passados de pais para filhos por meio da 

tradução oral. Desde a época das fábulas e ainda hoje por meio da literatura infantil reações e 

sensações são desenvolvidas e compartilhadas nos lares pelo mundo. Crianças adquirem a 

linguagem e as referências do cotidiano seguindo um filtro adulto, seja ele por meio do autor 

ou pelo leitor responsável através do controle da narrativa. Seguindo esta premissa, a criança é 

vista como uma rede ingênua e incapaz de se defender. Segundo Hunt a narrativa os aprisiona 

(HUNT, 2010, p. 86). 

Animação - do teatro de sombras aos desenhos animados 

As primeiras imagens vistas como formas de expressão datam do Paleolítico (2,5 milhões 

de anos a.C. a 10 mil anos a.C.), neste período acreditava-se que os desenhos tinham o poder 

de trazer fartura, assim, quanto mais real se apresentava a ilustração, mais efetiva seria a caçada 

ou a colheita. Era um ritual mágico que, segundo o professor Luiz Gama, dava esperança, além 

de contribuir para aquisição de valores dentro de um contexto histórico. No antigo Egito, as 

gravuras eram usadas para superar a morte, na intenção da permanência (GAMA, 2013, p. 4). 

Indo a diante, ainda dentro de um contexto histórico, os filósofos gregos, discorriam sobre a 

ideia de mímese, trazendo a tona a teoria filosófica de Aristóteles sobre a reprodução da 
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realidade através da arte. Vale ressaltar que para eles, a mímese na atividade humana se aplicava 

a diversos ramos da vida cotidiana, entre elas a dança, os rituais religiosos, as práticas 

desportivas, as artes e o domínio das novas tecnologias (GAMA, 2013, p. 5). Levando em conta 

estes elementos preliminares, como pode-se perceber, desde a pré-história havia o costume de 

se retratar os movimentos do cotidiano através da imagem. Em um primeiro momento por meio 

de ilustrações estáticas, através de desenhos e posteriormente, como veremos a seguir, por meio 

de gravuras animadas, que em sua origem não só retratavam questões do cotidiano, mas 

também, se utilizavam das fábulas para passar o seu recado. 

Segundo a professora Katia Campos (2013, p. 4), se voltarmos há 5.000 anos a.C. 

constataremos no oriente, o surgimento de uma tradição teatral chinesa conhecida como “jogo 

de sombras”. Com projeções feitas em uma tela de linho, esta retratava um mundo fantástico 

de reis, príncipes e dragões, sendo considerada por alguns autores o pré-cinema ou o precursor 

da linguagem de animação, ainda que de forma bastante rudimentar.  

Se olharmos para o ocidente, por volta do século XVI d.C., surge uma das invenções mais 

importante da história do cinema: a Câmara Escura. Baseado em estudos de Leonardo da Vinci, 

e projetado por Giambattista Della Porta, o projeto original se reduzia a uma caixa, com um 

pequeno orifício que tinha a capacidade de reproduzir a imagem da luminosidade natural que 

entrava pelo furo, sendo projetada em seu interior (CAMPOS, 2013, p. 4).  

Por fim, no século XVII, mais precisamente em 1645, a invenção de Athanasius Kircher 

(FOSSATTI, 2011, p. 28), chamada Lanterna Mágica, se apresentou como uma precursora do 

cinema como conhecemos hoje. (2011, p. 4). A citada invenção funcionava a partir de uma 

chama de querosene que emitia um foco direcionado de luz e projetava imagens coloridas 

pintadas em lâminas de vidro, sendo acompanhadas por vozes, música ou efeitos sonoros 

(MASCARELLO, 2006, p. 18). Em 1736, dando continuidade aos estudos de Kircher, Pieter 

Van Musschenbroek produziria a primeira ilusão de movimentos animados (FOSSATTI, 2011, 

p. 28-29). 

No século XIX, cientistas e curiosos do mundo todo estavam avançando suas pesquisas 

sobre a criação e a retenção de imagens da realidade em mídias estáticas e o movimento. Nesse 

contexto, o cinema surgiria de uma forma ou de outra. Isaac Newton, um dos mais influentes 

da época, exercia seu estudo sobre a persistência retiniana, criando, a partir dos resultados, 

diversos projetores rudimentares (CAMPOS, 2013, p. 4). Podemos observar que a animação 

surge antes do cinema propriamente dito e nesse movimento, surge também a fotografia. Apesar 

de diversos experimentos a respeito do tema, podemos considerar, por patentes e relatos 

históricos, que a fotografia foi inventada em 1826 pelo francês Joseph Niépce (GAMA, 2013, 

p. 5). 
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Mas a imagem em movimento também despertava muita curiosidade. Em 1878, o inglês 

Eadweard Muybridge queria estudar o movimento dos animais e inventou o zoopraxiscópio, ou 

“fuzil fotográfico”, que captava várias imagens em seqüência, expondo seu trabalho em 1893 

(GAMA, 2013, p. 6). 

Como uma forma de atividade social, considerando os ensinamentos da professora Kátia 

Campos (2013, p. 4), o cinema surgiria como apresentação paga, em público, em 28 de 

dezembro de 1895, no Grand Café de Paris, na demonstração do cinematógrafo dos irmãos 

Lumière, sem, no entanto, uma linguagem cinematográfica definida. Já de acordo com a autora 

Flávia Cesarino Costa (MASCARELLO, 2006, p. 19), em 1º de novembro do mesmo ano, 

antes, porém, dos irmãos Lumière, os irmãos Max e Emil Skladanowsky chegaram a fazer uma 

exibição de 15 minutos, igualmente pública e paga, usando um bioscópio.  

Desta forma, diante de várias descobertas, inventos e experimentos, não fosse este marco, 

o cinema estaria misturado a várias outras formas culturais da época, como bem observa Flávia 

Cesarino Costa (apud MASCARELLO, 2006, p. 17): 

Mas quando apareceu, por volta de 1895, não possuía um código próprio e 

estava misturado a outras formas culturais, como os espetáculos de lanterna 

mágica, o teatro popular, os cartuns, as revistas ilustradas e os cartões-postais. 

Os aparelhos que projetavam filmes apareceram como mais uma curiosidade 

entre as várias invenções que surgiram no final do século XIX. Esses 

aparelhos eram exibidos como novidade em demonstrações nos círculos de 

cientistas, em palestras ilustradas e nas exposições universais, ou misturados 

a outras formas de diversão popular, tais como circos, parques de diversões, 

gabinetes de curiosidades e espetáculos de variedades. (MASCARELLO, 

2006, p. 17) 

Os Pioneiros 

Não se deve erguer monumentos aos artistas porque eles já o fizeram com suas 

obras – Gaudí (DE LUCA, 2009, p. 5). 

No início da história do cinema, a animação surge, não com o propósito de contar uma 

história por desenho animado, muito menos para agradar ao público infantil, mas como efeito 

especial do filme.  

Ainda no século XIX, por um acidente, Georges Méliès cria o efeito especial conhecido 

por trucagem, que ele chamou de stop action. Méliès estava apenas filmando o cotidiano 

parisiense, quando, ao passar uma carroça em frente à câmera, ela parou de funcionar. Dado 

um tempo, ela voltou a funcionar no mesmo local em que estava. Ao revelar o filme, Méliès 

percebeu que a carroça parecia desaparecer da rua, como num passe de mágica. Era uma 

trucagem (CAMPOS, 2013, p. 4). Por ser um ilusionista profissional, bastou esta experiência 

para que sua imaginação começasse a criar.  
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Além de explorar exaustivamente a trucagem como uma prática ilusionista em seus 

filmes, Méliès também criou outras formas de efeitos especiais. O mais importante para a 

animação foi o stop motion.  

Conhecida atualmente como prática amadora, essa técnica consiste em sequenciar 

fotografias com diferenças sutis, que, ao serem seriadas, criam a sensação de movimento da 

imagem. O filme mais famoso com esta técnica foi Jason e os Argonautas, de 1963 (Columbia).  

Já as primeiras animações com o propósito de contar uma história sem atores vivos, 

usavam bonecos mecanizados chamados de animatrônics. Lembrando que estes já existiam 

desde 1910 (DENIS, 2010, p. 11). 

Com a técnica de montar manualmente os filmes, Méliès já lidava com a montagem 

cinematográfica. Podemos considerar que 24 quadros por segundo são 24 cortes por segundo, 

os quais o cérebro humano não percebe. Com a evolução da montagem, surge a linguagem 

narrativa. Assim, enquanto não percebemos as fotografias sequenciadas, acompanhamos bem 

os cortes narrativos do cinema.  

Os russos Kulechov e Eisenstein consideram que o significado do filme surge na 

montagem. É conhecido no métier que “se a direção trabalha o olhar, a montagem trabalha o 

coração da obra”. Para Truffaut, a filmagem é uma releitura do roteiro e a montagem é a 

releitura da filmagem. A partir da importância que os russos remetem a essa técnica do cinema, 

conclui-se que a montagem é uma linguagem que permite ao diretor contar sua história. 

Antes do Construtivismo russo, porém, a montagem ainda não era considerada uma 

linguagem, mas apenas a maneira possível de se contar uma história pelo meio audiovisual. 

Embora Méliès já começasse a usar o que hoje conhecemos como storyboard em seus filmes, a 

narrativa do cinema, na virada para o século XX, ainda não era muito expressiva. Não pretendia 

criar necessariamente uma ficção, mas apenas manter o entretenimento.  

Em busca de produzir “peças” apropriadas para as apresentações em vaudevile, os 

cineastas da época procuravam criar atrações inusitadas, para interagir e chamar a atenção do 

espectador, o que o historiador Tom Gunning (1990 apud MASCARELLO, p. 24) caracteriza 

e chama de “cinema de atrações”.  

Como o mágico e ilusionista Méliès gostava, para encantar o público, os cineastas 

também se utilizavam muitas vezes de filmes com truques de imagem, efeitos especiais criados 

durante as filmagens ou na própria película, chamados de efeitos especiais mecânicos, diferente 

dos efeitos óticos ou digitais existentes nos dias de hoje. Dentre os truques, criavam animações 

com arranhões no próprio negativo.  

Atualmente, nos filmes rodados em película, antes de iniciar a montagem, o negativo é 

levado ao laboratório para a revelação. Feito o positivo, este será o copião, onde ocorrerão os 
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cortes da montagem. O negativo revelado é catalogado e guardado. Os planos considerados 

bons pelo diretor são previamente marcados no boletim de câmera e servirá de guia para o 

montador. Lembrando que existe hoje a possibilidade de se filmar em película e passá-la para 

o formato digital, aproveitando a qualidade superior da película, ou pode-se gravar o material 

digital montado em película, se o objetivo for projetar o filme. 

Mesmo com toda essa facilidade tecnológica, poucos chegaram a obter a qualidade 

fílmica das produções do Walt Disney, sendo este uma referência atual, no que se refere ao 

cinema de animação, mesmo décadas após sua morte, em 1966. A indústria Disney, começou 

a ganhar notoriedade na década de 20, por meio do personagem Mickey Mouse (FOSSATTI, 

2011, p. 34). O citado personagem teve uma aceitação imediata do público, mas mesmo se não 

tivesse, as produções da Disney ainda assim se sobressaíram devido a qualidade da sincronia 

entre a animação e sua sonorização (FOSSATTI, 2011, p. 35).  

A Evolução 

Com a popularização da TV a partir dos anos 50, os desenhos animados, que passavam 

nos cinemas, começaram a ter espaço na TV e como o meio televisivo demandava produção de 

larga escala, as técnicas foram se aperfeiçoando, agilizando as produções, até chegar nas 

chamadas técnicas massivas – manuais – características dos desenhos japoneses. Lembrando 

que na década de 90 o mercado de animação era dominado por estes (DENIS, 2010, p. 9). 

Neste contexto é importante ressaltar que até a chegada das técnicas computacionais, os 

desenhos de animação ainda eram artesanais. O acetato ajudava muito na montagem dos 

cenários e simplificação dos movimentos, mas não mecanizava o processo.  

Na evolução do cinema de animação, como podemos perceber, existe uma grande 

diferença do antes e depois da tecnologia digital. Antes, a animação só se confundia com um 

filme numa rotoscopia, como, por exemplo, os efeitos especiais dos sabres do filme Guerra nas 

Estrelas (Lucasfilm Ltd., Fox Filmes, 1978). Agora, nem os atores escapam dos efeitos 

computacionais da animação, mesmo em filmes considerados como não-animação 

(MASCARELLO, 2006, p. 420), como é o caso de Avatar (Lightstorm Entertainment; Fox 

Filmes, 2009). Nesse contexto faz-se necessário esclarecer que uma animação pode ser incluída 

num filme como efeito especial, na filmagem, ou como efeito visual, apenas na pós-produção 

(DENIS, 2010, p. 11).  

Em um filme o áudio também é considerado um elemento muito importante, sendo visto 

por alguns como uma arte por si só. Por isso o papel do foley e do sound designer é tão 

importante. 
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Por fim, devemos ressaltar que o cinema de animação passou a utilizar recursos 

computacionais depois dos filmes de não-animação (Kátia Campos. História do Cinema 

Mundial, 2013, p. 31), tendo em vista que em “Jurassic Park” (Universal Studios; 1993) e 

“Forrest Gump” (Paramout Picture, 1994) já podíamos ver imagens geradas por computador.  

Considerando a evolução na utilização desses recursos, “Toy Story” (Disney, 1995) foi o 

primeiro longa-metragem de animação feito inteiramente via computador. (2013, p. 31) O 

primeiro longa-metragem de animação brasileiro, Cassiopéia (NDR, 1996), foi, por sua vez, 

produzido inteiramente em formato digital (FOSSATTI, 2011, p. 19).  

Atualmente, estão em voga os desenhos com imagem de síntese, conhecida 

comercialmente como imagem 3D (DENIS, 2010, p. 9). 
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Anexo V - Uso do Calibre 

A fim de organizar a leitura, mantendo os dados pertinentes sempre a mão, utilizamo-nos 

do software Calibre Ebook Management (calibre-ebook.com) que, embora tenha sido projetado 

para e-books, adaptamos seu uso para todo o levantamento bibliográfico.  

Este software inicia-se vazio, sem qualquer obra relacionada. Caso adquira-se um e-book, 

por exemplo, inseriremos no aplicativo pelo botão “Adicionar livros”. Se o mesmo já não vier 

preenchido, podemos editar seus metadados criteriosamente, que o caracterizam com título, 

autores, série, capa (possui um buscador para preencher com a imagem correta), etiquetas 

(palavras-chave), Ids (ISBN), data de publicação, de catalogação, editora, idiomas e um campo 

para comentários que pode, inclusive, ser usado para fichamento ou resumo, e costumamos usar 

para já deixar seu texto de referência como bibliografia, conforme normas ABNT, e sua 

prateleira na biblioteca, para facilitar sua busca física, se for o caso. Após devidamente 

catalogado com o preenchimento dos seus metadados, os livros ficam relacionados na tela 

inicial do aplicativo pelas colunas título, autores, data de aquisição, tamanho (Mb), avaliação, 

etiquetas, série, editora e data de publicação. Ao clicar nas colunas, as mesmas se organizam 

alfabeticamente e em ordem crescente ou decrescente. No lado esquerdo, ainda há um menu de 

catalogação automático que contabiliza as obras ali arquivadas nas categorias autores, idiomas, 

séries, formatos, editora, avaliação, etiquetas e identificadores, podendo apresentá-las conforme 

o desejado. 

Como foi projetado para e-books, ao adquirirmos um artigo em formato PDF, este 

software Calibre cria uma cópia para sua biblioteca interna, não havendo necessidade de manter 

outra cópia fora de sua biblioteca particular, a qual é organizada segundo seu algoritmo. O 

mesmo, contudo, não precisará ser conhecido, pois há uma eficiente ferramenta de busca. Ao 

indicarmos o termo de pesquisa no campo apropriado, a tela inicial passa a apresentar todas as 

obras ali arquivadas que contenham o(s) termo(s) no título, autor, etiqueta ou comentários. 

Embora não tenha sido projetado para livros e textos físicos em papel, estes podem sim ser 

catalogados ali, para participarem das buscas por seus metadados. Basta que insiramos um 

“livro vazio” em “Adicionar livros”. O mesmo será catalogado junto aos demais, tendo seus 

metadados preenchidos, incluindo a capa que poderá ser buscada pela Amazon, Google ou 

Open Library internamente para facilitar a identificação do mesmo na apresentação da busca. 

Esta aplicação trata-se de um software de código aberto, gratuito, desenvolvido por várias 

pessoas, mas criado por Kovid Goyal37. 

                                                 
37  Informações adquiridas no site mencionado do aplicativo em 2 de julho de 2020. 
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O software Calibre foi usado para catalogar as obras desta pesquisa, substituindo as fichas 

catalográficas sugeridas por Umberto Eco (2016). Já o fichamento das obras será realizado 

numa adaptação do que foi sugerido por Umberto Eco (2016), em uma tabela em formato Excel 

com as colunas título, autor, link, página, data, tópicos ideias principais, palavras-chave, 

citações diretas, comentários/ resumo da matéria, sumário/ reflexões/ resumo curto resumindo 

as ideias importantes. A partir desta literatura especializada, podemos elencar alguns termos de 

pesquisa para o levantamento e elaboração do estado da arte. 


