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MOREIRA, Y. C. O Show da Luna: um estudo sobre a recepção das ideias científicas pelas
crianças. [Dissertação]. Universidade Federal de Ouro Preto; 2019.

Resumo
Esta pesquisa propõe uma reflexão a respeito dos processos de recepção de recursos
audiovisuais por parte do público infantil. A problematização está em investigar, valendo-se
dos referenciais teóricos dos estudos culturais, investiga a recepção das ideias científicas
presentes no desenho animado O Show da Luna. Essa animação enquanto objeto de estudo,
apresenta como proposta o entretenimento por meio da utilização de temáticas ligadas às
ciências naturais. Para tal, foram realizadas entrevistas semiestruturadas individuais com
quatorze crianças de sete a nove anos de idade. O roteiro dessas entrevistas baseou-se na
análise dos episódios Doce Pão Doce e Afunda ou Flutua? que abordam respectivamente a
levedação e a densidade. A amostragem da pesquisa se formou com crianças pertencentes a
duas instituições não-escolares da região de Ouro Preto, Minas Gerais. Para a análise dos
dados, apoiou-se no modelo teórico-metodológico proposto por Hall (2003), no qual ele
apresenta estratégias de interpretação da recepção. Assim, constatou-se que a recepção das
ideias científicas é de natureza dialógica, o desenho animado coloca em cena e circula muitos
roteiros, contudo, o sujeito, considerando sua individualidade e outras vivências, pode
promover a exclusão de algumas intervenções vindas da tela. Portanto, as crianças
concretizam e produzem sentidos daquilo que lhe é característico ou que lhes chamam a
atenção.

Palavras-chave: Recepção; O Show da Luna; desenho animado, ideias científicas; crianças.

MOREIRA, Y. C. The Luna Show:a study on the reception of scientific ideas as by children.
[Dissertacion]. Federal University of Ouro Preto; 2019

ABSTRACT

This research proposes a reflection on the processes of reception of audiovisual resources by
children. The problem is to investigate, using theoretical references of cultural studies, how is
the reception of scientific ideas present in the cartoon Earth to Luna. This animation as an
object of study, presents as entertainment proposal the use of themes related to natural
sciences. For this investigation were conducted individual semi-structured interviews with
fourteen children from seven to nine years. The script used was constructed from the analysis
of the episodes As The Bread Rises and The Sinking Grape which address respectively the
yeast and the density. The research sample was formed with children belonging to two nonschool institutions in the region of Ouro Preto, Minas Gerais (Brazil). For data analysis, it was
based on the theoretical-methodological model proposed by Hall (2003), in which he presents
interpretation strategies of reception. With the research it was found that the reception of
scientific ideas is dialogical nature, the cartoon puts in scene and circulating many scripts,
however, the subject from your individuality and other experiences, can promote the
exclusion of some interventions coming from the screen. Therefore, children concretize and
produce meanings of what is characteristic of them or that attract their attention.

Keywords: Reception; Earth to Luna, cartoon, scientific ideas; children.
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1. INTRODUÇÃO
O processo de aprendizagem ocorre durante toda a vida do indivíduo, mas é na
infância que ocorrem as primeiras aproximações com os temas da ciência. As crianças
convivem com fenômenos naturais e aplicações tecnológicas, mesmo antes de frequentarem a
escola, e isso lhes despertam interesse e curiosidade acerca do funcionamento do mundo a sua
volta. Elas passam a ser vistas como audiências cativas e consumidoras em potencial, e nesse
quadro, umas das primeiras opções da preferência infantil passa a ser o desenho animado.
Trata-se de produções de fácil acesso, que aliam imagem em movimento, som, cor, fantasia,
ludicidade e linguagem específica para cativarem o público e garantir audiências (ROSA et al,
2003). Através dos desenhos de animação, são introduzidas e reforçadas representações e
imagens que circulam na sociedade, influenciando as crianças em sua constituição como
sujeitos. É um grande equívoco pensar que elas, ao assistirem desenhos animados, estejam
apenas se divertindo, visto que não existe entretenimento vazio de conteúdos (SIQUEIRA,
2005).
Com efeito, o interesse desta pesquisadora em trabalhar com desenhos animados tem
sua origem primeiramente, a sua prática com a educação infantil, quando exercia a função de
monitora. Assim, no decorrer de cinco anos, pôde perceber como as crianças se interessavam
pelos desenhos animados, principalmente em suas brincadeiras, interpretando cenas, cantando
as músicas presentes nas animações. Também era comum ver brinquedos, materiais escolares,
vestimentas e produtos de higiene que traziam estampados personagens de desenhos
animados. Outra motivação surgiu ao final de sua graduação em Pedagogia, com a realização
de um texto monográfico. Nesse trabalho, estudou-se o desenho animado Peixonauta, série
brasileira que aborda ideias científicas para as crianças. Nessa monografia, foram analisadas
como as concepções de ciência, cientista e infância eram apresentadas no desenho animado.
Dessa forma, percebeu-se que, por se tratar de um produto cultural muito presente na vida das
crianças, além de promover a análise da produção, fazia-se necessário também um estudo
aprofundado sobre a interação das crianças com os desenhos animados que abordam ideias
científicas.
Em adição, a problemática das relações entre mídia e crianças tem sido objeto de
preocupação crescente de muitas pesquisas. No entanto, parte significativa dos estudiosos se
dedica à influência direta, negativa ou positiva, do conteúdo midiático sobre a audiência
infantil. Nessa perspectiva, o processo comunicacional é investigado a partir da relação causa
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e efeito da mensagem sobre o sujeito. Já estudos que investigam como as crianças se
relacionam com os desenhos animados, interpretam-nos e dão-lhes sentidos são menos
frequentes. Daí a necessidade de aprofundamento desse tema (GENEROZO, 2015). Assim
sendo, esta investigação trabalha com o fundamento da compreensão o que implica múltiplos
trajetos possíveis de leitura das ideias cientificas presentes nos desenhos animados.
Considera-se que a criança, ao ter contato com essa produção midiática, inter-relaciona o
enredo com os seus contextos de vida, desta forma, a recepção é assumida como uma relação
dialógica mediada pela cultura.
Diante desse cenário, a reflexão dos processos de recepção infantil de desenhos
animados torna-se relevante. Nesse sentido a problematização desta pesquisa está em
investigar como é a recepção das ideias científicas presentes no desenho animado O Show da
Luna. Especificamente, busca-se analisar a relação entre as falas das crianças e as
informações apresentadas nos episódios Doce Pão Doce e Afunda ou Flutua?. Também
deseja-se explorar e descrever os conhecimentos que foram ressignificados pelas crianças ao
assistirem a esses episódios do desenho animado O Show da Luna.
Para atingir o objetivo desta investigação, foi realizado um estudo do desenho
animado O Show da Luna, procurando detectar os aspectos que constituem essa série de
animação. Também, foram analisados os episódios selecionados buscando identificar como
foi feita a abordagem das ideias científicas ali presentes. Para averiguarmos o conhecimento
das crianças acerca da temática envolvida no episódio, foram realizadas entrevistas
semiestruturadas individuais com as crianças, cujo roteiro foi construído baseando-se na
análise dos episódios. A amostragem da pesquisa se formou com crianças pertencentes a duas
instituições não-escolares da região de Ouro Preto, Minas Gerais. Optou-se por realizar a
pesquisa fora do ambiente escolar, dado ao grande número de pesquisas realizadas nesses
espaços.
Quanto ao referencial teórico abordado, diversos estudos dão vozes a esta pesquisa.
Para discutir a formação do conceito de recepção, apoiou-se em autores que têm o enfoque
nas relações construídas entre o sujeito e a mensagem midiática, considerando,
principalmente, que não existe passividade neste processo. Como referências para essa
questão, são citados autores como: Stuart Hall, Martín-Barbero, Orozco, Lopes e Baccega.
Para compreender como são feitos os estudos de recepção com crianças, recorreu-se a
pesquisadores brasileiros que realizaram seus estudos com o aporte de desenhos animados.
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Para a análise dos dados, apoiou-se no modelo teórico-metodológico proposto por Stuart Hall
(2003), no qual ele apresenta estratégias de interpretação da recepção.
Desse modo, os caminhos percorridos nesta dissertação foram organizados em sete
capítulos. Após a introdução, no segundo capítulo, apresentam-se breves apontamentos sobre
o conceito de recepção ao longo dos tempos. A intenção deste capítulo é mapear o campo das
teorias gerais da recepção. Para tanto, apresenta-se três blocos: o surgimento dos estudos
culturais, os estudos culturais latino-americanos e a recepção no Brasil. Para essas
perspectivas teóricas, o sujeito supera a figura passiva no processo comunicacional e, a partir
de seu contexto de vida, produz sentidos, significa, ressignifica, apodera-se ou não dos
conteúdos midiáticos.
O terceiro capítulo, voltado para a recepção infantil, analisa estudos sobre o conceito
de recepção nos desenhos de animação. Com essa revisão da literatura, busca-se identificar a
forma com que os estudos de recepção com crianças foram feitos e como foi a relação do
público com esse recurso midiático. Em cada pesquisa, foram destacados: objetivo,
metodologia, análise de resultados e a conclusão. Nesta busca percebe-se que a maioria dos
estudos foram realizados em espaços escolares e que nenhum foca a recepção das ideias
científicas.
No quarto capítulo, tomando como base quarenta e cinco episódios do desenho
animado O Show da Luna, analisa-se a estrutura da série de animação. A proposta é
identificar aspectos em seu enredo que o qualifiquem como um produto que traz ideias
científicas para as crianças. Serão apontadas e discutidas questões como: a Luna, a concepção
de ciências, a infância e a família.
No quinto capítulo, são apresentados os caminhos metodológicos seguidos para a
construção de dados. Na descrição dos procedimentos, destacam-se o roteiro das entrevistas, o
campo pesquisado, as crianças participantes e como ocorreram as entrevistas. Também neste
capítulo são apontadas discussões acerca dos episódios Doce Pão Doce e Afunda ou flutua? e
respectivamente analisam-se as ideias científicas sobre a levedação e densidade para as
crianças.
O sexto capítulo é composto pela descrição, análise e interpretação dos dados
coletados na pesquisa de recepção junto às crianças com idade entre sete e nove anos que
frequentavam um dos dois campos de pesquisa. Na descrição, caracteriza-se as crianças,
apresentam-se os recontos e as entrevistas das crianças participantes.
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Por fim, o último capítulo, apresenta a sistematização dos aspectos que permitem
explicitar e compreender como foi feita a recepção das ideias científicas pelas crianças ao
assistirem ao desenho animado O Show da Luna.
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CAPÍTULO 2 - BREVES APONTAMENTOS SOBRE O CONCEITO DE
RECEPÇÃO
No início do século vinte, o crescimento das mídias ocuparam, com intensidade, o
cotidiano de uma parte significativa da sociedade urbana e rural. O jornal, o rádio e o cinema
permitiam que a mesma mensagem fosse captada por milhões de pessoas ao mesmo tempo,
alterando a dinâmica da sociedade e influenciando tomadas de decisões e modos de vida nos
ambientes sociais. Os meios de comunicação alteraram a face do mundo. Após esse momento
de perplexidade, cientistas sociais, filósofos e psicólogos se debruçaram então para tentar
explicá-la (MARTINO, 2009).
No Brasil, o rádio e os jornais escritos foram os primeiros meios de divulgação de
notícias para a população. Mas, como até a década de 1950 uma parte significativa dos
brasileiros não era alfabetizada, a imprensa escrita ficava restrita a grupos leitores que
poderiam adquirir esse material. O rádio era visto então com uma forma da mídia mais
popular e contavam com grande audiência até essa época. Esse cenário passa por uma
transformação em meados da década de 1950, em que a televisão, que compatibilizava som e
imagem, começa a ser popularizada no Brasil. E, a partir, disso os meios de comunicação
foram só se inovando e inaugurando formas de entreter e informar a população brasileira. A
interação das pessoas com as diferentes mídias levaram estudiosos a tentar compreender a
influência delas na vida social.
Dentre as várias discussões que permeiam os meios de comunicação e a sociedade, os
estudos sobre a recepção das mídias se destacam. Os pesquisadores Lopes (1993), Martino
(2009), Brito e Vieira (2013) identificam algumas correntes teórico-metodológicas que
marcam as pesquisa de recepção, entre elas: a pesquisa dos efeitos, a pesquisa dos usos e
gratificações e os estudos culturais.
O que fazem os meios aos indivíduos? Essa era a questão central das pesquisas sobre
os efeitos sociais da comunicação, desenvolvidas no meio acadêmico anglo-saxônico nas
décadas de vinte a quarenta. Havia, nas pesquisas dessa linha uma preocupação constante em
como a mídia manipulava e controlava o público. Nessa concepção, a recepção está
relacionada com a percepção, memorização e o impacto das mensagens, tornando-se um
modelo simplista de entender a mídia e o público. Ou seja, os efeitos dos meios de
comunicação aconteceriam de modo direto e sem intermediação, ligados ao estímulo e à
resposta. Os trabalhos se apoiavam em o receptor como um ser puro e os meios de
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comunicação exerciam uma ação dominante sobre eles (LOPES, 1993; JACKS e
ESCOSTEGUY, 2005).
Ao final dos anos quarenta do primeiro milênio, também por uma perspectiva anglosaxônica, as pesquisas alteraram seu foco para: o que o público faz com a mídia? e
evidenciaram desvios, casos específicos e previsões daquilo que antes não era discutido em
relação ao público e às mídias. As pesquisas voltam-se para os usos e gratificações obtidos
por meio de experiência com os meios de comunicação, pois consideravam que interagir ou
não com a mídia era uma questão de escolha. Os pesquisadores queriam, então, delimitar os
aspectos dessa escolha. Desse modo, a recepção passa a centrar-se nas intenções dos sujeitos,
introduzindo a ideia de escolha e de engajamento dos indivíduos (MARTINO, 2009).
Ao final da década de cinquenta e início dos anos sessenta, emergem os estudos
culturais. Essa tendência surge das inquietações de certos grupos insatisfeitos com as
pesquisas que se haviam se instaurado até aquele o momento. Os estudos culturais reúnem
várias pesquisas com características importantes que os identificam. Para Jacks e Escosteguy
(2005), esses estudos não focalizam estritamente os meios, mas abrem espaço para um
circuito composto pela produção, consumo e circulação da cultura. Nessa perspectiva, a
comunicação de massa vai ser vista como uma integração das demais práticas da vida diária,
entendendo-as como atividades que dão sentidos à vida social. Os estudos culturais ainda
propõem uma visão diferenciada sobre o receptor, não vendo-o como um simples
decodificador das mensagens midiáticas, mas assumindo um papel de produtor de novos
sentidos que podem ser reincorporados ou não em suas práticas sociais.

2.1 O surgimento dos estudos culturais

Atualmente, os estudos culturais abarcaram o conceito de recepção como uma linha de
investigação. O debate sobre a recepção midiática proposta pelos estudos culturais tem sua
gênese nas pesquisas realizadas no Center for Contemporany Cultural Studies (CCCS) na
Universidade de Birmingham na Inglaterra. Ao final da década de cinquenta, Richard
Hoggart, Edward Palmer Thompson e Raymond Willians situaram a cultura como um
contexto de formas diversas, integrando a comunicação de massa às demais práticas da vida
diária. Stuart Hall, mais tarde, seria incorporado ao CCCS e traria importante contribuição
para a recepção, colocando-a como prática complexa de construção de sentido social
(LOPES, 1993; JACKS e ESCOSTEGUY, 2005).
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Os estudos culturais se constituíram, então, um campo de cruzamento de diversas
disciplinas, Argumentaram Jacks e Escosteguy (2005, p. 38):
Os estudos culturais permitem a combinação da pesquisa textual com a social, na
medida em que recuperem a acepção estruturalista sobre a relativa autonomia das
formas culturais, situando-as num contexto de forças diversas, bem como o
culturalismo, o valor da experiência dos sujeitos para a mudança social .

Assim, os estudos culturais surgiram como um campo de convergência de ideias e
práticas sociais, elegendo, como objetos de pesquisas, temas antes negligenciados pelos
acadêmicos da época. Hoggarts é o pioneiro no que tange à mudança de olhar sobre as
culturas antes marginalizadas, afirmando que não existe apenas submissão dos sujeitos mas
também resistência quando se pensa em suas relações e os meios massivos. Já Willians
mostra a cultura como uma categoria-chave que conecta a investigação social com suas
análises. Por fim, Thompson acredita que a cultura é uma rede vivida de práticas e relações,
caracterizada como uma luta entre modos de vidas diferentes. A ascendência dessas ideias
perpassa por três grandes obras: The Uses of Literacy (1957) de Hoggarts, Culture and
Society (1958) de Willians e The marking of the English Working Class (1963) de Thompson
(ESCOSTEGUY, 1998). Em geral, nessas obras foram definidos alguns conceitos dos estudos
culturais evidenciando que, para entender a comunicação, é preciso compreender os usos
feitos pelos sujeitos diante da mídia, compreender o papel do público, do produtor de
sentidos. Os meios de comunicação não podem aparecer mais como um instrumento de
imposição, legitimando padrões, mas um espaço de construção de práticas significativas
dentro de uma cultura (MARTINO, 2009).
Com esse panorama acadêmico, que permite um olhar diferenciado sobre a cultura, a
mídia e a sociedade, o jamaicano Stuart Hall, ao final dos anos sessenta, se junta às discussões
e pesquisas presentes no CCCS, contribuindo para o aprofundamento dos estudos sobre a
recepção. Segundo Generozo (2015), Hall foi um dos mais importantes pesquisadores a
dedicar-se aos estudos sobre a recepção dos meios de comunicação de massa e, ainda, às
práticas de resistência de subculturas (atividades culturais que não eram consideradas como
tal).
Dentre seus diversos trabalhos, Hall (1980) propôs um modelo analítico chamado
Encoding and Decoding in television discourse (codificação e decodificação no discurso
televisivo.) que trouxe uma visão mais plural da teoria de recepção. Hall (2003) afirma que
esse modelo surge como uma crítica aos anteriores por não acreditar em uma comunicação
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perfeita, emissor/ mensagem / receptor, no qual a mensagem é emitida e o receptor é o
responsável em captar ou não, sem nenhum problema com o significado ali presente. Afirma
Hall:

A mensagem é uma estrutura complexa de significados que não é tão simples como
se pensa. A recepção não é algo aberto e perfeitamente transparente, que acontece na
outra ponta da cadeia de comunicação. E a cadeia comunicativa não opera de forma
unilinear (HALL, 2003, p.354).

Diante disso, Hall (1980) discorre que antes de a mensagem ter um efeito de satisfazer
uma necessidade e ser colocada em uso ela precisa ser codificada.

E, através da

decodificação, ela se estruturará nas práticas sociais. Esse consumo da mensagem só vai
ocorrer se for algo significativo para o sujeito na interação com a mídia. Vale ressaltar que
Hall (2003) acredita que as mensagens interferem na comunicação, pois elas são carregadas
de intencionalidades, e se não as houvesse, os sujeitos poderiam simplesmente ler qualquer
coisa de qualquer jeito, sem promover a interação eles.
Assim sendo, Hall (2003) apresenta que o processo de comunicação perpassa por
quatro momentos diversos: produção, circulação, distribuição/consumo e reprodução. Nesse
processo cada momento, acontece com suas próprias formas e condições de existência, mas,
por outro lado, estão articuladas. Desse modo a codificação seria o momento do consumo e
da recepção, Hall assim define:
Circulação e recepção são, de fato, “momentos” do processo de produção na
televisão e são reincorporados via um certo número de feedbacks indiretos e
estruturados no próprio processo de produção. O consumo ou a recepção da
mensagem na televisão é, assim, também ela mesma um “momento” do processo de
produção no seu sentindo mais amplo. Embora esse último seja “predominante”
porque é o “ponto de partida para a concretização” da mensagem. Produção e
recepção da mensagem televisão não são, portanto, idênticas, mas estão
relacionadas: são momentos diferenciados dentro da totalidade formada pelas
relações sociais do processo comunicativo como um todo (HALL, 2003, p.390).

A recepção torna-se o momento em que perpassam a produção da mensagem e a sua
incorporação através de suas reações estruturais e indiretas. Ela passa a ser a concretização da
mensagem que foi algo significativo para o sujeito e incorporada nas práticas sociais.
Seguindo essa perspectiva, Hall (2003) propõe uma caracterização do processo comunicativo
em um diagrama, como apresentado adiante:
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Figura 01: Caracterização do processo comunicativo segundo Hall (2003)

Programa como Discurso Significativo

Codificação
Estruturas do sentido 1

Referenciais do conhecimento

Decodificação
Estruturas do sentido 2

Referenciais do conhecimento

--------------------------------------

--------------------------------------

Relações de produção

Relações de produção

Fonte: Baseado no diagrama: HALL, S. 2003. Da diáspora: identidades e mediações culturais. p. 391

Quanto às estruturas de significado, assim denominadas por Hall (2003), podem não
ser iguais, e não constituírem uma identidade imediata. Do mesmo modo, os códigos de
codificação e decodificação podem não ser totalmente simétricos. Para Hall (2003), os graus
de compreensão dependem de graus de simetria e assimetria estabelecidos entre: codificador e
produtor e produtor codificador. Todavia, isso vai depender dos graus de identidade entre os
códigos transmitidos que sofrem com as diferenças estruturais de relação e posição entre
transmissores e sujeitos. Isso pode resultar na falta de equivalência entre os lados na troca
comunicativa, determinando a entrada e saída da mensagem em seus momentos discursivos
(HALL, 2003).
Pode-se dizer, então, que o mapeamento revela qual processo comunicativo vai ser
idealizado pela articulação de práticas significativas num campo social. E na recepção, os
sujeitos vão intermediar os sentidos conforme sua visão de mundo, respondendo suas
perspectivas e interesses, valendo-se ou não dos conteúdos midiáticos. Estes são construídos
com ideologias e intencionalidades que podem ou não serem admitidas pelos receptores.
É perceptível que Hall apresenta ideias pertinentes sobre a possibilidade de diferentes
formas de leitura sobre a mídia e as mensagens. Todavia, elas sofrem críticas de
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pesquisadores que afirmam que o estudo da recepção precisa ir além da codificação e
decodificação de mensagens. Hall (2003) argumenta que seu modelo faz exatamente uma
crítica aos demais modelos que consideram a comunicação unidimensional (emissormensagem-receptor), isolada do contexto e desprezam todo o repertório que o sujeito carrega
consigo.

Ele

completa

dizendo

que

a

primeira

tomada

de

posição

de

codificação/decodificação é a de interromper essa noção transparente de comunicação.
Já as discussões trazidas por Thompson, Hoggart, Williams e Hall permitiram uma
mudança de olhar sobre o sujeito. O eixo central das pesquisas passou a ser a preocupação
com a forma pela qual as informações veiculadas pelos meios de comunicação eram
interpretadas pelo povo. Assim, como afirma Martino (2009), é perceptível que os estudos
culturais abriram espaços para novos objetos de pesquisa. Afinal, a cultura do povo não fazia
parte dos currículos acadêmicos como se eles não tivessem méritos para tal,
consequentemente, a música pop, desenhos animados, futebol e novelas, por exemplo, não
eram ferramentas de estudos para os pesquisadores. Nessa direção, as investigações propostas
nos CCCS trocaram o eixo de estudo para a compreensão do significado para quem é o
público, tornando o receptor como ser ativo no processo de recepção. Na América Latina, a
discussão sobre esse tema ganhou força e contribuiu para a propagação dessas ideias.

2.2 Os estudos culturais latino-americanos

As pesquisas sobre recepção na América Latina firmaram-se a partir dos anos oitenta
do século vinte, como uma perspectiva teórico-metodológica renovadora e original que
procurava fazer uma reflexão alternativa sobre a comunicação e a cultura de massas,
respondendo a demandas de sua complexidade e da crítica (LOPES, 1996). Nesse novo
cenário, para investigar a recepção era preciso considerar fatores externos, não apenas o
contato com a mensagem e sua decodificação, mas também o estudo da totalidade do processo
interacional entre a sociedade e os meios de comunicação. Nas pesquisas brasileiras, entre os
autores mais citados, estão Jesús Martín-Barbero, Néstor Canclini e Guilhermo Ozozco
Gómez.
Nascido em 1937, o espanhol Martín-Barbero vive na Colômbia desde 1963. Em suas
pesquisas, procurou romper com a concepção etapista da recepção ou seja, a recepção é
considerada apenas uma parte da comunicação. Para tal, investigou o que acontece com as
pessoas quando leem jornal, escutam o rádio e assistem à televisão. Martín-Barbero é
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considerado um formulador de questões e o impulsionador do campo no sentido de renovação
suas exposições teóricas trouxeram novas perspectivas para os estudos acadêmicos destinados
à comunicação.
Dentre as principais obras desse autor, duas podem ser citadas quando o assunto é
recepção: Dos meios às mediações e Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da
comunicação na cultura. A primeira teve sua primeira publicação em 1987 e, como o autor
mesmo diz, tinha a finalidade de promover a ruptura com as maneiras de investigar as
correntes da época. O segundo livro, dos anos noventa do século passado, teve por objetivo de
mapear os estudos relativos à comunicação e incluir os relatos do autor de sua própria
pesquisa. As duas obras são recheadas de conceitos e discussões acerca da comunicação; já a
respeito da recepção, as definições surgem aos poucos e vêm diluídas nessas duas obras
(BOAVENTURA, 2009).
Com efeito a pesquisa sobre a recepção proposta por Matín-Barbero rompe com os
modelos mecânicos que não consideram os verdadeiros intercâmbios comunicacionais; apenas
levam em consideração a transmissão de mensagens já prontas de um polo a outro. Ao propor
a recepção por esse viés, ele reflete sobre o processo comunicacional inteiro, levando em
consideração a relação entre receptores e os meios.
Para discutir e entender essa nova relação proposta, Martín-Barbero elabora uma
concepção denominada Uso Social do Meio que “parte do estudo das articulações entre as
práticas de comunicação e os movimentos sociais, observando diferentes temporalidades e as
pluralidades de matrizes culturais, constituindo-se, portanto, num possível desenvolvimento
de sua formulação maior, a perspectiva das mediações” (JACKS, ESCOSTEGUY, 2005,
p.65). Para Martín-Barbero (2009), o processo de mediação é o uso social da comunicação
que vai perpassar os padrões culturais e configurar leitura e utilização do produto midiático
pelo sujeito.
Martín-Barbero (2009) define três formas de mediações: a cotidianidade familiar, a
temporalidade social e a competência cultural. A primeira mediação se estabelece no âmbito
familiar, uma vez que em suas relações estreitas e próximas estão presentes alguns discursos
televisivos. A segunda mediação está relacionada com o tempo. Cada programa televisivo
constrói uma lógica de continuidade e descontinuidade temporal, dando sentido e sequência à
narrativa, o que gera uma ritualização televisiva, ou seja, o público reserva hora e dia para ter
contato com determinados programas. A competência cultural é a última forma de mediação
que se faz presente nas diferentes formas de usos e leituras que podem ser feitas dos discursos
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televisivos, uma vez que a TV apresenta uma dinâmica cultural que atua por uma diversidade
de gêneros abrangendo diferentes públicos (COLVARA, 2007).
Essas mediações vão estruturar, organizar e reorganizar a concepção da realidade em
que o sujeito está inserido. Acrescenta Martín-Barbero:

Por isso, em vez de fazer a pesquisa a partir da análise das lógicas de produção e
recepção, para depois procurar suas relações de imbricação ou enfrentamento,
propomos partir das mediações, isto é, dos lugares dos quais provêm as construções
que delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural da
televisão (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 294).

A mediação nesse processo é estruturante e configura a interação dos telespectadores
com as criações de sentidos. Nessa perspectiva, a recepção, para Martín-Barbero, passa a ser
um processo de produção de significados, não uma simples circulação de informações
emitidas. Assim, como afirma Colvara (2007), é possível identificar que, para MartinBarbero, a recepção ajuda a compreender o que passa no processo comunicacional,
adquirindo valores e tornando-se conhecimento para o receptor que se torna um produtor de
sentidos e o seu cotidiano é o espaço primordial da pesquisa.
Como se vê, as contribuições de Martín-Barbero abriram um leque para as discussões
acadêmicas sobre mediação e recepção. Lopes (2002) assinala que as teorias propostas por ele
apresentam duplo mérito. Primeiramente, por ter exposto o determinismo que os estudos de
comunicação pregavam, mudando o eixo de pesquisa para novas perspectivas. O segundo
mérito estaria na inserção na ordem das práticas sociais, descentralizando e pluralizando as
análises da comunicação.
Outra referência dos estudos de recepção traz Néstor García Canclini, antropólogo
argentino que já atuou em Buenos Aires, Barcelona, Austin e São Paulo. O seu trabalho tem
como foco a pós-modernidade, a globalização e a cultura. A preocupação de Canclini recai
sobre as diferenças entre as nações e povos, seguindo um olhar cultural, não econômico.
Dentre suas diversas obras, duas ganham destaque: Culturas Híbridas e Consumidores
e Cidadãos. Nelas é possível perceber a preocupação com a recepção e o consumo midiático.
A primeira obra, publicada em 1989, apresenta uma proposta transdisciplinar (que indica um
modo de pensar organizador e que pode dar unidade às disciplinas) e um dos seus conceitos
mais importantes, o de hibridização, que será discutido à frente. A segunda obra, de 1995,
reúne diversos artigos do pesquisador sobre temas relacionados ao consumo cultural nesse
livro, ele busca compreender como as diferentes formas de consumo alteram as formas de
exercer a cidadania (BOAVENTURA, 2009).
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Um conceito que emerge em suas pesquisas é o de hibridação, que, para Canclini,
(2011) se trata dos “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que
existiam de forma separada, se combinavam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.”
(CANCLINI, 2011, p. XIX) Para ele, a hibridização considera as intercessões entre as
culturas, que estabelecem lugares de cruzamentos, conflitos, fusões e contradições. As
intercessões eram estudadas de formas separadas, pois antes o sincretismo não era
considerado para esses estudos. Com isso, Canclini (2011), desloca o olhar das identidades
para a heterogeneidade, uma vez que, com o mundo tão interconectado, as sedimentações
indenitárias são menos estáveis. Ao propor a hibridação, ele reconhece também que existem
diversas modalidades de comunicação e consumo que resultam em diferentes relações entre
os recursos midiáticos e os sujeitos.
A recepção se encontraria nessa relação entre os sujeitos e a mídia. Todavia, para
Canclini (2010), só é possível compreender a recepção se for feito um estudo complexo sobre
o consumo, uma vez que ele é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a
interpretação e os usos dos produtos pelos sujeitos. Canclini (2010) considera importante
entender o que acontece com os receptores e suas novas produções de sentidos, pois para ele
existem interações de colaboração e transação entre sujeito e mensagem.
Assim como Martín-Barbero, Canclini (2011) também considera que existem
mediadores que influenciam na recepção. Contudo, para ele, admitir que os discursos não
recebidos da mesma forma e que não existe uma relação linear na circulação dos sentidos não
é suficiente, é preciso que outros fatores sejam investigados e considerados. Argumenta o
autor:
Se a interseção do discurso “midiático” com os outros mediadores sociais gera um
campo de efeitos e esse campo não é definível só do ponto de vista da produção,
conhecer a ação das indústrias culturais requer explorar os processos de mediação,
as regras que regem as transformações entre os discursos e os efeitos (CANCLINI,
2011, p.263).

Portanto, é preciso investigar os processos que envolvem a mediação, mas sempre
ancorado ao consumo, pois é isso que vai evidenciar as transformações entre os discursos e os
efeitos sobre o receptor. Canclini reconhece que os produtos midiáticos influenciam a
sociedade e alteram padrões, e isso acontece de forma distinta, de acordo com as mediações, a
família, o bairro e os grupos de amigos, por exemplo, que podem influenciar o consumo, e
consequentemente a recepção de determinados recursos.
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Outro nome reconhecido na literatura é do mexicano Guillermo Orozco Gómez. Ele,
contando com algumas contribuições do estudo de Martín-Barbero volta o seu olhar para os
entendimentos de particularidades latino-americanas e para a construção dos processos
comunicacionais da cultura, criando novos conceitos. Orozco (2014) deu atenção ao circuito
audiências-mediadores/mediação/recepção

promovendo

diálogos

envolvendo

circuitos

amplos. Seria considerar que na comunicação, não existe um único caminho, ou uma mão
única. Dessa maneira, será viável aos sujeitos promoverem negociações de sentido, alargando
ou restringindo entendimentos, interpondo apreensões e reorientando o condutor discursivo
das mensagens (CITELLI e OROFINO, 2014).
Na opinião de Boaventura (2009), duas obras de Orozco podem ser destacadas:
Televisión, audiências y educación (2001) e La investigación em comunicación desde la
perspectiva cualitativa (1997).

A primeira considera os sujeitos da audiência como

suscetíveis a transformações, discutindo os múltiplos aspectos televisivos; a segunda é uma
ferramenta para a compreensão da educação e a comunicação. Outro livro de Orozco que
pode ser destacado é o Educomunicação, (2014), publicado em português para a circulação
interna dos temas mais recorrentes nas obras do autor, pois poucas obras dele são traduzidas
para o português.
Entre as várias teorias desenvolvidas por Orozco sobre os estudos culturais, a mais
citada é a que apresenta a recepção como modelo das multimediações ou o enfoque integral
da audiência. Essa concepção trata-se de acompanhar o complexo processo no qual as
mensagens chegam ao público, sofrem interferências das mediações e, ainda, como os sujeitos
as significam, dessignificam ou ressignificam (CITELLI, OROFINO, 2014). Jacks e
Escosteguy (2005) consideram que a pergunta de orientação teórico-metodológico desse
modelo é: Como se realiza a interação entre a mídia e audiência? E isso implica considerar
que a recepção é um processo resultante da interação sujeito/mídia/mediações.
Orozco classifica as multimediações em: cognitiva, estrutural,

situacional,

institucional, videotecnológica e cultural. As duas primeiras estão relacionadas ao individual:
a mediação cognitiva se refere a um conjunto de fatores que irão interferir na aquisição do
conhecimento, como informações crenças e emoções; a estrutural, que é constituída por
elementos identitários, como idade, sexo, religião e escolaridade. A mediação situacional atua
no momento de recepção que demonstra a forma e sentido do ato de assistir à televisão. As
mediações institucionais são constituintes da relação do sujeito com o discurso. A mediação
videotecnológica está relacionada com a televisão, referindo-se as suas características
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específicas, como programação, gênero e publicidade. Por fim, a mediação cultural, já
proposta por Martín-Barbero, na qual as demais mediações se configuram, por ser na cultura
onde todas as relações se configuram, o consumo se efetiva e o sentido é produzido (JACKS,
ESCOSTEGUY, 2005).
Ao investigar por essa perspectiva, a televisão para Orozco torna-se uma forma de
mediação, por possuir significados que provocam reações no público, o qual é influenciado
individuale coletivamente nas suas produções de sentido.

Nem a televisão é somente um meio de comunicação, mas muitas coisas ao mesmo
tempo, nem as audiências são apenas audiências. Por isso, quando se relacionam
com a televisão ou qualquer outra tela, as audiências fazem-no de diferentes
maneiras, e seus processos de interação com o audiovisual, a que me refiro como
processos de assistência televisiva, são processos sempre mediados (OROZCO,
2014, P.35).

Isso posto, Orozco considera que diante do televisor realizam-se diferentes formas de
recepção. As recepções de primeira ordem acontecem quando os sujeitos, ao interagirem com
os referentes televisivos, podem apoderar-se ou restringir-lhes, com ou sem a interferência de
outros sujeitos (que é uma fonte de mediação). A recepção primária é suscetível a influências
prévias, construídas de várias mediações antes do momento de se posicionar diante da
televisão. Para além desse momento (ante e durante de contato com o televisor) ocorrem as
recepções de segunda e terceira ordem destacando que a recepção passa por diversos cenários.
Estes vão se constituindo à medida que neles permanecem algum contato de referência
televisiva. Posto que, os sujeitos vão reproduzir, renegociar e recriar os siginificados enquanto
revivem os referentes televisivos, isso vai demarcar e sustentar a recepção televisiva
(OROZCO, 2014).
Para Orozco, a recepção vai perpassar por vários cenários, tornando-se uma prática e
não apenas um momento de contato com a mensagem. Orozco contrapõe as pesquisas que
acreditam que só os fatores individuais devam ser considerados no processo de recepção
audiovisual. Para ele, fatores sociais também são importantes nesse processo. As mediações
não exercem apenas influências sobre o sujeito, mas também o constitui.
Apesar dessas três concepções serem parecidas, elas apresentam algumas
divergências. Assim, como discorrem Jacks e Escosteguy (2005) e Boaventura (2009), é
perceptível que Orozco desenvolve uma teoria que procurava uma articulação com a
educação, capaz de promover uma intervenção junto ao sujeito. Ele defende que o público
pode ser educado quanto a assistir à televisão, melhorando o processo receptivo. Contudo,
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Martín-Barbero as criticava. Para ele, os estudos de recepção não podem vir acompanhados
por visão preconceituosa de educar os públicos, mas entender o que acontece ao assistir à
televisão. Por sua vez, Canclini privilegia os sujeitos como consumidores, para ele, só existe a
recepção por causa do consumo.
Assim, esses autores mostram que a recepção é um processo complexo que vai além
do contato com os recursos midiáticos e do decifrar e aceitar as mensagens transmitidas. Os
receptores, para Martín-Barbero, Canclini e Orozco não são alienados, passivos ou sem
reação, pelo contrário, interagem com as mensagens, e com o contato com as mediações,
criam, recriam, significam, ressignificam-nas, apododerando-se ou não daquilo que é
transmitido. Em suma. esses autores mudaram o olhar sobre a recepção no campo acadêmico
global, e seus estudos serviram de escopo para várias pesquisas.

2.3 A recepção no Brasil: algumas pesquisas realizadas

No Brasil, alguns pesquisadores também se dedicaram a estudar o processo de
recepção. Lopes (1996), por exemplo, indica que a atribuição de novos sentidos pelos sujeitos
que interagem com as mídias é influenciada pela forma de o indivíduo fazer a leitura de
determinado meio e de como ele vai ser entendido e aprendido. E o que vai interferir nas
leituras está ligado às tradições, preocupações e expectativas da vida prática, em que se
podem incorporar, ainda, as influências familiares, valores e comportamentos.
Lopes realizou e coordenou uma extensa pesquisa sobre a recepção de uma telenovela
brasileira, que resultou no livro: Vivendo com a telenovela: mediações, recepção,
teleficcionalidade, em 2002. Nesse estudo, Lopes et al (2002) apontam que para realizar
pesquisa de recepção, é necessário assumir uma visão de conjunto, ou seja: focalizar no
receptor, mas sem deixar de lado o lugar ocupado pelos produtores e pelas particularidades
dos produtos envolvidos. Em suma, deve-se analisar o sujeito em uma complexa rede de
relações, para compreender a recepção como uma perspectiva para se pensar o processo de
comunicação, superando a investigação fragmentadora para áreas autônomas de análise, da
produção, da mensagem do meio de comunicação e do público.
Já Baccega (1994) discorre que ao se tratar da recepção, consequentemente está se
tratando também da emissão, uma vez que só o encontro dos dois vai constituir uma
comunicação. A recepção, em sua visão é como um ato cultural que desempenha importante
papel na construção da realidade social, e só com o seu estudo, será é possível descobrir quais
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são os processos reais que resultam entre os encontro dos discursos presentes nos meios de
comunicação, e os receptores imersos em suas práticas culturais.
Assim, para Baccega (1994), a mudança dos estudos de recepção para o viés cultural
mostra a preocupação com as características dos sujeitos e como isso vai influenciar sua
interação com o meio, é o que ela esclarece abaixo:

Os estudos de recepção estão preocupados com as características socioculturais dos
receptores. Desse modo, o foco se desloca para as práticas sociais e culturais mais
amplas, nas quais eles estão integrados. É nesse espaço que se estudará a
ressignificação que os receptores produzem com relação aos produtos dos meios de
comunicação, ao entendimento das mensagens (BACCEGA, GUIMÃRAES, 2006,
P.410).

Dessa maneira, o sujeito vai ressignificar tudo o que tem contato e com base em sua
cultura, vai incorporar ou não em suas práticas. Baccega e Guimarães (2006) afirmam que,
desse modo, os sujeitos se tornam coprodutores do produto cultural, uma vez que revestem de
significados as mensagens, possibilitando a atualização de leituras e o rompimento dos
caminhos preestabelecidos de significados que poderão desaguar em reformulações culturais.
Por sua vez, Gomes (2002, 2004) acredita que a investigação acerca da comunicação,
que tem como temática a mídia e os sujeitos, pode ser marcada por duas grandes tradições. A
primeira procura medir os impactos dos meios de comunicação sob o público (estudo dos
efeitos), e a segunda procura compreender o lugar que o receptor ocupa no processo
comunicativo, considerando sua atividade e negando que essa relação seja marcada apenas
efeito de um sobre o outro (estudos de recepção). Assim, ela define receptor:

Receptor hoje é um conceito geral que designa qualquer indivíduo humano na
situação específica em que participa de um processo comunicativo. Enquanto
indivíduo, ele participa do processo de comunicação não só com seu cérebro e
ouvido, mas com todos os seus sentidos, características de personalidade, seu
inconsciente, suas experiências anteriores, sua cultura. (GOMES, 2002, n.p.)

Já recepção, na visão de Gomes (2002), tem assumido um sentido cada vez mais
amplo, não podendo mais ser vista como uma etapa do processo de comunicação, mas um
lugar novo o qual o processo comunicativo deve ser repensado. Nesses termos, pensar a
recepção significaria ampliar o modelo informacional, esmiuçando-o desde o uso ou consumo
dos meios de comunicação de massa até os processos gerais de produção de sentido. Defende
Gomes que o conceito de recepção pode mudar de acordo com a corrente metodológica que se
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escolhe, acrescenta, ainda, que o receptor é um ser ativo que além de receber conteúdos e
informações, participa do processo comunicativo por ser sujeito social capaz de interpretar as
mensagens e criar novos significados. Todavia, apesar de não apresentar um conceito único,
segundo Gomes (2004) estudar recepção se traduziria em procurar os diferentes sentidos que
o público constrói a partir das mensagens transmitidas pelos meios de comunicação.
Sob outra perspectiva, Barros (2012) apresenta a recepção como um processo que se
prolonga no tempo e se difunde no contexto social, não podendo ser vista como algo efêmero,
mecânico e individual. Para ele, a produção de sentido se dá nas interações dos receptores
com seus pares, marcadas pelas experiências de interpretação delimitadas por suas mediações
socioculturais.
Na verdade, o que Barros (2012) apresenta é a importância de resgatar a natureza
dialógica e dialética da recepção, considerando mais o sentido de compartilhar do que de
transmitir informações. Dessa maneira o receptor e o emissor podem ser vistos como
interlocutores e como seres sociais. De acordo com Barros (2012), desse modo, é possível
valorizar a dimensão humana da comunicação, e o receptor se torna um sujeito do processo, e
não apenas uma engrenagem.

Assim, não existe uma limitação e nem uma relação de

confronto entre a mídia e a sociedade, ou até mesmo uma subordinação de uma em relação à
outra.
Em suma, as primeiras correntes teórico-metodológicas que marcaram a pesquisa de
recepção estavam preocupadas em responsabilizar alguma parte no processo comunicacional
pela forma que a mensagem influenciaria os indivíduos. Os pesquisadores buscavam
responder a questões como o que fazem os meios aos indivíduos? ou o que os indivíduos
fazem com os meios?. No início dos anos 1970 os Estudos Culturais libertaram as reflexões
reducionistas dos modelos anteriores e propuseram a análise da produção e da recepção das
mensagens massivas, emergindo modelos que discutiam a interpretação e a decodificação
feitas pelos indivíduos com base num viés cultural. Já nos anos 1980, propondo uma reflexão
alternativa acerca da comunicação e a cultura de massas emergem as tradições latinoamericanas dos estudos de recepção. Tais estudos que consideravam, como fator primordial
na recepção as experiências de vida dos sujeitos quando referidas às práticas relacionadas ao
meio, propondo um estudo muito além da codificação e decodificação de mensagens.
Diante do exposto, é possível perceber que os estudos sobre recepção surgiram em um
cenário de pesquisas que consideravam o receptor como um ser passivo e alienado. Entre
outros termos, ele seria como uma mera caixa vazia que aceitava aquilo que lhe era
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apresentado. As primeiras pesquisas sobre um receptor vazio serviram de base para novas
pesquisas, novas propostas metodológicas abarcando a complexidade do tema, novos estudos
teóricos e metodológicos, seja seguindo abordagens comportamentais, seja estudando os
diferentes impactos no comportamento dos sujeitos ao interagirem com os meios de
comunicação. E assim, as novas propostas, trazem outra questão importante, ou seja: de
considerar os fatores que podem interferir na forma em que a recepção ocorre, como a
identidade, a educação, o contexto social, a cultura e as linguagens envolvidas. Os estudos
podem apresentar isso como as contradições, as mediações, os mediadores, usos, situações e
as produções. Afinal, é importante é de considerar outros componentes além do indivíduo e
mensagem. Os estudos de recepção, em suma, são para investigar como os sujeitos/receptores
produzem sentidos, significam, ressignificam e apoderam-se dos conteúdos midiáticos,
auxiliando em sua constituição individual.
Tendo em vista a importância desses estudos, o próximo tópico é destinado a
apreciação de pesquisas sobre o conceito de recepção realizado com o público infantil.
.
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CAPÍTULO 3 - ESTUDOS SOBRE O CONCEITO DE RECEPÇÃO NOS
DESENHOS ANIMADOS
Além de serem uma forma de lazer e entretenimento, os meios de comunicação
carregam informações, transmitem conceitos, ideias, mensagens, consolidam formas de
pensar, valores e hábitos. Para Siqueira (2005), neste contexto, boa parte da programação
infantil é voltada para os desenhos animados. Atualmente, os desenhos de animação se
configuram como obras de computação gráfica, caracterizados por expressarem o movimento
das coisas, de seres e das ações de forma exagerada, caricaturada e humorística. Os desenhos
animados são produções culturais que criam estreitos vínculos com mundo infantil, por se
tratar de um gênero cuja história gira em torno da construção de mundos imaginários, nos
quais, personagens adquirem vida própria e identidades (SALGADO, 2005).
Segundo Siqueira (2005) os programas televisivos, bem como os desenhos animados,
sofrem com os efeitos e preocupações econômicas das indústrias da produção cultural que as
sustentam. Todavia, para essa autora, os desenhos animados, independente do sentido e
função que possam adotar, exercem uma ação formadora para o público, reforçando
representações e imagens que já circulam na sociedade. Diante disso é possível afirmar que
esse tipo de produção não pode mais ser considerada neutra e imparcial e sim um espaço que
pode contribuir para a construção cultural e social, principalmente quando se pensa no público
infantil. Algumas produções desse gênero podem ter uma força discursiva que reforçam
estereótipos negativos, como machismo, violência e vulgaridade. Da mesma maneira podem
também apresentar aspectos mais educativos propagando a ciência ou explorando a
curiosidade infantil.
Ao investigar os desenhos animados, é importante considerar essas contradições, uma
vez que eles podem contribuir para a construção do imaginário infantil, influenciando sua
formação individual e social (SIQUEIRA, 2005). Diante desses aspectos, alguns
pesquisadores se dedicaram a analisar a relação entre a criança e os desenhos animados,
explorando as produções de sentido construídas nessa interação. Este capítulo dedica-se à
apreciação desse tipo de pesquisa, que explora a recepção infantil de desenhos animados.
Assim sendo, Monteiro na década de 1990 desenvolveu uma pesquisa intitulada: A
Recepção da Mensagem Audiovisual Pela Criança. A pesquisadora tinha o objetivo de lançar
um olhar antropológico sobre o espectador infantil, procurando focalizá-lo em suas várias
diferenças como o meio, a região e o grupo social a que pertence.
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Quanto à perspectiva metodológica, foram escolhidas crianças com faixa etária entre
nove e onze anos. Monteiro (1990) realizou o estudo em cinco escolas particulares e com um
grupo de crianças moradoras de uma favela no Rio de Janeiro, totalizando cento e dezenove
crianças. Ela escolheu dois exemplares brasileiros para realizar o estudo da recepção: um
desenho animado e um documentário, Meow e Viagem ao Ninho da Terra respectivamente.
Para a coleta de dados, sua ferramenta foi o questionário escrito entregue às crianças após a
exibição de cada um dos exemplares. Cada questionário era referente aos conteúdos presentes
nas produções, cujas análises foram feitas a partir de questões propostas pela autora, a saber:
as condições de exibição afetaram a recepção da imagem por parte da criança? A recepção
está relacionada ao nível de conhecimento? (a classe econômica influencia?) Qual produção
detém o maior poder de comunicação? A técnica de elaboração do filme influi a recepção da
mensagem?
Analisados os resultados, Monteiro (1990) indica que a imagem não afeta tanto o
receptor quanto muitos acreditam, contudo adverte que o receptor precisa fazer uma leitura
adequada das mensagens, pois os códigos não são tão transparentes e simples como se pensa.
Ela acredita que a imagem, mesmo aquelas que aparentam uma transmissão direta da
realidade, traz valores éticos, sociais e morais, já que são formas de mediar, representar e
transmitir algo para os telespectadores. Na opinião da autora, as crianças estão habituadas à
linguagem visual, ou seja, têm contato prévio com esse tipo de mídia, apresentam vantagem
diante das outras que não a tem.
Com efeito, esse estudo traz uma consideração importante com referência à
interpretação e significação das mensagens, ao ligá-las ás variações sociais, culturais e
psicológicas explicita que a recepção é um processo que envolve diversos fatores, tornando-se
algo individual e complexo. Todavia, ela afirma que todas as mensagens são carregadas de
representações e valores não sendo preciso ter medo disso, fazendo referência à não
passividade do telespectador, já que ele interpretará e ressignificará o que é apresentado. No
entanto, ela ressalta que as mensagens serão interpretadas da forma correta dependendo do
sujeito. Daí surgem algumas questões: qual seria a leitura adequada do receptor? Ou existe
forma correta de recepção? Considerando as ideias de Orozco (2014), os sujeitos ao ter o
contato com a mídia, vão definindo, a seu modo, os sentidos, mesmo que isso transgrida aos
sentidos conferidos pelos produtores e emissores. Conforme Orozco (2014), é preciso
entender a dimensão dessa interatividade para entender as convergências, e perceber que elas
não se apresentam apenas um sentido. Logo, seria uma contradição responsabilizar o receptor,
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pois vários são os fatores que interferem no processo de recepção. Assim, se cada receptor um
ao interpretar, significar e ressignificar as mensagens de acordo com os fatores intrínsecos e
extrínsecos julgar que existe uma forma adequada para fazê-lo, estaria de certa forma,
excluindo aqueles que as interpretam de forma diferenciada, conforme suas vivências e
individualidades.
Outra pesquisa que merece destaque é denominada As Mediações na Produção de
Sentido Pelas Crianças Sobre o Desenho Animado. De Fernandes (2003), nessa pesquisa seu
objetivo foi investigar que sentidos a criança produz sobre a TV, mais especificamente, sobre
os desenhos animados.
Para tal fim, Fernandes (2003) elegeu como ferramenta de coleta de dados seis
oficinas e entrevistas. Os grupos eram formados por trinta e seis crianças entre nove e dez
anos, pertencentes a duas escolas, uma pública e outra particular, ambas na zona Sul do Rio
de Janeiro. Quanto à escolha das animações, ela deixou as turmas indicarem alguns
exemplares e propôs outros. As crianças da escola particular escolheram os desenhos Sakura e
Ginger e as crianças da escola pública, Sakura e Simpsons, e ambas assistiram também a
Pokémon, Meninas Superpoderosas e Desenho do Animamundi. Após cada exibição, eram
propostas atividades diferentes para a exploração das temáticas dos desenhos animados, como
realização de desenhos e criação de textos verbais. E 50% das crianças foram entrevistadas
sobre os aspectos que não tinham sido completamente elucidados. Para analisar dados,
Fernandes (2003) apoiou-se, principalmente, nas teorias de Orozco, mas dialogando também
com as de Martín-Barbero e Canclini. A pesquisadora analisou as macro e as micro
mediações presentes no processo de recepção, interpretando as produções, buscando perceber
quais as representações iriam ser frutos das relações com os desenhos animados.
A pesquisa realizada por Fernandes (2003) mostra os seguintes resultados relativos às
crianças das escolas particular: o desenho animado precisa ser engraçado, variado, sério, e ter
aventuras; apresentar personagens com aparências diferentes; mostrar a vida dos seres
ficcionais, e que eles possam permutar entre o bem e o mau. As crianças da escola pública
disseram que o desenho precisa ter aventura, ação, emoção, diversão, comédia, alegria, terror
e suspense. Mas, Fernandes (2003) concluiu que só foi possível perceber a relação das
crianças com os desenhos animados quando considerou as histórias vividas por elas e o meio
televisivo. Tudo precisa estar situado e contextualizado histórica e socialmente.
Diante desses resultados, Fernandes (2003) considera que a televisão tem um papel
hegemônico e está presente no cotidiano infantil. Mas, considera também equívoco julgar a
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relação televisão e infância pensando que exista a dominação sobre os receptores. Ela
percebeu que as crianças, dentro do seu repertório, produziram sentidos legítimos para as
animações e suas relações com a televisão. Portanto a autora reconhece que a TV precisa ser
vista como um meio educacional e devendo a escola considerar isso. A instituição escolar
necessita incluir essas novas formas de leitura como formação da criança.
Prosseguindo a análise, o estudo de Fernandes (2003) revela que os grupos de crianças
entrevistadas apresentam opiniões diferentes sobre os desenhos animados, no que tange às
características, temáticas e às preferências. E, ainda, que elas produzem sentidos relacionados
com suas individualidades e seus contextos sociais e culturais. É o que Martín-Barbero
(2009) discorre sobre o uso social dos meios. Para ele, só com o entendimento dos receptores
e do meio, articulando as práticas de comunicação e os movimentos sociais do sujeito é
possível entender o processo receptivo. Dessa forma, na presente pesquisa, foram captadas as
mudanças e entendidas as variações dos discursos das crianças participantes.
Por sua vez, Bieging (2011), em sua dissertação intitulada Da busca de popularidade
às praticas de Bullying: crianças e produção de sentidos a partir de artefatos midiáticos, tem
como propósito principal entender como as crianças se relacionam com as representações
identitárias produzidas pelas mídias e como tais representações são eventualmente efetivadas
nas práticas culturais cotidianas das crianças.
Essa pesquisa de caráter qualitativo, teve, como objeto de estudo um episódio do
desenho animado Zica e os Camaleões e um do seriado Hannah Montana, ambos
considerados textos geradores de análise e discussão em grupos focais e em entrevistas
semiestruturadas realizadas individuais. Com vinte e cinco crianças, de nove a doze anos,
após elas assistirem aos episódios. A principio foram escolhidas quatro crianças: uma de uma
escola estadual, uma de escola municipal e duas de colégios particulares. Essas quatro
crianças foram convidadas a chamar mais um grupo de amigos para formar grupos
diferenciados. Em uma segunda etapa, foram feitas discussões em grupos com as crianças. A
coleta de dados foi realizada fora do espaço escolar, abrangendo diversos contextos de
Florianópolis.

As entrevistas e a discussão em grupo permitiram que a pesquisadora

evidenciasse as possíveis representações daquilo que estava presente nas produções e nos
discursos. Para as análises Bieging (2011) agrupou as respostas das crianças em categorias ou
estereótipos, levando em consideração as similaridades das falas com os temas a que
assistiram mediante recursos audiovisuais. As categorias adotadas estavam relacionadas às
seguintes perguntas: o que sentiam ou pensavam quando assistiam as produções? Quais as
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diferenças entre os vídeos? O que é ser perdedor? O que é ser popular? Conhecem situações
assim?
Desse modo, entrevistando as crianças a pesquisadora concluiu que as mídias estão
presentes e diluídas, em suas práticas e ao assistir aos vídeos os participantes falavam de suas
experiências semelhantes, principalmente, aquelas relacionadas com o ambiente escolar.
Quando questionadas sobre o que estavam sentindo ou pensando ao assistirem aos recursos
audiovisuais propostos, as crianças sem dificuldades ligavam a suas situações, suas vivências
às dos personagens. E também os grupos de separação que foram apresentados nos vídeos
foram assimilados pelas crianças como presente em seu cotidiano escolar. Em síntese,
Bieging (2011) mostra que as crianças apresentam posturas rotuladoras em suas atitudes e a
autora acredita que apenas os recursos midiáticos não são responsáveis por isso. Afinal,
mesmo produções como Hannah Montana e Zica e os Camaleões trazem separações sociais
de forma tão evidente. Para ela, as crianças apresentam uma criticidade com relação ao
assunto e elas sabem que é errado rotular as pessoas, mas afirmam que é uma prática
recorrente e, às vezes, as utilizam.
Resumindo, a autora conclui que, assim como as mídias reproduzem o cotidiano, o
inverso também acontece e ela acredita que as pessoas se apoderam de enredos incorporando
valores, influenciando seu olhar sobre o cotidiano. Bieging (2011) afirma que o bullying não
era o tema principal da pesquisa, mas surgiu a necessidade de acrescenta-lo diante das falas
das crianças participantes, além da influência da mídia. Isso acontece também dado o contexto
marcado pela intolerância e pela desigualdade social em que as crianças estão inseridas. Em
suma, a pesquisadora concluiu por meio do estudo de recepção que é possível investigar o que
as crianças falam da mídia, mas, principalmente o quê elas refletem e como esses elementos
são refletidos de formas diferentes, no cotidiano delas.
Em outro trabalho que se apoia em desenho animado e produção de sentido, Macedo,
(2012) em sua dissertação Bob Esponja e as crianças do PETI1 (Programa de Erradicação do
Trabalho infantil): Um estudo sobre a recepção investigou a forma como as crianças
atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil percebem o desenho animado
Bob Esponja Calça Quadrada dentro da jornada ampliada. Para tanto, Macedo (2012) optou
pela utilização da técnica denominada Grupo Focal em sua pesquisa qualitativa. O
1

A família que for inserida no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil recebe uma bolsa mensal para cada
filho com idade de 7 a 15 anos que for retirado do trabalho. Para isso, as crianças e os adolescentes devem estar
frequentando a escola e a jornada ampliada, ou seja, em um período eles devem ir para a escola, e no outro,
participar das ações realizadas pela jornada ampliada, ali terão reforço escolar e atividades esportivas, culturais,
artísticas e de lazer.
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pesquisador escolheu dois grupos para análise comparativa: composto por doze crianças, entre
dez e doze anos, em vulnerabilidade social acolhidas pelo Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil em Pelotas; outro, com e vinte e sete crianças, de onze e doze anos,
consideradas em condições ideais de evolução individual e interação social de um colégio
particular da mesma cidade. Foram seguidas quatro fases para coleta de dados, a saber:
sondagem e entrevista no instituto e na escola particular, para clarificar as regras e conhecer
as instituições; mapeamento, mediante a observação, das crianças em seu cotidiano; aplicação
de atividades lúdicas e temáticas relacionadas à linguagem e aos personagens do Bob
Esponja; e, observação das reações diretas das crianças ao assistirem aos desenhos animados
do Bob Espoja Calça Quadrada.

Para a análise de dados, Macedo (2012) utilizou as

propostas de Martin-Barbero, Hall e, principalmente, os pressupostos teóricos de Kellner (ele
estuda os efeitos sociais da mídia sobre os indivíduos), para agrupar as resposta das crianças e
analisá-las considerando-se o contexto social e sua vivência.
Mas, ao analisar os dados o pesquisador percebeu a afinidade das crianças com o
desenho animado em estudo, Bob Esponja Calça Quadrada, resultante das discussões
ocorridas antes da apresentação do desenho, tanto das crianças do Programa de Erradicação
do Trabalho infantil quanto das da escola particular. Todas já haviam assistido ao desenho e
conheciam seus personagens, sabiam, também, suas funções na narrativa e suas
características. Segundo Macedo (2012) o desenho animado faz uso do distanciamento
caricato, pois não apresenta referências reais exatas e isso faz com que a criança sinta atraída
pelo personagem, mas não se imagina sendo ele, o que poderia acontecer no caso de um filme
de ação, por exemplo. Ainda segundo o pesquisador, é possível notar ao analisar as falas das
crianças, vínculos experienciais com determinados personagens, já que o desenho trouxe
situações parecidas com o que já foi vivido por elas. O autor ainda traz a questão das
diferentes leituras apresentada pelos dois grupos de crianças. Ele considera que os discursos
da mídia, mesmo repletos de valores e paradigmas da classe dominante, serão interpretados e
reconstruídos mediante a identificação simbólica do receptor, portanto ele vai fazer isso a
partir de sua subjetividade que se caracteriza por estar relacionada com o interior da
personalidade humana.
Macedo (2012) concluiu que o estado de vulnerabilidade (ou não) da criança
influencia diretamente a maneira de ler o desenho animado. Para ele, os desenhos animados
são ferramentas para estimular o papel crítico e autônomo das crianças e isso precisa ser
estimulado na escola, por exemplo, valorizando a utilização desses desenhos.
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Por fim, acerca desse trabalho, pode0se dizer que o desenho exibido e interpretado
pelas crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil não mostrou influência
determinante no comportamento e construção das identidades. Na verdade, o estudo
demonstrou o contrário: que o desenho animado foi interpretado e serviu como referência para
confrontar valores absorvidos no contexto social. Macedo (2012) indica que o momento de
apreciação do desenho animado pode ser um importante aliado no diagnóstico evolutivo de
aplicação da política pública em questão, pois as reações dos espectadores são reveladoras, o
que não acontece no dia a dia.
Com as pesquisas de Bieging (2011) e Macedo (2012) foi possível perceber que, após
assistirem aos desenhos animados, as crianças expuseram opiniões e temas que, talvez de
outra maneira, tivessem dificuldades para expressar. E esse tipo de produção permitiu-lhes o
estabelecimento de uma ponte com a realidade. Sobre isso, Lopes et al. (2002) esclarecem que
a recepção não é apenas uma etapa, ela vai reconstituir novos lugares, num processo de
intercâmbio entrecruzando estórias de vida de personagens com as histórias de vida dos
telespectadores. Conforme as autoras “cada um embebe a vida um do outro, em um processo
de mútua exposição.” (LOPES et al., 2002, p.375). Em suma, as produções utilizadas por
Bieging (2011) e Macedo (2012) suscitaram projeções e identificações privilegiadas aos
sujeitos participantes da pesquisa, não apenas sobre o conteúdo humorístico e caricato dos
desenhos animados, mas também no que diz respeito ao seu conteúdo discursivo. As
interpretações das crianças revelaram agentes sociais e hierarquias dominantes em suas vida
percebidas também nas animações.
Por sua vez, a dissertação de Jorge (2014) intitulada Uso Social e Mediações do
Desenho Animado Doki: estudo Comparativo de Recepção, (2014) tem como objetivo
identificar o uso social e as mediações do desenho animado Doki, em duas escolas públicas do
ensino infantil do município de Balneário Gaivota- Santa Catarina (SC). Para tal, a
pesquisadora utilizou uma investigação qualitativa, de caráter comparativo, desenvolvendo
um estudo de caso conjunto à técnica de observação participante. Para isso, selecionou
crianças das faixas etárias entre quatro e seis anos, perfazendo um total de dezesseis crianças.
Os dados para análise da pesquisa foram obtidos de diálogos apresentados antes e depois da
passagem do desenho animado e em desenhos dos alunos realizados nas oficinas. Para
análises dos dados, ela utilizou as perspectivas do Uso Social dos Meios de Martín-Barbero e
Enfoque Integral da Audiência de Orozco, para interpretar os desenhos das crianças.
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Nessa pesquisa Jorge (2014) verificou que a criança está aberta para receber algo novo
e, se for expressivo, dará novos significados ao conteúdo percebido mediando de acordo com
sua necessidade e compreensão. A autora observou nas produções das dezesseis crianças que
desenhos apresentavam algo relacionado com o episódio a que assistiram. Ela concluiu que o
desenho animado fora significativo para as crianças e que algumas se inseriram no contexto e
apontaram a si e seus familiares em suas produções, relacionando com o tema apresentado.
Também ainda demonstraram facilidade em substituir os personagens por seres humanos,
mediando e ressignificando-os de acordo com sua compreensão.
Diante do exposto, quando se pensa no caráter comparativo da pesquisa Jorge (2014),
nota-se que as duas turmas compreenderam: o contexto exposto no episódio demonstrando
aceitação do personagem principal. Além disso, mesmo os contextos sociais, culturais e
econômicos sendo diferentes, as crianças apresentam formas de ressignificar, significar,
relacionar e mediar o conteúdo apresentado. Para Jorge (2014), as novas gerações são
caracterizadas como as gerações das mídias e a constituição da criança se faz pelas mediações
a que está exposta e pelo imaginário que a orienta. Assim, as necessidades presentes, a criança
agrega ou modifica o que ela está recebendo.
Retomando Martín-Barbero (2004), a recepção se constrói entre um nexo simbólico da
comunicação vinculada à memória histórica do sujeito e suas possibilidades de novas
percepções sobre o mundo. Dessa maneira, são feitas articulações entre produções e
recriações de significados sociais, redirecionando-os e produzindo novos sentidos. Na
pesquisa realizada por Jorge (2014) é possível visualizar isso: as crianças, em suas produções,
ligaram as suas imagens de vida com as do objeto de estudo. Vale ressaltar que as crianças
pesquisadas por Bienging (2011) e Macedo (2012) utilizaram do desenho animado para
relatar aspectos do cotidiano. Já as crianças pertencentes a pesquisa de Jorge (2014)
completaram o discurso do desenho animado apresentando suas vivencias. Comparando-se as
duas pesquisas, é perceptível que ambas as crianças criaram vínculos entre seus contextos e os
discursos.
Por sua vez, em sua dissertação Produção de sentidos na infância: mediações na
recepção da série de animação Doug Funnie (2015), Generozo quis investigar como crianças
entre sete e doze anos, de uma escola estadual e outra particular, interagem com narrativas
audiovisuais, para, então compreender como se dá produção de sentidos no cotidiano, tendo,
como base, o desenho animado Doug Funnie e as mediações múltiplas que rodeiam a
recepção.
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A metodologia usada pela autora, de caráter qualitativa, foi realizada em duas etapas
distintas: aplicação de um questionário para estabelecer vínculos, com questões sobre o
consumo midiático das crianças, e formação de grupos de discussão sobre os episódios da
animação exibidos. Generozo (2015) interpretou e analisou os dados articulando-os com o
referencial teórico (paradigmas das mediações de Marrtín-Barbero e múltiplas mediações de
Orozco) e os processos de interpretação e produção de sentidos pelas crianças.
Com o estudo de recepção realizado, Generozo (2015) pode constatar que a idade é
um fator importante nesse tipo de estudo, assim, em determinadas idades, a discussão e a
compreensão do desenho podem não acontecer. E em sua pesquisa, as crianças mais novas
não assimilaram os conteúdos. Outra questão que Genezoro (2015) observou em todos os
grupos foi a falta de identificação das crianças com os personagens apresentados no desenho,
não criando nexos entre ficção e realidade. Segundo a autora, em alguns momentos, as
crianças encontraram verossimilhança entre a narrativa e fatos do cotidiano, isso relacionado
principalmente à escola e à família. Generozo (2015) comprova que grupos dispostos em
diferentes contextos de vida realizam diferentes leituras sobre o mesmo episódio de Doug
Funnie.
Com efeito, a pesquisa de Generozo (2015), vai ao encontro as falas de Orozco (2014)
quanto aos recursos midiáticos não exercerem uma influência totalizadora nas crianças, pois
cada grupo realizou uma interpretação diferente, como visto também, nas pesquisas
anteriores. É possível observar, que as ideologias de diferentes matrizes culturais, não se
sobrepuseram as outras instituições, como a escola e a família, por exemplo, revelando que a
relação entre elas contribui para a formação do sujeito e suas ações, caracterizando-se como
mediadores.
Outro aspecto discutível na pesquisa realizada por Jorge (2014) diz respeito às
crianças criarem vínculos com os desenhos, fazendo substituições dos personagens dos
desenhos e por seres humanos que os cercam. Todavia Generozo (2015) apresenta o contrário,
para ela, as crianças não criaram nexos ou não se imaginaram como os personagens. Essa
dubiedade presente em seu estudo pode estar relacionada com o fato de as animações
proporcionarem ou não algum significado para o público, Generozo (2015), por exemplo,
ressaltou que as crianças não se identificaram com as personagens e com algumas situações, e
destacou, ainda, que a idade das crianças interferiu também na pesquisa.
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3.1 Síntese das pesquisas sobre o conceito de recepção nos desenhos animados

Apresentam-se aqui síntese de pesquisas que procuravam entender o processo de
recepção dos desenhos animados com o público infantil, sendo um estudo da década de
noventa, e cinco dos anos 2000. Os desenhos animados foram utilizados como uma forma de
permear as discussões, por serem um recurso midiático que chama a atenção do público
infantil e, em alguns casos presentes no seu cotidianos. O uso do recurso midiático possibilita
que sejam percebidos os sentidos dados pelas às produções, considerando suas vivências.
Posto isso, ao analisar os objetivos dos pesquisadores, pode-se afirmar que eles
apresentam questões parecidas. Todavia pode-se destacar que Monteiro (1990), Fernandes
(2003), Macedo (2012) e Generozo (2015) apresentam, como objetivo principal, identificar
como se dá a recepção tendo em vista o contexto social do indivíduo. Enquanto Jorge (2014)
buscou perceber como as crianças usam as informações presentes no desenho animado. Vale
destacar também que apenas Bieging (2011) apresentou um objetivo menos generalizado. Seu
foco foi em um aspecto especifico da produção escolhida, no caso, as representações
indenitárias da produção.
Também todos os pesquisadores escolheram optaram por amostragem que
contemplasse mais de um contexto social. Assim, Fernandes (2003), Jorge (2014) e Generozo
(2015) buscaram um grupo de crianças em escolas particulares, e outro em escola municipal
e/ou estadual. Já Macedo (2012), escolheu um público de escola particular e outro grupo de
uma instituição amparada por um programa social. Por sua vez Bieging (2011) buscou
crianças de escolas particulares, municipais e estaduais, mas, o seu foco não era a instituição
escolar. Ela serviu da escola como meio de pré-selecionar seu público, sua amostra foi
constituída pelas próprias crianças, que convidaram outras relacionadas ao seu convívio social
para participar. Esses pesquisadores buscavam, ao abarcar diferentes contextos, obter diversas
visões, vivências, classes sociais, culturais e econômicas. A abrangência de visões
possibilitaria aprofundar as reflexões, dado que, a recepção está interligada com o contexto.
Diante disso, os exames das metodologias utilizadas nas pesquisas aqui expostas
revelaram que a maioria desses estudos de recepção infantil são realizados em espaços
escolares, como é o caso de Monteiro (1990), Fernandes (2003), Macedo (2012), Jorge (2014)
e Generozo (2015). Isso pode estar relacionado com as condições de pesquisa, uma vez que os
pesquisadores já teriam vantagens de ter as crianças reunidas, teriam o horário previamente
estabelecido, e ainda, as crianças poderiam apresentar maior desenvoltura para participar da
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pesquisa. Uma vez que, a escola pode preparar as crianças para responder questões e
participar de discussões. Entretanto, utilizando a instituição escolar alguns aspectos podem
intervir no processo de coleta de dados. Primeiramente, o professor regente da turma pode
influenciar o pesquisador ao conduzir a pesquisa, ou ainda, policiar a fala das crianças e suas
produções. O segundo ponto pode estar ligado ao fato de o pesquisador precisar respeitar a
rotina e o calendário da escola, neste caso, excluindo finais de semana, períodos de férias,
recessos, feriados, semana de provas, entre outros. Assim sendo, a programação escolapesquisador-professor regente precisa ser previamente discutida e respeitada.
No que tange à forma da coleta de dados das investigações, ela foi realizada em geral,
em grupos, com o emprego de oficinas, grupos de discussão ou observação participante. As
entrevistas semiestruturadas estão presentes em pesquisas como as de Fernandes (2003) e
Bienging (2011). Dessa forma, os pesquisadores puderam adentrar nas rotinas das crianças,
aprofundar o conhecimento acerca do contexto delas e compreender as possíveis mediações
presentes no estudo de recepção. Vale ressaltar que a aplicação de questionários escritos,
como Monteiro (1990), permite que as pesquisas apresentem um número grande de crianças
participantes, todavia, algumas delas podem não dominar completamente código linguístico o
que contribui para o não aproveitamento total dos dados.
Além dos diferentes contextos, em todas as investigações também foram contempladas
mais de uma idade por pesquisa e todas contavam com uma amostragem composta por
meninos e meninas. Neste caso, Fernandes (2003) foi a única que utilizou uma amostragem
composta apenas por duas faixas estárias. Já Monteiro (1990), Macedo (2012) e Jorge (2014)
contemplaram três idades diferentes, enquanto Bieging (2011) quatro. A amostra de Generozo
(2015), por sua vez, apresenta a maior diferença entre as faixas etárias, com crianças de 7 e 12
anos, o que a fez perceber que a produção que sua escolha não teve o mesmo impacto entre as
crianças menores e as maiores. Concluindo que, a idade das crianças interfere no modo pelo
qual elas interpretam e significam o conteúdo midiático. Isso pode está relacionado com a
animação escolhida, uma vez que o desenho animado utilizado por Generozo (2015) como
ferramenta apresenta a representação de situações de vida de um garoto de onze anos,
provavelmente as crianças mais novas da pesquisa não se identificaram com essas situações.
Outro ponto a ser observado em relação às idades é que apenas Jorge (2014) escolheu a faixa
etária mais nova, envolvendo crianças de 4 a 6 anos, neste caso, depois de assistirem aos
desenhos, as crianças tiveram que se expressar através de desenhos, pois não dominavam
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ainda o código linguístico escrito. Também a pesquisadora poderia também ter usado só
entrevistas já que todas as crianças eram falantes.
Em referência ao tipo de desenho animado utilizado pelos investigadores, nesse caso,
apenas Jorge (2014) apresentou uma produção relativa a temáticas das ciências. Ela trabalhou
o desenho animado Doki que, entre seus episódios, aborda assuntos como: cidadania, saúde e
higiene. Contudo, sua pesquisa não apontou como se dá a recepção das ideias cientificas pelas
crianças.
Em relação às análises dos dados apenas a pesquisa de Monteiro (1990) não se apoiou
em autores pertencentes a linha dos estudos culturais para auxiliar nas interpretações.
Todavia, sua pesquisa traz conclusões que vão ao encontro dessa corrente teórica. As demais
pesquisas realizadas têm como base teórica e analítica um ou mais autores dos estudos
culturais. Os mais citados nestes casos são: Orozco, Canclini, Hall e Martín-Barbero.
Reforçando o viés cultural presente nos estudos sobre a recepção infantil, promovendo
inúmeras rupturas que acarretaram uma visão diferenciada para o público, a mídia e a cultura.
A criança é apresentada como produtora de sentidos, a mídia não é mais uma ameaça e o
contexto é um fator primordial a ser considerado nos estudos sobre a recepção.
Diante dessas pesquisas, verifica-se que os trabalhos apresentaram elementos
importantes para se pensar na investigação sobre a recepção dos desenhos animados pelas
crianças. As investigações ressaltam a importância das vivências das crianças para a
compreensão do processo comunicativo. Advertem os autores que, para entender o processo
de recepção infantil, é necessário considerar os diferentes contextos sociais, culturais e
econômicos, pois só dessa maneira é possível perceber como se dá a relação da criança com o
desenho animado. Eles acrescentam que cada sujeito interpreta, significa e ressignfica de
forma diferente, devido à subjetividade e ao contexto em que se insere. Isso reforça umas das
ideias centrais dos estudos culturais, a não passividade do sujeito/receptor.
O próximo capítulo é destinado à apresentação e análise da série brasileira de desenho
animado, O Show da Luna.
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CAPÍTULO III - ESSE É O SHOW DA LUNA
O Show da Luna é uma série animada infantil produzida no Brasil que aborda questões
ligadas a diferentes áreas das ciências naturais. Foi desenvolvida por Francisco Mistrorigo
(Kiko) e Célia Catunda, produzida pela empresa TV PinGuim, responsável pela criação e
desenvolvimento de desenhos animados para as crianças, como De onde vem? (2001) e
Peixonauta (2009). O Show da Luna também contou com a coprodução do canal americano
Discovery Kids. O desenho animado estreou em 2014 nos Estados Unidos (EUA) em sua
versão em inglês Earth to Luna, e no Brasil, no ano seguinte em sua versão original. Com a
classificação livre, apresenta mais de oitenta episódios com aproximadamente treze minutos
cada um (SILVA, 2017).
Segundo Gatti Júnior e Marietto (2017), a indústria de animação no Brasil até meados
de 2006/2007 não tinha condições de produzir animações em preços e velocidade compatíveis
com mercados internacionais, ficando atrás de países como EUA, Japão e Canadá em
destaques de produções. Dessa forma, as empresas nacionais precisaram desenvolver
estratégias ligadas ao contexto institucional para produzir e comercializar o seu produto, em
nível nacional e internacional. Uma maneira de fazer isso era através de parcerias com
empresas já conceituadas, como foi o caso da Tv PinGuim e a Discovery Kids, na criação de
desenhos animados como Peixonauta e O Show da Luna. Uma questão que fica sobre isso é
que, se por um lado as produtoras estrangeiras vislumbraram oportunidades, por outro elas
também influenciam a construção do desenho animado. Nessa perspectiva, o fato de O Show
da Luna ter estreado primeiro nos EUA pode ser um dos reflexos de exigências propostas para
a produção da animação.
Aliás, pelo título da série não é perceptível que o desenho animado vai tratar de
aspectos científicos e/ou assuntos ligados as ciências naturais. Aliás, a palavra Show pode
contribuir para que a ciência seja vista como um espetáculo, confundindo-a com uma
apresentação de algo com a finalidade apenas de entretenimento. Assim, o Show da Luna
apresenta a ciência, em um primeiro momento, com palavras e imagens que a criam com a
roupagem artística para a ciência.
O título O Show da Luna remete a essa visão espetaculizada de ciência, que pode estar
ligada ao caráter comercial que as produções midiáticas apresentam. Para Siqueira (1999), a
indústria cultural, ao absorver elementos da cultura e reorganizá-los, reproduz simbologias
que causam essa ritualização dos programas, inclusive dos que tratam de aspectos científicos.
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Os produtores promovem uma congruência entre técnica, imagem e espetáculo para atrair o
telespectador para o seu produto e garantir a audiência. O Show da Luna então é intitulado
como show como uma forma de chamar a atenção do público infantil para o desenho animado
e torná-lo algo lucrativo.

4.1 Personagem Luna

O Show da Luna apresenta como personagem principal Luna, uma menina de seis anos
que propõe indagações sobre o mundo a sua volta. Por ser a protagonista, a maior parte das
falas presentes no desenho animado são proferidas por ela. A propósito, a palavra Luna2
origina-se do latim e representa a esperança, a iluminação, a receptividade e a feminilidade.
O nome da personagem é uma alegoria, ou seja, exemplifica como a criança pode se libertar
da condição de escuridão, que a aprisiona, por meio da luz da verdade.
No desenho animado a luz vem das perguntas que aparecem, principalmente pela
personagem, que busca por conhecimento. Luna (figura 2) é uma menina branca e com os
cabelos lisos que, em geral, ficam presos com o penteado maria-chiquinha. Como ilustra a
figura abaixo:
Figura 02: Apresentação da personagem Luna

Fonte: Google Imagens

Percebe-se na caracterização da personagem que a representação de Luna se esbarra
em uma questão apontada por Chaves (2008), referente aos estereótipos dos protagonistas da
mídia: “nota-se que durante todos esses anos o padrão de beleza é o branco, geralmente com
2

Disponível em: http://nomes.club/significado-do-nome-luna/ Acesso em: 15/07/18
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traços afilados e cabelos lisos, o que faz com que a estética europeia torne-se hegemônica em
grande parte da mídia brasileira.” (CHAVES, 2008, p 28). Luna corresponde exatamente a
esse padrão, e isso pode estar relacionado com o fato de que O Show da Luna é uma produção
que, apesar do um caráter que tende ao educativo, reponde, também às exigências da indústria
do entretenimento da qual faz parte.
Na maioria dos episódios Luna aparece de vestido e botas, reforçando uma visão
antiga, um clichê segundo o qual as mulheres se tornam mais femininas ao usarem esse tipo
de traje. Em alguns episódios, a personagem principal pode aparecer também com outros
trajes, como por exemplo: jalecos, roupas de astronauta ou chapéu de arqueóloga, deste modo,
o contexto fica caracterizado e também os assuntos que estão sendo investigados. Ressaltando
que, eles aparecem com menos frequência e em geral, não fazem parte de todo o episódio.
O Show da Luna, ao apresentar uma garota como protagonista, elenca questões
relacionadas ao gênero, principalmente, sobre as representações das meninas/mulheres na
mídia, temas tão discutidos na sociedade atual. O protagonismo masculino está presente não
só nos desenhos animados que abordam ciências, mas também em outras produções
midiáticas, como filmes e jornais, muitas vezes, trazendo ideias equivocadas que reforçam
estereótipos machistas (MENESES, 2017).
Diante de tais colocações, é possível afirmar que a apresentação de um desenho
animado relacionado com o conhecimento científico tendo como personagem uma menina
não é tarefa fácil devido a existência de alguns estereótipos. Contudo, não se pode negar o
avanço que o desenho pode representar. Segundo Alves (2017) ainda no século XXI, as
mulheres têm passado por dificuldades em alcançar áreas mais prestigiadas da ciência, em
decorrência da desigualdade de gênero, das relações sociais e do poder da sociedade em
determinar espaços. Apesar dos estereótipos da animação, o Show da Luna é uma obra que
busca romper com esse pensamento enraizado na sociedade, isto é, mulher não pode realizar
ações ligadas á ciência, mostrando uma menina observadora, inteligente e curiosa, como
Luna.
Em alguns episódios, Luna aparece com trajes de cientista reforçando o estereótipo
criticado pela literatura, conforme a seguir:
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Figura 03: Luna de jaleco e manuseando instrumentos

Fonte: Print Screen do episódio Doce ou Salgado?

Como se vê, a personagem Luna aparece com óculos grandes, jaleco branco e
materiais de laboratório nas mãos. Em relação a essa caracterização, Almeida e Lima (2016)
remetem à pesquisa realizada por Siqueira (2006) essa autora chama a atenção para as
representações de cientistas que os meios de comunicação apresentam para as crianças,
mescladas por fantasias e estereótipos. Para Siqueira (2006), as imagens de cientistas são
marcadas por comportamentos pouco convencionais, alvos de chacotas, desajustados
socialmente e interessados pela ciência apenas por necessidade e benefício próprio. O Show
da Luna não reforça todos esses estereótipos apresentados por Siqueira (2006), mas, mostra
que, para ser cientista, é preciso trajar jaleco branco e manipular instrumentos, pensamento
recorrente do senso comum.
Com efeito, na animação em estudo, não são feitas referências a cientistas reais e suas
descobertas. Lembrando Rodrigues (2016), as aproximações desses profissionais no desenho
animado em pauta se fazem, em geral, apenas na nomenclatura de personagens coadjuvantes.
No entanto vale ressaltar que isso não é reconhecido por uma criança que não tem
conhecimento que Thomas Edison e Isaac Newton foram cientistas.

4.2 Apresentação dos amigos de Luna

Luna aparece no desenho animado sempre acompanhada de seu irmão mais novo
Júpiter. Ele, como a irmã, é da raça branca e o cabelo é liso. Seu traje principal é uma
camiseta verde e calça e tênis azuis. Ele tem quatro anos e é participante ativo dos diálogos,
em geral faz indagações quando não compreende o que está sendo explicado, ou o que foi
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feito por Luna em alguma experimentação, da qual ele participa como um assistente. Júpiter é
também o responsável pelas explicações mágicas, trazendo contribuições que não apresentam
vínculos com a ciência. Suas explicações às vezes partem do imaginário infantil. Ele está
presente em todos os episódios.
Um personagem que não representa criança, mas cuja contribuição está interligada
diretamente com as imagens de Luna e Júpiter é a de Cláudio, o furão. Ele é o bicho de
estimação de Luna, na maior parte dos episódios e se comunica através de grunhidos, gestos,
expressões e barulhos e, em alguns momentos, adquire fala. Quando a linguagem da animação
recorre à fantasia esse personagem

contribui

principalmente na conclusão dos

questionamentos, com suas observações acerca do que foi aprendido.
O Mustela Putorius Furo, mais conhecido por Furão, é um animal de origem europeia,
que se popularizou como animal de estimação nos EUA. Até meados dos anos 2000, havia
oito milhões de furões registrados como animal doméstico. Já no Brasil, esses animais são
considerados exóticos e para a sua adoção é preciso seguir burocracias impostas pelo IBAMA
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) (FERNADO,
2014). Ao utilizar o furão como animal de estimação da personagem principal, O Show da
Luna traz mais um aspecto presente na cultura americana. Isso reforça a tese de que, embora a
produção do desenho seja nacional, incorpora características de outra cultura.
Segue abaixo a figura dos personagens centrais da série de animação em estudo:

Figura 04: Cláudio, Júpiter e Luna

Fonte: Print Screem do episódio-Pula Pipoca
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Além de Luna e Júpiter, em vários episódios aparecem outras crianças, merecendo
destaque Tom, Alice e Igor. Trata-se de personagens coadjuvantes que desenvolvem papéis
variados no enredo. Quando aparecem, geralmente, estão brincando, conversando ou
realizando alguma atividade, mas, sempre na presença de Luna. Costumam aparecer também
como ouvintes nas cenas finais, mesmo não tendo aparecido no início do episódio. Em alguns
episódios, eles podem contribuir na elaboração de algumas questões, auxiliando Luna na
formulação da pergunta principal dos episódios. Mas, no geral, não participam das
investigações e experimentações. Assim como Luna, esses personagens são apresentados
como autônomos e independentes, suas famílias são citadas, mas em geral não aparecem. A
figura abaixo mostra essas crianças em um momento de divertimento com Luna:

Figura 05: Luna e seus amigos brincando

Fonte: Print Screen retirado do episódio Tecendo Teias

Observar-se na figura anterior, um personagem negro que participa com maior
frequência da animação. Igor, um menino com pouca expressividade, reforça o cenário da
mídia nacional da invisibilidade dos negros na sociedade. Esta perspectiva, O Show da Luna
não contribui de forma significativa, na representação da diversidade. Observa-se ainda, que
a maioria dos personagens são caracterizados com vestimentas que não condizem com o clima
tropical: boinas, casacos, botas e blusas de frio. Contudo, há personagens com vestimentas
tropicais. Talvez esse seja um recurso dos produtores para a identificação dos personagens e a
aceitação da série O Show da Luna em diferentes partes do mundo.
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4.3 Apresentação da família de Luna

O Show da Luna apresenta como responsáveis pela menina e seu irmão os seus pais e
avós maternos. Eles não aparecem no mesmo episódio, mas, a figura de um ou dois adultos é
presente em grande parte da série, indicando que as crianças são cuidados por adultos.
Apesar de a família ter passado por diversas transformações ao longo dos tempos,
adquirindo diferentes configurações, a representação dela no O Show da Luna é a mesma
recorrente da mídia, constituída tradicionalmente por mulher, homem e filhos. Mas, como
reflexo da modernidade, não é composta por muitos membros, com um número reduzido de
filhos por casal. Conforme Pilger e Schmidt (2015) a interpretação da família pela mídia
como lugar de produção e disseminação de sentidos na sociedade atual, mostra que as
representações familiares têm grande importância social, pois constituem lugar de formação
familiar. Apesar disso, as representações presentes no desenho animado não abrangem a
heterogeneidade da sociedade. Assim, os responsáveis por Luna aparecem em atividades
cotidianas como ler, cozinhar e assistir à televisão, mas, em alguns episódios, personagens do
sexo masculino aparecem cozinhando, cuidado da casa e dos filhos (e/ou netos), e as
mulheres, trabalhando ou assistindo a jogos esportivos na televisão, a avó da Luna, por
exemplo, pilota um avião. Em concordância com Meneses (2017), pode-se afirmar que, ao
representar homens e mulheres dessa forma, O Show da Luna contribui para que sejam
disseminados valores pró-igualdade entre gêneros desde a infância, colaborando para
mudança de estereótipos enraizados na sociedade.
Quanto à descrição da família, como mostram as figuras 6 e 7, todos os membros da
família pertencem a raça branca, de cabelos lisos, com exceção do avô de Luna que é grisalho,
todos têm cabelos pretos. O pai de Luna usa suéter azul, calça marrom e sapato preto. A mãe
usa uma blusa roxa de mangas compridas, calça rosa e sapatilhas pretas. A avó de Luna, uma
bota marrom de cano alto, blusa laranja e calça azul de cós alto. Por fim, seu avô usa calça
cinza, presa por suspensório e blusa polo azul.
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Figura 06: Luna, seus pais e irmão conversando no Zoológico.

Fonte: Print Screen do episódio Luna-sauro Rex

Figura 07: Luna e seus avós jantando e conversando

Fonte: Print Screen do episódio Bons sonhos Cavalinhos

Dessa forma, a mãe e o pai de Luna, se vestem inadequadamente ao clima tropical. Na
maior parte das regiões brasileiras, dificilmente as pessoas são vistas com suéteres ou camisas
de manga longa. Já o avô de Luna utiliza um acessório de época que não é mais tão presente
na cultura brasileira, que são os suspensórios. A organização da família em torno de uma
mesa para jantar também pode revelar aspectos de determinada camada social.
A residência dos pais de Luna (figura 08), é localizada na área urbana, uma casa de
dois andares, contendo: sala, cozinha, área de jantar e mais de três quartos. Ela é rodeada por
um jardim e tem um quintal com grande horta. A arquitetura dessa casa remete à das casas
americanas, que se apresentam com grandes gramados e jardins floridos. No Brasil, as casas
são cercadas por muros e portões em suas entradas.
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Figura 08: Residência dos pais de Luna.

Fonte: Print Screen do episódio Nem tudo nasce da semente?

Já a residência dos avós de Luna (figura 09) localizada na área rural é composta por:
sala, cozinha, quartos e varanda. O sítio é cercado por áreas verdes e conta com um estábulo,
galinheiro, lago e espaços de convivência. Essa representação de idosos em seu sítio revela
uma situação menos presente com o avanço das cidades, a de proprietários e trabalhadores do
campo.

Figura 09: Residência dos avós de Luna.

Fonte: Print Screen do episódio Bons sonhos Cavalinho

Aparentemente, Luna e sua família pertencem à classe econômica mais abastada. A
família possui carros, cavalos e até mesmo um avião. Ressalta-se ainda, que, com frequência,
esse desenho animado apresenta a família em passeios, viajando, ou visitando zoológico,
museus e parques. Por vezes, há episódios mostrado hábitos de leitura, por exemplo,
personagens mais velhos lendo revistas, jornais e livros. Aliás, na casa dos avós de Luna, há
uma biblioteca com espaços próprios para leitura. Também hábitos culturais permeiam a
família de Luna, refletindo a situação financeira dos mesmos.
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4.4 A concepção de infância

Pretende-se, neste tópico, detectar, na apresentação das crianças participantes e nas
relações familiares presentes em O Show da Luna, a concepção de infância. Para tal, faz-se
necessário um breve apontamento sobre as definições de infância que foram surgindo ao
longo do tempo.
Assim sendo, segundo Ariès (2006), a sociedade medieval não tinha consciência das
particularidades infantis que as diferenciariam dos adultos e jovens. As crianças já
ingressavam na sociedade assim que não precisassem mais da mãe e/ou ama. A partir do
século XVIII, começa a surgir a diferenciação entre criança e adulto, mudança de visões
sociais, consequentemente de realidades e de sentimentos da família, e assim, a criança,
começa a ser vista como um ser frágil que precisava ser treinado para se tornar um bom
cidadão (ARIÈS, 2006). A partir de então, as crianças passaram a ser vistas e tratadas
diferentemente dos adultos, no que tange aos aspectos biológicos e em suas singularidades.
Nestas circunstâncias, nas concepções atuais, a criança é reconhecida como indivíduo
social, que se insere na coletividade e precisa ser educada e cuidada A criança não é
considerada na atualidade como cidadã do futuro, e sim, como um ser histórico-social,
portador de direitos que tem suas necessidades, modos de pensar e agir.
Diante desse panorama, ao analisar os personagens que representam as crianças na
animação, pode-se afirmar que O Show da Luna foi elaborado seguindo algumas
particularidades da infância contemporânea de uma classe socioeconômica específica. Esse
desenho animado reflete a autonomia e a liberdade dadas às crianças em alguns grupos
sociais. As crianças aparecem realizando suas atividades sem interferências diretas dos
adultos; eles, em geral, apenas delimitam os momentos, como hora de comer, de tomar banho
ou de dormir. Em relação as investigações propostas por Luna, normalmente, podem
contribuir apenas cedendo alguns materiais que não pertencem a personagem principal. Em
alguns momentos aparecem também supervisionando as ações de Luna, mas sem auxiliá-la,
ou fornecendo respostas diretas aos seus problemas.
Retomando a literatura, Ariés (2006) destaca que o conceito de infância foi evoluindo
e com isso, foram surgindo instituições, que, aos poucos, se tornaram exclusivas para
crianças, uma delas, a escola. Como mostra O Show da Luna, em geral Luna não é
apresentada, mas, por vezes, o ambiente escolar é lembrado. Por exemplo, em alguns
momentos, Luna solta frases como dever de casa ou aprendi isso na escola. Em alguns
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episódios também é mostrado Luna chegando da escola em um transporte com aparência de
um ônibus escolar típico da cultura americana.
Um ponto observado que destoa das brincadeiras infantis da contemporaneidade é o
que diz respeito à forma de brincar dos personagens. Assim, Luna, Júpiter e as outras crianças
realizam atividades como: ir ao parque, jogar bola no quintal, andar de bicicleta na rua, correr
e pular. Ora, as crianças brasileiras, dependendo da classe social e região do país, não têm
liberdade para brincar em espaços abertos. A propósito segundo Silva et al (2017), na
contemporaneidade, o crescimento urbano e o desenvolvimento social contribuíram para o
não brincar das crianças. Para esses autores, isso resulta da ocupação das crianças, com
atividades extracurriculares além da evolução da tecnologia, que fazem com que o público
infanto-juvenil fique mais tempo vidradas nas telas. Além disso, as crianças têm ficado mais
em casa, logo o seu contato com outras crianças, fora do ambiente escolar ou familiar é mais
restrito. Como lembram Silva et al (2017) a socialização e comunicação entre as crianças vão
ficando cada vez mis restritas, diminuindo-se também, os laços afetivos que o brincar coletivo
pode proporcionar. Em O Show da Luna, as imagens de crianças, brinquedos e brincadeiras
parecem fugir desse cenário atual. Pode-se interpretar essas imagens como a ideia de
coletividade mostrando brincadeiras e interação da criança com a sociedade e o meio e, dessa
forma, a curiosidade de Luna é despertada.

4.5 A concepção de ciências

Geralmente, os desenhos animados têm, como finalidade, o entretenimento. O Show da
Luna, objeto deste estudo, busca, além de entreter as crianças, desenvolver conhecimentos por
meio da apresentação de ideias científicas e procedimentos realizados por personagens. Deste
modo, o enredo da animação se desenvolve a partir de uma pergunta que envolve os
personagens, e a construção do conhecimento se realiza por meio da observação, da
exploração do ambiente. As descobertas marcam o fim de cada episódio. Esse caminho
percorrido pelo desenho animado, de acordo com Silva e Núñez (2002), tem como
característica a motivação pela experimentação, no sentido de aprender a descobrir e a
observar. Neste contexto, a ciência é vista como uma reconstrução dos conhecimentos,
partindo das próprias ideias do indivíduo, buscando a sua ampliação e modificação. Assim,
como descrito no desenho animado, Luna se envolve ativamente em seu processo de
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aprendizagem, buscando formas para obtenção de informações, principalmente apoiadas em
experimentações.
Portanto, os episódios do desenho animado começam sempre com Luna realizando
alguma atividade, acompanhada de outros personagens, como brincar ou desenhar. Na sua
integração com o ambiente, ela observa determinados fatos e o que ela não compreende gera o
problema que vai permear o episódio. Desse modo, o desenho animado explora a importância
da observação para a criança, sendo uma forma de exploração do mundo a sua volta. Em O
Show da Luna, observação significa observar espontaneamente um fato e construir perguntas
a partir daquilo que chama a atenção.
Observado os fatos e criado o problema, o enredo encaminha-se para a formulação de
hipóteses que, na maioria das vezes, são propostas por Júpiter, ou, em episódios esporádicos,
por personagens coadjuvantes. A propósito Carvalho et al (1998) salienta que as crianças,
mesmo não sabendo como resolver suas questões, são capazes de construir hipóteses na
tentativa de criar uma explicação, relacionando variadas ações e as correspondentes reações
dos fenômenos do objeto. No O Show da Luna, as hipóteses são construídas por Luna, ela,
baseando-se nas considerações e reflexões acerca da experimentação, tenta criar uma relação
entre sua busca inicial e o os resultados do experimento.
Para a busca por respostas, o desenho animado conta com dois momentos distintos. O
primeiro deles é demarcado pela experimentação, realizada para ser uma forma de descobrir
novos conhecimentos, a partir de correlações entre as observações e o levantamento de
hipóteses que ocorreram em momentos anteriores. Lembrando mais uma vez Carvalho et al
(1998), a resolução de um problema pela experimentação fundamenta-se na ação autônoma da
criança e envolve reflexão, relatos, discussões, ponderações e explicações. Do mesmo modo,
em O Show da Luna, as experimentações começam com Luna refletindo sobre a questãoproblema proposta por ela, a partir daí ela propõe uma experimentação que ela já tem certeza
que irá ajudar. Vale ressaltar que, em pouquíssimos episódios outros personagens a auxiliam
na montagem da experimentação. Nas suas atividades, Luna pode utilizar materiais,
instrumentos e equipamentos que são divididos em representações científicas e não
científicas. No primeiro grupo, estão os aparelhos que em geral são utilizados em laboratórios
ou em investigações cientificas, por exemplo: lâminas de microscópio, balança, tubos de
ensaio e jarro. Enquanto manuseia o material Luna vai explicando explica o que é e quais são
as suas finalidades. O outro grupo é composto pelos demais objetos, como: piscina, lanternas,
canudo, garrafa pet e colher. Em relação aos equipamentos, o mais recorrente é o AHÁ¸ um
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aparelho portátil, ultratecnológico que tem variadas funções como: câmera, computador, lente
de aumento, caixa de som, etc. O AHÁ também é propriedade de Luna, e pode ser considera
do a parte lúdica presente nesta fase das investigações. A figura abaixo apresenta Luna com
seu equipamento.

Figura10: Luna segurando o AHÁ

Fonte: Print Screen do episódio Formidável Formiga

Reunido tudo que vai utilizar, Luna começa a realizar a experimentação, sempre
acompanhada por Júpiter e Cláudio que, de alguma maneira, a auxiliam como assistentes,
sobretudo Júpiter. Luna comanda o experimento, desde o inicio de forma metódica, testando
possíveis variáveis, e delimitando ações dos outros personagens, como a figura abaixo:

Figura 11: Experimentação sobre como o cacau vira chocolate.

Fonte: Print Screem do episódio A maravilhosa floresta de chocolate.

A experimentação em O Show da Luna não visa à invenção ou criação. Por outro
lado, trata-se de um conjunto de testes para explicar e exemplificar fenômenos que de alguma
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maneira, já foram comentados pela ciência. Ela pode seguir por dois caminhos. O primeiro
sendo uma forma de demonstração do que foi observado, tem por objetivo ilustrar ou explicar
determinado fenômeno. Neste momento, Luna reúne elementos que envolveram a observação
e tenta reproduzir o que aconteceu seguindo condições parecidas. O outro caminho, que
aparece com menos frequência, envolve a realização de uma experimentação que exemplifica
aspectos do fenômeno, mas, não se trata de repetição, neste caso, Luna, recebe instruções,
como receita de bolo, que deve ser seguida para chegar ao resultado esperado por outra
pessoa. Nos dois casos, Luna observa, comenta e anota as variáveis presentes, permitindo que
ela organize os resultados e tire suas próprias conclusões.
Em relação ao local de realização das experimentações, O Show da Luna mostra que,
em qualquer lugar, pode-se realizar uma atividade experimental, como quintal, cozinha e
jardim. Que contribui para o rompimento de um estereótipo, segundo o qual a ciência deve ser
realizada apenas em laboratório. Por exemplo, Siqueira (2005), discorre que muitas
animações que apresentam aspectos da ciência, a mostram sendo realizada apenas em
laboratórios, de forma descontextualizada do cotidiano dos personagens, contribuindo para
que a ciência seja vista como algo desvinculado da vida das pessoas.
Diante do exposto, conclui-se que O Show da Luna, representa uma tentativa de
apresentar os fenômenos científicos para as crianças indo além da simples descrição das ideias
científicas. O desenho animado conduz as explicações a partir da correlação dos objetos e
acontecimentos presentes no enredo, por meio, principalmente, das experimentações. Como
ressaltam Carvalho et al (1998) a abordagem do conhecimento científico para as crianças
requer variáveis atribuições, para que as explicações dos fenômenos sejam formas iniciais de
formulação de conceitos.
Outro momento do desenho animado destinado às investigações é denominado faz de
conta, no qual, Luna é transportada para dentro do problema, e são apresentados, com maior
veemência, aspectos lúdicos para explicar os fenômenos. Assim, coisas inanimadas ganham
vida, animais adquirem características morfológicas ou viagens intraestelares acontecem. Essa
mudança na narrativa, segundo Rodrigues (2016), está relacionada com a necessidade de
correlacionar, para as crianças, os fenômenos representados com o que está sendo explicado
sobre eles, além de trazer ludicidade para a ciência. A próxima figura ilustra um desses
momentos:
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Figura 12: Representação das características do caracol.

Fonte: Print Screen do episódio Encaracolados

Esse momento é marcado por representações/metáforas. Para Sales e Silva (2018),
metáfora é uma função discursiva que tem como finalidade promover acessibilidade ao
conhecimento a partir de comparações e exemplificações de determinado assunto, sendo uma
forma aproximação de termos abstratos. Essas representações/metáforas no desenho animado
são criadas com o objetivo de fazer com que a criança compreenda determinados fenômenos
microscópicos e ou visualize processos.
Após esses momentos, o desenho animado encaminha-se para a finalização das
investigações. Luna procura dar sentido às observações realizadas no início, à experimentação
e ao faz-de-conta, correlacionando os fatos e explicando-os. Na conclusão a pergunta inicial é
respondida e encaminha-se para o final do episódio. E através de um show musical, Luna
sintetiza tudo que foi discutido ao longo do episódio.
Todo o processo de investigação proposto por Luna ao final leva ao êxito da pesquisa.
A princípio, sua pesquisa é de cunho pessoal, parte de uma inquietação de Luna por algo do
seu cotidiano. Apesar disso, ao longo do episódio ela envolve seu irmão e o seu bicho de
estimação nas investigações, e eles participam de todo o caminho para a construção do
conhecimento. E, ainda, no final, ela expõe tudo que foi aprendido para uma plateia, que pode
ser composta por um ou mais personagens coadjuvantes, levando essa vivência com a ciência
para um caráter social.
A partir desse mapeamento, é possível perceber que o desenho animado reforça que a
ciência é algo descomplicado, fácil e que pode ser destinada a todos. Essa facilidade pode ser
percebida na coleta dos materiais, na disponibilidade dos instrumentos e na realização dos
experimentos. O Show da Luna não demonstra possibilidade de erros e tentativas nas
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investigações. Em geral, os resultados ilustram os fenômenos e são favoráveis ao que está
sendo problematizado. Em suma, o desenho animado em questão traz uma visão retilínea da
ciência, ou seja: a sequência precisa ser seguida para chegar aos resultados. Apesar disso, O
Show da Luna, traz aspectos que estão no cotidiano dos personagens, diminuindo a imagem
de que a ciência é algo descontextualizado.

4.6 A música no O Show da Luna

Um artifício muito utilizado em O Show da Luna é a música que está presente em
vários momentos do episódio. As músicas mostram o lugar das perguntas no desenho
animado. É a partir delas que vai ser produzido o conhecimento, trabalhando com um
elemento característico da infância: a curiosidade. As crianças ao ouvi-las podem deduzir que
alguns questionamentos serão respondidos, dessa forma, a música instiga a curiosidade das
crianças e contribui para desenvolver o interesse pelo desenho animado.
A música, no desenho animado em questão, também está presente na investigação e na
conclusão dos eventos, todas elas ligadas diretamente à pergunta inicial, dessa maneira, em
cada episódio aparece uma música diferente. Segundo Nogueira (2003), a musicalização é
uma forma de potencializar a aprendizagem cognitiva da criança. Para ela a música apresenta
uma característica particular no campo do raciocínio lógico e abstrato, da memória e do
espaço. A música, então, pode contribuir para o entendimento do fenômeno. É possível
afirmar que as músicas constituem um artifício interessante para a assimilação da criança com
o conteúdo.

4.7 O consumo infantil dos desenhos animados pelas crianças

Segundo Pinho e Rocha (2015), os produtores da série e a TV PinGuim pretendiam
que seus desenhos animados e filmes infantis pudessem expandissem a marca para o mercado
nacional e internacional e, ainda, chamassem a atenção de empresas para licenciar produtos
com suas temáticas. Com O Show da Luna, eles conseguiram essa expansão, pois o desenho
animado já está presente em outros setenta e quatro países, e sua marca já foi licenciada por
pelo menos trinta empresas (RODRIGUES, 2016). Assim, a expansão da imagem de Luna e
de seu universo, está cada vez mais presente no mercado. Diversos produtos, entre eles,
bonecos, jogos de aventura, quebra-cabeça, mochilas, roupas, material escolar, livros para
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colorir e produtos de higiene pessoal, contribuíram para a expansão da marca além das telas.
A figura abaixo representa alguns desses produtos destinados ao público infantil.
Figura 13: Produtos destinados ao público infantil.

Fonte: Google imagens

O sucesso desses produtos deve-se ao reconhecimento e interesse das crianças pelo
desenho animado O Show da Luna e seus personagens, o que favorece a movimentação do
mercado infantil e, consequentemente, o aumento do consumismo. De acordo com Ferruzzi
(2014), a compra exagerada, e muitas vezes desnecessárias, de produtos e serviços caracteriza
o consumismo. Em suas palavras, “na sociedade atual em que vivemos, capitalista e cercada
de informações, o consumismo é resultado do poder assoberbado que a mídia possui sobre
todos nós” (FERRUZZI, 2014, p. 714) uma vez que existem inúmeros fatores que levam a
consumir, e diversas situações induzem e convencem a compra.
A demais, o desejo de possuir motivado pela mídia e as empresas faz com que os
produtos pareçam necessários. Assim, as crianças só se sentem satisfeitas tendo possuído o
almejam. Segundo Souza (2014), essa sedução que a mídia provoca nas crianças, está ligada
principalmente ao acúmulo de capital. Em geral, as pessoas não se preocupam com questões
como a individualidade dos sujeitos ou consumo desnecessário. Tudo isso repercute também
nas atitudes, atos e nas construções de visão de mundo das crianças. Afinal, elas, por estarem
em um processo de desenvolvimento biopsicológico, não possuem capacidade para discernir e
compreender o caráter das publicidades e os perigos do consumismo.
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Concluindo, O Show da Luna e seus diversos produtos, como outras animações que
buscam expandir suas marcas, contribui para o que Ferruzzi (2014) e Souza (2014) chamam
de mudança no brincar. Muitas brincadeiras antigas, como amarelinha, peão e rouba-bandeira
têm sido desprezadas devido ao divertimento estar se associando ao uso de tecnologias e à
aquisição de produtos que possibilitem o entretenimento. Desse modo, em concordância com
Souza (2014), é possível afirmar que a necessidade constante de novos produtos pode
interferir, de maneira negativa, no comportamento infantil, pois, as crianças têm se prendido
apenas aos bens materiais. Não se socializando brincando de forma mais independente.

4.8 Síntese da análise

Este tópico buscou evidenciar aspectos no desenho animado O Show da Luna que o
caracterizam como uma produção que exterioriza aspectos ligados à ciência e as atividades a
ela relacionadas. O mapeamento desses aspectos evidenciou a concepção de infância
vinculada à contemporaneidade, apresentando, principalmente, aspectos ligados à autonomia
na infância. A família de Luna esta presente em grande parte dos episódios, mas não interfere
nos processos de construção do conhecimento. Já a concepção de ciências presente se
assemelha à descoberta, vista como reprodução de modelos explicativos para a realidade,
oriundos de inquietações de Luna com o ambiente e os seres a sua volta.
Outro dado importante no O Show da Luna é que, apesar de ser uma produção
brasileira, é carregada de aspectos ligados à cultura e à sociedade americana uma vez que o
financiamento da série foi proveniente dos EUA. Percebe-se isso em vários momentos e
representações. Por exemplo: o como no animal de estimação de Luna, as vestimentas
americanizadas e as casas típicas americanas. Esse fato pode estar ligado ao fato das
representações que dão certo na mídia, ou nas respostas à coprodução da série animada que é
dos EUA. Fato é que muitos aspectos que poderiam ser utilizados da nossa cultura são
excluídos deste desenho animado, lamentável, pois foi exibido em vários países.
Feito esse parêntese, as caracterizações do O Show da Luna são carregadas de signos e
significados, que visam a apresentar determinadas mensagens aos sujeitos. O desenho
animado é composto por diversas formas de expressões, como a música, a linguagem verbal e
não verbal, também a narrativa, chama a atenção dos telespectadores. Há também mensagens,
carregadas de simbologias que defendem e transmitem diferentes pontos de vista que podem
ter influência nas significações dadas pelo telespectador. É imprescindível considerar que,
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antes de tudo, esse desenho animado, como qualquer produção midiática, responde às
exigências impostas por várias esferas, entre elas, dos produtores, dos investidores e da
indústria do entretenimento. O sucesso de O Show da Luna se dá primeiramente, pelo número
de episódios produzidos, perfazendo um total de mais de noventa exemplares. Também o
sucesso é refletido no número de artefatos que carregam o nome desse desenho animado e
referenciam seus personagens.
Todavia, não se pode negar O Show da Luna apresenta aspectos que o qualificam
como um dispositivo que circula ideias cientificas para as crianças. Vale ressaltar que o fato
de apresentar muitos aspectos da cultura americana não o desqualifica, pois, as questões
tratadas nos episódios são gerais, podendo ser formuladas por diferentes crianças. Portanto,
Show da Luna possibilita o contato do público com os elementos do universo científico, suas
temáticas e instrumentos. Dessa forma, construindo e (re)construindo o modo de apresentar
ciências, esse desenho animado busca através de um recurso muito próprio da infância:
exploração da curiosidade. Assim, Luna, na sua dinâmica entre a inquietação e a compreensão
traz ao público infantil questões relevantes a serem discutidas e apresentadas.
O próximo capitulo é destinado à apreciação dos caminhos percorridos nesta pesquisa.
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CAPÍTULO 5 - METODOLOGIA
Neste trabalho, optou-se pela abordagem qualitativa tendo em vista o propósito de
investigar a recepção das ideias científicas pelas crianças na interação com o desenho
animado O Show da Luna. Para tanto, o estudo de caso colocou-se como uma metodologia
mais indicada por permitir a análise aprofundada desta investigação. Conforme Gil (2008), o
estudo de caso permite a exploração intensa do fenômeno, abordando sua totalidade,
complexidade e globalidade. Esta metodologia é adequada para pesquisas que buscam um
detalhamento do objeto de estudo.
Contudo, o estudo de caso qualitativo, na visão de Alvez-Mazzoti (2006), precisa
investigar as unidades específicas, escolhidas segundo critérios predeterminados, situadas em
seu contexto, e oferecer uma visão holística do fenômeno em estudo. Diante disso, afirma-se
que esta pesquisa se caracteriza como tal, pois reúne informações detalhadas e sistemáticas
sobre a recepção das ideias científicas do desenho animado O Show da Luna pelas crianças.
Diante, então, do objetivo desta pesquisa, para a coleta de dados foram utilizadas
anotações do diário de campo e gravações em áudio e vídeo. A entrevista semiestruturada foi
a ferramenta principal para a essa coleta. Como adverte Lopes et al (2002), as entrevistas
neste tipo de estudo são particularmente importantes como fonte de informação, pois podem
revelar ângulos específicos daquilo que está sendo pesquisado.
Para Gil (2008) a entrevista pode ser definida como

técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula
perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A
entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma
forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra
se apresenta como fonte de informação. (GIL, 2008, p.109)

Ludke e André (2001) classificam as entrevistas em: não-estruturada ou não
padronizada, padronizada ou estruturada, e semiestruturada. A primeira é associada à
liberdade no percurso; a segunda, pela estrutura fixa; e a terceira, seria um meio termo das
anteriores por ser feita por meio de esquema básico que, ao longo do percurso pode ser
adaptado. Por se tratar de crianças e dos objetivos da pesquisa, optou-se pela entrevista
semiestruturada, por ela permitir ao entrevistador uma fuga da estrutura caso o entrevistado
não entenda uma questão (ou não a responda). Em suma, a estrutura da entrevista pode ser
adaptada perante uma ou outra situação.
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Para a realização da entrevista Marconi e Lakatos (2003) indicam os seguintes passos:

a) Planejamento da entrevista: deve ter em vista o objetivo a ser alcançado.
b) Conhecimento prévio do entrevistado: objetiva conhecer o grau de familiaridade
dele com o assunto.
c) Oportunidade da entrevista: marcar com antecedência a hora e o local, para
assegurar-se de que será recebido.
d) Condições favoráveis: garantir ao entrevistado o segredo de suas confidências e
de sua· identidade.
e) Contato com líderes: espera-se obter maior entrosamento com o entrevistado e
maior variabilidade de informações.
f) Conhecimento prévio do campo: evita desencontros e perda de tempo.
g) Preparação específica: organizar roteiro ou formulário com as questões
importantes. (MARCONI e LAKATOS, 2003, p.190)

Seguindo esses passos, foram estudados os assuntos tratados nos episódios que seriam
apresentados às crianças e então, para que formuladas as questões atentando aos objetivos da
pesquisa e que à compreensão das perguntas. Assim, foram reservados previamente os locais
das entrevistas, e os horários dos agendados com os pais e/ou responsáveis a realização da
pesquisa. Conforme previsto no termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO A), para
preserva-se a identidade dos sujeitos investigados, adotaram nomes fictícios. Antecedendo às
entrevistas, houve uma conversa informal com as crianças na tentativa de deixá-las à vontade.
Com o roteiro das entrevistas à mão, todas as questões propostas foram contempladas.

5.1 A construção dos dados

A escolha do desenho animado O Show da Luna para exame da recepção pelas
crianças, foi definida após longo debate com os pares de pesquisa e conhecimento de
estudiosos de outras produções cujas temáticas envolviam de ciências para as crianças. A
princípio cogitou-se a utilização de animações como De Onde Vem? (2001) e Peixonauta
(2009). Como esses desenhos animados saíram da programação da televisão, chegou-se à
conclusão de que as crianças poderiam não conhecê-los. Daí a procura de um desenho
animado que tratasse de temas ligados à ciência e fosse mais atual e que estivesse em
circulação nos canais de televisão e internet. Ao assistir a canais como Discovery Kids e TV
Cultura, procurar desenhos animados em sites da internet e observar produtos destinados ao
público infantil, optou-se pelo desenho animado O Show da Luna por se tratar de uma
produção nacional. Assim, O Show da Luna, foi indicado para esta investigação dada a
disponibilidade dessa animação para o público alvo e a diversidade de episódios que
envolvem as diversas áreas das ciências naturais.
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O passo seguinte foi procurar em várias lojas que vendessem DVDs os exemplares do
O Show da Luna. O objetivo era achar um desenho com o maior número e diversidade de
episódios e, então, poder escolher aqueles episódios que seriam exibidos às crianças para
responder às questões de pesquisa.
No total 45 episódios foram examinados, 21 da primeira temporada, 21 da segunda e 3
da terceira. Para nomes dos episódios examinados, assunto central e área temática das ciências
naturais , consulte o ANEXO B. Em relação aos temas, foram examinados: 21 de biologia,
sendo 17 relacionados à zoologia e 4 à botânica; 10 de física; 2 de química; 8 de astronomia e
4 de geociência.
Assim sendo, realizou-se uma análise mais aprofundada de cada episódio. Para isso,
formulou-se um do roteiro (Anexo C) inspirando-se no modelo proposto por Tomazi el al
(2009) em seu artigo intitulado O que é e quem faz ciência? imagens sobre as atividades
científicas divulgadas em filmes de animação infantil. Depois de um período de duas
semanas, foi feita uma pré-seleção dos episódios e depois a seleção definitiva daqueles que
fariam parte da pesquisa. Assim, dos pré-selecionados reduziu-se a lista para quinze
episódios, considerando-se a forma que o assunto era tratado: abordava a totalidade do
fenômeno? Apresentava aspectos da linguagem científica que atenderiam aos objetivos da
pesquisa? Apresentava explicações causais sobre o fenômeno? E, assim, com base nessas
premissas, foram excluídos os episódios que continham poucas questões e que fossem, em sua
maioria, apenas descritivos. Lembrando Carvalho et al (1988), explicações causais são
aquelas que buscam o porquê da ocorrência de um fenômeno ou existências de leis.
Ao final, restaram três episódios para o estudo: Doce Pão Doce, Afunda ou Flutua? e
Encaracolados. Esses três episódios foram apresentados às crianças, contudo, em virtude do
volume de dados obtidos foram analisados nesta pesquisa apenas os episódios Doce Pão Doce
e Afunda ou Flutua? por atenderem aos critérios definidos para a escolha do desenho animado
e pela interação das crianças com essas animações.
Definidos os episódios, formulou-se o roteiro de entrevista que conforme seus
objetivos e, ainda, e que estivesse em consonância com os desenhos animados Doce Pão
Doce e Afunda ou Flutua?. Em relação à formulação das perguntas, elas foram construídas
obedecendo a estrutura da entrevista semiestruturada. Todas as questões foram construídas
com a orientadora visando diminuir as possíveis distorções. Segue os roteiros das entrevistas
semiestruturadas baseados nos episódios escolhidos:
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Quadro 01: Roteiro1 das entrevistas semiestruturadas.

Quadro 02: Roteiro 2 das entrevistas semiestruturadas.

Doce Pão Doce

Afunda ou Flutua?

1) Você sabe como se faz o pão?
2) Por que se amassa a massa do pão?
3) Por que para fazer o pão, é preciso
deixar a massa descansar?
4) Por que a massa do Pão cresce?
5) Como isso acontece, no interior da
massa?

1) O que é Flutuar?
2) O que é Afundar?
3) Se colocarmos uma laranja em uma
bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?
4) Por quê?
5) Se colocarmos uma uva em uma bacia
cheia de água ela afunda ou flutua?
6) Por quê?
7) Se colocarmos uma melancia em uma
bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?
8) Por quê?
9) Se colocarmos uma maça em uma
bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?
10) Por quê?

Fonte: Questões elaboradas pela pesquisadora.

Fonte: Questões elaboradas pela pesquisadora

Para averiguar se esse roteiro seria efetivo para a investigação, realizou-se um préteste, para identificar as possíveis falhas de postura e técnicas. Para tal, a nove crianças foi
exibido o episódio e realizadas as entrevistas. Com base em outros estudos sobre recepção,
esse número de participantes era suficiente para avaliação das perguntas. Trata-se de crianças
que brincavam diariamente em uma área de lazer com idade entre 7 e 9 anos. Essa amostra se
constituiu em aproximadamente uma semana, o pré-teste aproximadamente em quatro. Foram
reservados hora e dia para a exibição dos episódios. Esses procedimentos foram realizados
com o consentimento dos pais. O desenho animado foi exibido para uma criança por vez, com
dia e horário previamente estabelecidos.
Com efeito, O pré-teste contribuiu para a reflexão de algumas questões.
Primeiramente, percebemos que o roteiro construído foi funcional e permitia as crianças se
expressarem, visto que, as questões estavam adequadas ao conteúdo dos episódios e, por ser
uma entrevista semiestruturada permitia que outras perguntas pudessem ser introduzidas a
partir das respostas das crianças. Verificou-se também, que era preciso cuidar-se da dicção
das palavras, bem como da velocidade com que eram feitas as perguntas, para não prejudicar
o entendimento das crianças.
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Realizado o pré-teste o próximo passo foi a definição do campo em que a pesquisa
seria realizada. Assim, com base em Bienging (2011), optou-se por realizar o estudo fora dos
espaços escolares, dado o grande número de pesquisas já efetuadas em tal ambiente. Além do
mais, a pesquisa em espaços escolares poderia sofrer muitas intervenções em virtude da
distribuição de tempo, espaço e relações de poder. Dessa maneira, inicialmente fez-se um
levantamento das possíveis instituições não-escolares que possuíssem uma concentração de
crianças e poderiam abrir espaço para a pesquisa. Para tal, foram consultadas as cidades de
Ouro Preto e Mariana e alguns de seus distritos, explicando a pesquisa, seus objetivos e os
métodos que seriam utilizados. Poucas abriram espaço para estudo, algumas por terem
compromissos agendados com as crianças, outras por receio das filmagens e outras devido a
cronogramas inflexíveis não possibilitando alterações.
Enfim, depois de três semanas, realizado o pré-teste, duas instituições aceitaram
participar da pesquisa. Elas apresentavam todas as características necessárias ao
desenvolvimento do trabalho: diversidade de público, flexibilidade de horários, liberdade para
conversar com as crianças e com os familiares sem interferências da instituição e acolhida dos
dirigentes desses espaços. Esses grupos foram denominados Grupo Diamante e Grupo Ouro.
Conforme descritos a seguir:

a) Grupo Diamante

O Grupo Diamante é um projeto social que realiza atividades para todas as idades.
Situado em um bairro periférico da cidade de Ouro Preto, “tem como princípio a educação
pelo fazer, construindo conhecimento através de várias oficinas que abordam diferentes
linguagens: teatro, música, artes plásticas, expressão corporal, artesanato, inclusão digital
esporte e incentivo à leitura” (FOLDER INFORMATIVO, 2005, s.p.). Fundado em cinco de
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco, segundo informações dos dirigentes, o Grupo
Diamante promove a valorização do ser humano, com a utilização de projetos de inclusão
social, para crianças, jovens, adultos e idosos, através de ações educacionais e culturais. As
crianças são escolhidas para participar do grupo, por indicações de outras intuições, como o
conselho tutelar ou escolas, que percebem alguma vulnerabilidade ou necessidade de
assistências. O Grupo Diamante, em vinte e cinco anos de existência, beneficiou cerca de seis
mil e quinhentas pessoas até o ano de 2005. A instituição, em mil novecentos e noventa e
seis, construiu a sede própria ampliando o seu atendimento. Em dois mil e quatro, criou um
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centro de informações e cultura promovendo a inclusão digital da comunidade em que está
inserida. Em dois mil e seis, começou a receber recursos através do Fundo da Infância e
Adolescência (FIA), o que melhorou sua infraestrutura e recursos. Em dois mil e nove, O
Grupo Diamante tornou-se um ponto de cultura, que possibilitou ampliar as oficinas de teatro,
música, coral, percussão, expressão corporal e audiovisual. O Grupo Diamante apresenta
diferentes tipos de profissionais. Ele conta com um grupo de oficineiros estudantes da UFOP
contratados em parceira com a universidade; alguns contratados pela instituição para serviços
gerais e organização pedagógica; e, esporadicamente, alguns voluntários da comunidade que
querem contribuir com a instituição.
Esse grupo conta com cozinha, refeitório, sala de computadores, quadra, amplo
estacionamento (que é utilizado para ginástica ou atividades que não podem ser realizadas na
quadra), uma sala para a direção, um quarto destinado ao armazenamento e doação de roupas,
biblioteca, duas salas amplas para atividades e banheiros (separados por gênero). As oficinas
são realizadas de segunda a sexta, e organizadas pelas idades e horários escolares.

b) Grupo Ouro

Outra instituição que aceitou o convite para a pesquisa foi o Grupo Ouro. Neste grupo
são desenvolvidas atividades religiosas. Em Ouro Preto, um número significativo de crianças
são apresentadas ao catecismo a partir dos sete anos completos e terminam aos onze anos de
idade. As pessoas responsáveis por ministrar o catecismo, em geral, são aquelas que
primeiramente têm um vínculo com a comunidade e a igreja. Os catequistas trabalham de
forma voluntária para a igreja e, em geral recebem treinamentos e fazem cursos ministrados
pela paróquia da qual faz parte.
Nas instituições que oferecem o catecismo, as crianças são separadas por turmas,
levando em consideração a idade. Todas as turmas têm um responsável, e os encontros são
realizados uma vez por semana tendo uma hora de duração. Foram visitadas seis turmas com
crianças com idades entre sete e nove anos.

5.2 As crianças participantes e as entrevistas

Após as visitas e de três semanas de permanência nas instituições em que se
desenvolveria o trabalho de campo, foram selecionados os participantes da pesquisa: dezoito
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crianças, nove em cada grupo. A faixa etária desse grupo variava de sete a nove anos. A
justificativa da participação dessas crianças na pesquisa se deve à: a faixa etária,
conhecimento do desenho animado O Show da Luna, interesse em participar da pesquisa,
assiduidade nesses espaços e diversidade socioeconômica. O primeiro passo foi observar o
cotidiano dessas crianças nas instituições e participar de momentos como o lanche e acolhida
para assim, criar um vínculo com elas. Ainda que a classificação do desenho O Show da Luna
seja livre, foram observadas as idades das crianças conforme indicadas por considerar que,
elas nessa idade, teriam mais autonomia para expressarem sobre o desenho animado. A
princípio, eram dezoito crianças, chegando-se a fazer três entrevistas com cada uma, mas,
depois de vinte dias, ao ligar para confirmar o retorno, duas haviam mudado de cidade
(pertencentes ao Grupo Ouro), e duas se ausentaram do Grupo Diamante sem justificativas. A
amostragem se formou, então, com quatorze crianças.
Essa amostragem se justifica, primeiramente em decorrência do problema da pesquisa
e da metodologia desta investigação: era necessário tempo para conversar com cada criança
individualmente, retornar às entrevistas e conhecer o contexto de vida delas. Assim, um
número superior a 15 crianças comprometeria a qualidade das entrevistas. A pesquisa
realizada por Jorge (2014) corrobora essa questão, pois o número de crianças é semelhante ao
deste estudo, a composição da amostragem também permite a diversidade de respostas e,
ainda, abrange diferentes contextos sociais, cumprindo com os requisitos propostos.
A realização da pesquisa de campo envolvem algumas providências. Assim,
diariamente eram marcadas entrevistas com cada criança. Reserva-se o local para
atendimento, com os responsáveis, agendavam-se as salas, programam-se visitas, montavamse e posicionavam-se a câmera e gravador de voz e depois desmontava tudo. No Grupo
Diamante e em algumas casas era preciso levar também o aparelho de TV e DVD. A duração
da coleta de dados foi de aproximadamente três meses. Na parte da manhã, entre sete e onze
horas, atendia o Grupo Diamante. As crianças iam cada uma em um dia e em horários
diferenciados, e como o bairro era muito distante do centro era necessário esperar os
participantes na instituição. Esse período era aproveitado para conversas com as crianças, e
anotações no diário de campo. Na parte da noite, durante três meses, entre dezoito e vinte e
uma horas, era realizada a coleta de dados nas residências das crianças pertencentes à
catequese.
Especificando, as amostras, elas compunham-se de 4 meninos e 3 meninas do Grupo
Diamante, e 5 meninos e 2 meninas do Grupo Ouro, totalizando 9 meninos e 5 meninas
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participantes. Para preservar a identidade das crianças adotaram-se nomes fictícios, conforme
demostra o quadro a seguir:

Quadro 03: Participantes da pesquisa.

Crianças

Idade

Gênero

Instituição

Jheison

7

masculino

Grupo Diamante

Bruno

7

masculino

Grupo Ouro

Maxsuel

7

masculino

Grupo Ouro

Marília

7

feminino

Grupo Ouro

José

7

masculino

Grupo Ouro

Naiara

8

feminino

Grupo Diamante

Dilson

8

masculino

Grupo Diamante

Ivete

8

feminino

Grupo Diamante

Simone

8

feminino

Grupo Ouro

Perícles

9

masculino

Grupo Ouro

Caio

9

masculino

Grupo Diamante

Marcelo

9

masculino

Grupo Diamante

Oliver

9

masculino

Grupo Ouro

Ludmilla

9

feminino

Grupo Diamante

Fonte: Construído pela pesquisadora.

Considerou-se para a composição da amostra o perfil socioeconômico diversificado
das crianças, conforme a profissão de seus pais, como mostra o quadro abaixo:

Quadro 4: Ocupação dos responsáveis.

Criança

Ocupação do pai

Ocupação da mãe

Jheison
Bruno
Maxsuel
Marília

Pedreiro
técnico em mineração
Falecido
Desempregado
mecânico de caminhões de
multinacional
Pedreiro
não declarado
motoboy

dona de casa
Despachante
Faxineira
assistente administrativo

José
Naiara
Dílson
Ivete

promotora de vendas
Lavadeira
Faxineira
vendedora de loja de sapatos
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Perícles
Caio
Marcelo

proprietário de serralheria /
serralheiro
não declarado
pedreiro
taxista

Oliver

sócio de uma oficina / mecânico

Simone

Ludmilla

encanador

empregada doméstica
Manicure
vendedora autônoma
dona de casa
balconista de Padaria
vendedora de loja de roupa

Fonte: Construído pela autora desta pesquisa.

Com relação à profissão dos responsáveis, o pai de Péricles não tinha emprego fixo na
época, logo não foi declarada sua profissão. E Dílson, por motivos pessoais, preferiu omitir
essa informação.
Após o período de convivência com o Grupo Ouro e o Grupo Diamante, foram
apresentados a cada criança os objetivos da pesquisa e os métodos que seriam utilizados. Em
conversas informais, foi possível perceber que todas assistiam a televisão em alguma parte do
dia e os desenhos animados faziam parte da programação escolhida, alguns ainda citavam
novelas infantis.
Selecionadas as crianças, procedeu-se o agendamento com antecedência da hora e do
local, para garantir a realização da entrevista. Para o Grupo Diamante, foi reservada a
biblioteca que contava com: estantes, livros, revistas, alguns brinquedos, uma mesa grande
com aproximadamente quinze cadeiras, material didático, um computador de mesa e a
exposição de objetos criados pelos participantes das oficinas. A biblioteca ficava no segundo
andar da instituição, um espaço bem arejado, amplo silencioso e iluminado. Para as crianças
pertencentes ao Grupo Ouro, foi necessário criar uma rotina diferente. Portanto, como os
encontros das crianças eram semanais e com duração entre cinquenta e sessenta minutos, para
que houvesse melhor prosseguimento e aproveitamento da pesquisa, optou-se por não utilizar
o espaço. Então, solicitou-se aos pais e responsáveis que a pesquisa com as crianças fosse
realizada em suas residências, e com a presença de um responsável. Assim, foram definidos
com todos os responsáveis horários convenientes para eles e as rotinas da crianças. Desse
modo, a exibição dos episódios e as entrevistas foram realizadas em ambientes sem
interferências, e nos quais as crianças ficariam à vontade, ou seja: em salas de visita, salas de
televisão e salas de jantar. As famílias foram muito compreensivas, e na hora das entrevistas e
exibições dos episódios faziam silêncio e pediam aos demais que não interferissem em nada.
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Assim, a dinâmica seguida para a coleta de dados foi a seguinte: conversas informais,
entrevista inicial, exibição do episódio, reconto do episódio, repetição da entrevista. O reconto
do episódio consistia em solicitar às crianças que contassem o desenho após a sua exibição,
dando-lhes oportunidade de falar, com liberdade, do desenho animado, suas percepções, sem
direcionar seus olhares para determinadas partes do episódio. Como já dito aqui, as crianças
assistiram a exibição do episódio e, após aproximadamente um mês, foi repetida entrevista. A
ideia era perceber as mudanças nas falas das crianças após a volta a suas rotinas e
convivências. Um tempo maior inviabilizaria a pesquisa, já que, o contanto com as crianças
seria difícil pois as instituições e escolas entrariam de recesso.
Em relação à preservação do conteúdo de uma entrevista, a gravação eletrônica é a
mais eficiente como destaca Gil (2008). Assim, com o devido consentimento do entrevistado,
optou-se pela gravação de vídeo e áudio. As gravações em vídeo foram feitas também para
possibilitar a análise das expressões das crianças, usadas após assistirem aos desenhos e
gravações em áudio foram realizadas para garantir que nenhum dado fosse perdido. Em
relação a gravação em vídeo, foi introduzida câmera ao lado da televisão, de frente para as
crianças, focalizando bem nelas e um gravador de voz, mais próximo, captando toda a fala.
Tudo isso registrado em diário de campo.
O diário de campo foi utilizado visando a preservar experiências, gestos e
levantamentos que pudessem ser importantes para a realização da pesquisa, tendo garantidos
os registros informais, observações de comportamento e impressões pessoais. Tudo anotado
num caderno pequeno, contendo, também, o roteiro da entrevista, conversas informais com as
crianças e com os responsáveis, à procura do que fosse relevante para a pesquisa, como
programas de televisão favoritos e relacionados ao contexto social.
Assim, as entrevistas só foram realizadas após os métodos utilizados na pesquisa

estarem em consenso às normas do Comitê de Ética em pesquisa. (ANEXOS A, E, F). No
próximo tópico será apresentado a análise do episódio indicado para o estudo da recepção das
ideias científicas pelas crianças.
5.3 Análise do episódio Doce Pão Doce

Doce pão Doce tem aproximadamente treze minutos de duração e foi criado em 2014,
fazendo parte da primeira temporada da série O Show da Luna. O título faz referência ao
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objeto que vai permear o desenho animado. A área de investigação das ciências naturais que
perpassa pelo enredo é a química e a temática do episódio está relacionada com a levedação.
O episódio inicia-se com os três personagens principais na padaria. Luna e o padeiro
começam um diálogo, no qual a menina questiona a necessidade de se amassar a massa do
pão, e o padeiro responde que é para o pão ficar fofo. O padeiro demostra como deve ser feito
esse amassar, conforme ilustra a figura 14 a seguir.

Figura 14: O padeiro amassando a massa.

Fonte: Print Screen de cenas do episódio Doce Pão Doce

A explicação apresentada pelo padeiro a Luna sobre o fato de se amassar a massa é
aquela que está presente no cotidiano, enraizada pelo senso comum: a massa do pão é
amassada para ficar fofa. Contudo, amassar a massa do pão é necessário para a nutrição e
desenvolvimento dos levedos.
Após o primeiro contato de Luna com o padeiro, ela vai para a casa enquanto
manuseia um pedaço de massa, expõe, em voz alta a seguinte questão: “como uma massa
mole e pequeninha pode virar um pão grande e fofinho?” (informação verbal)3. O desenho
animado utiliza dois caminhos para a busca por respostas: a experimentação e o faz de conta,
nos quais Luna tem uma participação ativa.
Quanto à experimentação, começa com o indício de Luna indo à padaria e depois
voltando com uma cesta cheia de materiais e uma lista com ações a serem seguidas. Segundo
a fala de Luna, padeiro explica que ao realizar a experimentação proposta, ela entenderia
como a massa vira pão. Luna então propõe a Júpiter e Cláudio, a realização de uma
experimentação, seguindo as instruções que foram dadas.
3

os dados obtidos por informação verbal, contrariando as normas da ABNT, serão apresentadas em toda a
dissertação, em itálico entre aspas, para não sobrecarregar o trabalho com notas publicadas no rodapé.
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Conforme apresentado na figura abaixo, a experimentação começa com Luna
dispondo os seguintes materiais contidos sobre uma mesa: garrafa pet, açúcar, fermento
biológico, bexiga e água. Luna realiza a experimentação da seguinte maneira: dentro da
garrafa pet coloca a água morna, o açúcar e o fermento biológico. Depois disso, ela colocou
um balão no bico da garrafa. Após vinte minutos, a garrafa e a bexiga estavam cheias de ar,
como apresentado na figura 16.
Figura 15: Começo da experimentação.

Figura 16: Observação do resultado.

Fonte: Print Screen de cenas do episódio Doce Pão Doce.

A primeira observação a ser feita sobre essa experimentação está relacionada com a
coleta dos materiais e os passos a serem seguidos, que foram fornecidos pelo padeiro. O
padeiro afirma que, com essa experimentação, Luna, e os outros personagens entenderiam o
que acontece dentro da massa. Todavia, uma criança, possivelmente, não chegaria às
respostas por si só tendo em vista a complexidade do fenômeno.
Depois da realização do experimento, Luna, ao observar o fenômeno do crescimento
da massa, questiona: “será que alguma coisa soltou ar dentro da garrafa?” e “será que é
isso que acontece com o pão doce?”. Assim, a experimentação no início do episódio serve
apenas como mote para a discussão do conceito, mas não deixa claro que o fenômeno
ocorrido dentro da garrafa tem semelhanças com o que ocorre no interior da massa.
Na tentativa de fazer com que o que acontece no interior da massa seja inteligível às
crianças, as cenas seguintes se desenvolvem no momento denominado faz de conta, quando o
trio se transforma em pães e um novo personagem, o Pão Francês, surge para ajudar na
compreensão de como a massa vira pão. Neste momento são identificadas quatro fases do
processo de fabricação de pão: amassar da massa, divisão/moldagem (os pães na hora da
divisão saem moldados), descanso da massa e o cozimento.
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Com referência à composição da massa, os ingredientes mais destacados no episódio
são: o fermento biológico e o açúcar. Na sequência de cenas apresentadas, como mostra a
figura 17, outros ingredientes são acrescentados à massa pelo padeiro.
Figura 17: Açúcar e Fermento sendo colocados na massa

Fonte: Print Screen de cenas do episódio Doce Pão Doce.

Nas ilustrações acima, pode-se observar a massa sorrindo, uma característica da
antropomorfização apresentada nos desenhos infantis. Neste momento, os personagens que
são parte da massa vão provando os ingredientes e falando o que está sendo adicionado, neste
caso, o açúcar e o fermento biológico. Em um dado momento, Cláudio menciona a farinha,
mas ela não aparece como parte da receita ou da experimentação. Vale ressaltar que, ao fazer
a experimentação, Luna utiliza água morna, mas não cita se ela faz parte da massa, ou por que
foi utilizada.
No processo de levedação do pão, além do açúcar e do fermento, a água morna e a
farinha também desempenham papéis importantes. A farinha, quando misturada à água morna
se hidrata, e o amido presente em sua constituição, formado por moléculas de glicose ligadas
umas as outras, tem suas ligações rompidas pela ação das leveduras. O resultado dessa
hidratação da farinha levará a massa a ficar mais resistente e elástica.
Outra etapa desse episódio mostra a massa sendo moldada e levada à cozinha,
momento explorado apenas por imagens, sem referências verbais. Enquanto põem os pães
para descansar, Luna e os outros dois personagens começam a questionar como essa ação vai
fazer o pão crescer e ficar fofinho. Nesta hora, o Pão Francês diz : “pão que não descansa
não cresce” e começa a descrever a ação do fermento. Continuando a explicação sobre a ação
do fermento para Luna, Júpiter e Cláudio, o Pão Francês acrescenta: “O fermento biológico é
o ingrediente principal da receita de qualquer pão, sem ele a gente não cresce!” [...] “a gente
descansa e ele trabalha, em algumas horas dobramos de tamanho” [...] “o fermento
biológico adora comer nosso açúcar, e quanto mais come mais gás solta!” [...] “é o gás que
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solta as bolhas de ar na nossa massa, e como ela é elástica, vamos crescendo, crescendo,
ficando assim, grandes e fofinhos!”. Além disso, o Pão Francês ainda canta a seguinte
música: “a mão do padeiro joga um bom tempero, mas sem o ingrediente secreto nenhum pão
tá completo! Na massa tem fermento o principal elemento, na massa que a magia acontece, é
só esperar um pouquinho que o pão logo cresce! É só esperar um pouquinho que o pão logo
cresce...comer comer comer pra fazer o pão crescer!” Ao cantar a música, a massa é
mostrada em seu interior, em seguida, o fermento biológico é apresentado sendo muito
pequeno e com muita fome. No processo de levedação, realmente a massa precisa descansar,
para que a levedura se alimente dos componentes presentes na massa.
Depois dessa explicação Luna, acrescenta: “o fermento é comilão!” e o Pão Francês
completa dizendo que o fermento adorava comer o açúcar presente na massa, e quanto mais
come mais gás solta. Essa menção de que o fermento adora comer apresenta uma ideia
errônea acerca do processo de levedação, pois, apesar de a levedura se alimentar dos
componentes presentes na massa, esse processo está interligado com a sua respiração. A
tentativa de explicar o processo de levedação em que, de acordo com a animação, a massa
cresce porque a levedura se alimenta de componentes dela, pode trazer muitos conflitos para a
compreensão das crianças porque faz analogia com palavras do seu cotidiano. Assim, a
expressão eles comem é situacional e não reflete a ação completa dos fungos. No entanto, o
uso dessa palavra para explicar o conceito de levedação é apenas o início de um longo
processo para a compreensão do conceito.
A propósito, na figura 18, as bolas representam as leveduras mastigando e as bolhas
azuis claro representam o gás que é liberado.

Figura 18: Fermento biológico no interior da massa no episódio Doce Pão Doce.

Fonte: Print Screen de cenas do episódio Doce Pão Doce
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No processo de levedação, o gás liberado é denominado gás carbônico, que fica retido
na massa, devido ás reações químicas que ocorreram em todo o processo, a massa fica elástica
e é capaz de reter o gás liberado, resultando na expansão da massa. Embora a animação utilize
uma mensagem pictórica para descrever esse processo, a imagem das bolinhas, algumas
sorrindo pode não significar para as crianças a explicação do conceito.
É importante destacar que, apesar de momentos bem distintos, ao terminar as
explicações propostas pelo Pão Francês, Luna correlaciona o que foi observado no
experimento e o que foi apresentado no interior da massa no faz de conta, promovendo uma
correlação entre os dois. Após o Pão Francês explicar como o gás faz a massa crescer, Luna
diz: “então foi isso que encheu a bexiga, então é assim que os pães crescem”.
O desenho animado se refere aos fungos apenas uma vez e nesse momento, ele
aparece como os funguinhos. Quando, ao terminar toda a explicação, Júpiter pergunta: “que
cócegas, será que são os funginhos?”. Além disso, o termo ainda foi utilizado no diminutivo
e correlacionado à ação fazer cócegas na massa, o que pode comprometer o entendimento dos
telespectadores sobre a sua real importância no processo, ao diminuir sua representatividade
dada a infantilização da levedura.
A demais, no desenho animado o descansar faz referência à massa ficar quieta e
dormir, o que pode estar relacionado à concepção das crianças ter sobre o que é descansar. A
figura 19, a seguir, representa o momento inicial do descanso da massa, e a 20, o final,
quando os pães aumentam o tamanho.

Figura 19: Momento inicial do descanso da massa.

Figura 20: Momento final do descansar da massa.

Fonte: Print Screen de cenas do episódio Doce Pão Doce

Depois de percorrer esse caminho, a última parte do processo demonstrada em O Show
da Luna é o cozimento dos pães, que, para o desenho animado, é o momento do pão ganhar
cor. A figura 21, a seguir, representa o momento em que os pães são colocados no forno,
depois de descansarem e crescerem. Já a figura 22, ao lado, demonstra o momento em que os
pães são retirados do forno e já apresentam uma cor escura característica do pão.
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Figura 21: Pães indo ao forno

Figura 22: Pães saindo do forno

Fonte: Print Screen de cenas do episódio Doce Pão Doce.

No que tange a esse momento, é pode-se afirmar que o episódio não se aprofunda na
real necessidade de o pão ir ao forno, a temperatura para a ação dos fungos não é mencionada.
Na animação o fato do pão ir ao forno está ligado à cor do pão.
Para finalizar, Luna e seus amigos saem do faz de conta e realizam um show musical,
aqui, nesta cena aparece uma cortina e a Luna se caracteriza para parecer com massas de pães.
Neste período ocorre a recapitulação do que foi apresentado sobre a levedação.
A partir desse mapeamento, é possível afirmar que as três operações necessárias para a
produção do pão, amassamento, levedação e cozimento, foram contempladas no episódio.
Todavia, a explicação do processo de levedação com o uso de metáforas e a omissão de
algumas informações pode comprometer o objetivo do desenho. O processo de levedação
apresentando pode contribuir para que a criança entenda o processo de levedação de forma
mais generalizada, mas ainda assim, o episódio pode levar as crianças à compreensão do
processo de fazer pão que, necessariamente à proposta.

5.4 Análise do episódio Afunda ou flutua?

Também fazendo parte da primeira temporada da série, criada em 2014, Afunda ou
Flutua? tem aproximadamente doze minutos. A área de investigação que permeia o enredo é a
física e cuja temática está voltada para a densidade, como o título já diz, procura demostrar o
que afunda e o que flutua.
O episódio inicia-se com Luna, seus pais, Júpiter e Cláudio fazendo um piquenique
em uma área verde. Ao manusear alguns alimentos, a laranja da garota rola até um lago e
boia. Júpiter joga uma uva e ela afunda. Luna faz a seguinte questão: “porque a minha
laranja afundou e a uva do Júpiter não afundou?” A primeira ação da personagem, ao chegar
em casa, é a de pesagem das frutas, ai ela confere que a laranja é mais pesada que a uva.
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Para Luna buscar as respostas à questão são seguidos dois caminhos. O primeiro diz
respeito a uma experimentação, como representada pela figura 23 adiante. Aí, Luna reúne
frutas de diferentes tamanhos e pesos para perceber quais flutuam e quais afundam, sendo
elas: melancia, maça, laranja e uva. Com o auxílio de Cláudio e Júpiter, uma a uma são
colocadas na piscina e comentados o que foi observado.
Figura 23: Experimentação sobre a densidade.

Fonte: Print Screen do episódio Afunda ou flutua?.

Após colocar todas as frutas na piscina, Cláudio joga uma castanha na água. Ao final
da experimentação, a melancia, a maça e a laranja flutuaram, já a uva e a castanha afundaram.
Observa-se que essa experimentação, foi apenas uma forma de ilustrar o fenômeno que seria
apresentado, mas não de explicá-lo. O autor do desenho animado também poderia ter trazido
outros objetos para essa visualização, além das frutas. Por fim, vale ressaltar que até este
momento o episódio passa a imagem de que alimentos pequenos afundam e que os grandes
flutuam, o que não é uma regra.
O segundo caminho utilizado para o desvendar da questão é o faz de conta, que entra
como uma tentativa de explicação sobre o que acontece no interior do alimento para ele
flutuar ou não. Aqui, conforme apresentado na figura 24, os personagens se transformam em
alimentos, para a explicação surge a personagem Maça.
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Figura 24: Representação sobre a densidade.

Fonte: Print Screen do episódio Afunda ou flutua?

Para tanto, a maçã canta a seguinte canção: “um objeto para afundar ou flutuar
esqueça seu tamanho e peso embora pareça estranho nada disso vai importar, o que importa
é a densidade e o que conta é a densidade! Se um objeto for mais denso que a água não se
iluda ele afunda, e se for menos denso que a água, intua! Ele flutua!” e completa Luna: “a
laranja, a melancia e a maça tem menos densidade!” e em seguida pergunta o que é
densidade. A maça afirma que a laranja, a maça e melancia têm muito ar, e completa dizendo:
“o ar que nos faz flutuar, já a uva e a castanha como podem flutuar tudo nelas é tão denso
não tem espaço nem para o ar.” E, assim, vão dando explicações e apresentando o interior
dos alimentos, conforme mostram as imagens 25 e 26 abaixo:
Figura 25: interior da laranja.

Figura 26: interior da uva.

Fonte: Print Screen do episódio Afunda ou flutua?

Com essas imagens, o desenho animado quer demonstrar que o interior dos alimentos,
é diferente: uns têm espaço para a circulação de ar e os outros não.
A densidade é a concentração de matéria, de tudo aquilo que ocupa um lugar no
espaço, em um determinado volume, podendo entre os caminhos, ser obtida através da relação
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entre a massa e o volume do objeto. Para obter a densidade, é preciso considerar que um
corpo quando não é maciço, ou seja, que possui espaços vazios em seu interior, ocupa um
espaço maior do que ocuparia se fosse compacto. Assim como demonstrado no episódio
Afunda ou Flutua?, sendo, assim, uma forma das crianças compreenderem que existem
diferenças entre as composições dos corpos e trazendo exemplos do cotidiano para essa
visualização. Vale ressaltar que, entre os princípios da densidade, o episódio baseia-se nas
ideias da densidade relativa, que é a razão entre a densidade de uma substância e a de outra
tomada como padrão, no caso do desenho animado: a água.
Ao final, eles saem do faz de conta e apresentam um Show musical para os amigos de
Luna: Alice, Tom e Igor, com as informações sobre a densidade apresentada anteriormente.
Termina-se, assim, a apresentação dos caminhos percorridos para a construção dos
dados, os quais, serão discutidos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta investigação trabalha com a compreensão das ideias científicas construídas pelas
crianças ao assistir a um desenho animado, levando-se em consideração seus contextos de
vida. Nesta perspectiva, a recepção é resultante de uma relação dialógica que tem, como base,
a cultura do indivíduo, assumindo que não existe subordinação entre emissores e receptores.
Posto isso, considerou-se que as crianças não seres são passivos no processo
comunicacional. Desse modo, para a análise das entrevistas realizadas com as crianças e dos
recontos dos episódios Doce Pão Doce e Afunda ou Flutua? por elas apresentadas, baseou-se
nos preceitos propostos por Stuart Hall (2003). Hall (2003) considera que existem graus de
compreensão na troca comunicativa, dando ênfase também ao contexto em que o sujeito está
inserido. Neste estudo, serão utilizadas três estratégias básicas de recepção: dominante,
negociada e oposicional.
A posição dominante, segundo Hall (2003), é aquela em que o telespectador se
apodera do sentido conotado de um programa audiovisual e decodifica a mensagem nos
termos do código que foi apresentado. Neste caso então, o sujeito interpreta seguindo os
significados proferidos e sugeridos na mensagem. Hall (2003), completa que, neste caso, a
comunicação opera de forma mais transparente, seguindo uma lógica ideal-típica.
A segunda posição de Hall (2003) é a negociada. Ela acontece quando o sentido da
mensagem entra em negociação com as condições particulares do indivíduo. Segundo Hall
(2003), os telespectadores compreendem a mensagem, ou, reconhecem legitimidade nela, no
entanto, adotam situações restritas no âmbito das práticas cotidianas ou operam segundo suas
próprias regras, produzindo novas significações. Dessa maneira, os códigos negociados
operam através do que Hall (2003) chama de lógicas específicas, sustentadas por sua relação
diferencial com os discursos apresentados e as lógicas de poder do sujeito, tornando-se um
discurso misto.
Enfim, na posição oposicional o sujeito pode compreender a mensagem, tanto a
inflexão conotativa quanto a literal conferida pelo discurso, mas, ao decodificá-la a faz de
maneira contraditória. (HALL, 2003) Nessa perspectiva, o sujeito “destotaliza a mensagem no
código preferencial, para retotalizá-la dentro de algum referencial alternativo.” (HALL, 2003,
p.402). A oposição é a compreensão construída contra os argumentos do recurso audiovisual.
Além dessas categorias apontadas por Stuart Hall (2003), buscou-se também,
identificar, se em algum momento, a criança descreve as cenas ou se apropria das explicações
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acerca do processo de levedação e da densidade, conforme os pressupostos apontados por
Carvalho et al (1998). Para os autores, a explicação para as crianças é o momento em que elas
têm oportunidade de construir sua compreensão dos fenômenos apresentados, estabelecendo
coordenações conceituais lógicas, indo além da descrição, formando relações de casualidade e
iniciando a conceitualização. Carvalho et al (1998) apontam que as explicações precisam
ultrapassar a ação contemplativa e encaminhar-se para a reflexão. Assim, as crianças poderão
relacionar os objetos com os acontecimentos e expressar suas ideias.
Assim sendo, para identificar a recepção pelas crianças das ideias científicas
veiculadas na animação em questão, foram escolhidas as entrevistas e os recontos realizados
com seis crianças. Entre as quatorze pertencentes à amostragem, foram selecionadas, em
primeiro lugar, as que interagiram mais com a pesquisadora e responderam ao maior número
das questões propostas. Buscou-se também, contemplar todas as idades presentes na
amostragem. Por fim, procurou-se manter o equilíbrio de gêneros, selecionando, então, cinco
meninos e cinco meninas. Conforme descritos a seguir.

a) Participação de José na Pesquisa

José tem 7 anos, é uma criança negra, de cabelos ondulados. Antes das exibições dos
episódios, conversava sobre diferentes assuntos e relatava como tinha sido seu dia. Ele é filho
único, mora com seus pais no mesmo bairro central do Grupo Ouro, no qual ele frequenta há
um ano. Seu pai é técnico em uma empresa multinacional e trabalha como mecânico de
caminhões. Já sua mãe é promotora de venda de uma empresa de laticínios. Nos finais de
semana, ele e seus pais realizam atividades como ir ao clube ou sair para brincar. José adora
jogar vídeogames e assistir à televisão. Quando conversa sobre seus desenhos favoritos, ele
afirmou: “todos do canal Gloob”. Além de frequentar uma escola estadual de seu bairro, ele
também estuda e joga futebol, ainda, e ainda, tem acesso a canais privados e a internet.

Reconto do episódio Doce Pão Doce por José
“Eu assisti o padeiro fazendo pão, a Luna tentando fazer é o pão também. Só que ela
a Luna, depois imaginando como que faz o pão e ela sabendo agora como que faz. E ela
sabendo agora como que faz e fez um show para o padeiro como é que faz o pão.”
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Análise do reconto

Como se vê, Jose começa a recontar o episódio Doce Pão Doce com a seguinte frase:
“eu assisti o padeiro fazendo pão” se referindo à cena inicial em que o padeiro amassa a
massa e depois a leva para a cozinha para descansar. Em seguida, ele acrescenta que Luna
também tentou fazer o pão. Entretanto, a personagem não faz o pão nesse episódio, e sim,
busca descobrir como a massa cresce e vira pão através da experimentação. O show ao qual
ele se refere é a cena final do episódio, na qual Luna, ao descobrir o como o pão cresce, faz
uma apresentação musical para expor o fato ao padeiro Newton. Em relação às categorias
propostas por Stuart Hall (2003), pode-se caracterizar sua fala como negociada, isto é, José ao
afirmar que Luna faz o pão, apresenta uma interpretação que não é a presente no episódio,
operando segundo outras regras, produzindo uma nova significação.
Nessa cena, há presença de dois personagens: Luna e o padeiro. Em sua fala percebese que Luna é uma personagem que desenvolve diferentes ações no episódio. Apesar de
sempre juntos, José não menciona e nem indica a presença dos personagens Júpiter e Cláudio
em sua fala. Ele não dá destaque para a questão central do desenho animado e também não
expõe os processos de fabricação do pão, no caso: o amassar da massa, a divisão/moldagem, o
descanso da massa e a ida ao forno. Em relação aos aspectos da ciência presentes no episódio,
José não destaca nem como surge o problema para a Luna e nem o caminho percorrido para
sua solução. José constrói uma fala voltada para a apresentação da história presente, seguindo
uma ordem cronológica daquilo que foi apresentado no episódio.
José também não disserta sobre as ideias científicas presentes no desenho animado, já
que, não apresenta reflexões e correlações sobre o fenômeno da levedação. Desse modo,
levando em consideração Carvalho et al (1998), a fala de José não se caracteriza como
explicativa. Conclui-se que o desenho animado serviu como entretenimento, não operando
com as ideias científicas presentes em seu enredo.

Quadro 05: Entrevistas sobre o episódio Doce Pão Doce com José
JOSÉ – 07 anos

Participantes

Antes de assistir ao
desenho animado

Depois de assistir ao
desenho animado

Após 30 dias
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Pesquisadora

José

1. Você sabe como se faz o pão?

“Só sei que tem
fermento biológico e
leite, eu acho.”

“Sei que você precisa
de colocar... amassar
bem a massa, também
colocar açúcar e o
fermento biológico. E
você precisa colocar o
pão numa forma, deixar
ele descansar, colocar
no forno deixar ele ficar
quientinho. E tirar do
forno. É isso.”

“Sei. Balança,
fermento biológico,
farinha, ai não sei
mais. Deixa eu
pensar... Ai não sei.”

Pesquisadora

2. Por que o padeiro amassa a massa do pão?

José

“Ele amassa para o pão
ficar fofinho.”

Pesquisadora

José

“Não sei.”

3. E por que para fazer o pão tem que deixar a massa descansar?

“Para o pão tipo ficar
um tiquinho mais duro
para comer direito.”

Pesquisadora

José

“Para o pão ficar
mais fofinho. Se não
não serve para
comer.”

“A... Para a massa
ficar bem boa para
comer.”

“Porque se não ela
não fica boa para os
dentes das pessoas
porque ela fica dura
demais.”

4. Por que a massa do pão cresce?

“Um não sei.”

“O fermento biológico.”

“O fermento
biológico.”

Pesquisadora

5. Como isso acontece dentro da massa?

José

“Tem uns bichinhos,
pequeninhos, que
soltam bolhas, e quando
vai descansando ela vai

“Não sei.”

“Os bichinhos fica
comendo e quando
eles comem, as
bolhas vai deixando
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crescendo.”

ela crescer.”

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

Análise das entrevistas relacionadas ao episódio Doce Pão Doce

Antes de assistir ao desenho animado, José responde apenas a duas questões. Ao
responder como é feito o pão, ele afirma ser necessário ter fermento biológico e leite. José
possivelmente já presenciara a produção de pão ou bolo. Sobre a finalidade de se deixar a
massa descansando, isso ele relaciona ao crescimento da massa.
Após assistir ao episódio Doce Pão Doce, José responde a todas as questões propostas.
Para responder a primeira questão, ele apresenta um discurso dominante, construindo uma
fala instrutiva de como o pão deve ser feito. Ele foi capaz de evidenciar todas as etapas do
processo apresentado pelo desenho animado e ainda, mencionou os dois ingredientes citados
pela animação. A resposta às segunda e quarta questão, ele também apresenta discurso
dominante, ao afirmar que se amassa a massa para ela ficar fofinha e que o fermento biológico
é o responsável pelo seu crescimento. Já a resposta à terceira questão, José apresenta um
discurso oposicional, não relacionando o descanso da massa ao seu crescimento. Por fim, José
apresenta uma posição dominante com referência à questão como isso acontece dentro da
massa? Ele utiliza a palavra bichinho para se referir ao fermento biológico, demonstrando
como ele compreendeu o que foi apresentado. Conclui-se, pois, que, José expressou as ideias
científicas tal qual foi observado, fixando-se na descrição da cena, não deixando claro que as
reações ocorridas no interior da massa resultam no crescimento do pão.
Após trinta dias da exibição do episódio, na segunda entrevista sobre Doce Pão Doce,
foi perceptível a tentativa de José em responder a todas as questões. As respostas das duas
primeiras questões apresentaram falas negociadas, mesclando as ideias do desenho animado
com aspectos de sua vivência. Por exemplo, ao dizer balança, supõe-se que ele tinha
presenciado alguém utilizando esse utensílio ao fazer determinada receita e ao dizer “não
serve para comer” a algo que escutou. E na resposta à questão três, José continua assumindo
uma posição oposicional. Às questões quatro e cinco, suas respostas foram dominantes, José
associa o fermento biológico ao crescimento da massa e quando perguntado como é esse
crescimento ele responde de forma parecida com a da entrevista anterior.
Em suma, após a análise de todas as entrevistas, percebeu-se que o entrevistado
considerou o fermento biológico como parte da massa, todas as vezes que foi interrogado a
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respeito, mas, após assistir ao episódio ele novamente, o relacionou ao crescimento do pão.
Somente na entrevista realizada após assistir ao desenho animado, pela segunda vez é que
José responde como se faz o pão, levando em consideração os ingredientes e o processo. E em
relação às informações do episódio, parece que ele não compreendeu a necessidade de se
deixar a massa descansando. Por fim, suas respostas sobre o que ocorre no interior da massa
estão mais interligadas às imagens apresentada do que ao conteúdo verbal do episódio.
Conclui-se que José não correlaciona as ideias científicas apresentadas pelo episódio com o
crescimento do pão.

Reconto do episódio Afunda ou Flutua? por José
“A Luna tava no piquenique com todo mundo e uma laranja escorregou para o lago e
boiou. Aí o Júpiter foi ajudar e quando jogou a uva ela sumiu. Ai a Luna quis saber o que
aconteceu que a laranja flutuou e a uva não, ai ela fez um experimento. Depois eles
imaginaram junto com a maça e descobriram que é por causa do ar que tem dentro e ela fez
um Show para seus amigos quando descobriu.”
Análise do reconto
Assim, ao começar seu reconto, José apresenta a primeira cena do episódio na qual
Luna estava em um piquenique com seus familiares e o seu animal de estimação. Em seguida,
ele descreve o momento que antecede a formulação da questão-problema, ou seja, a laranja
flutuar e a uva não. Em seguida ele refere-se à questão-problema responsabilizando Luna criála. Em continuação, José indica o experimento, mas não apresenta como ele foi feito nem
comenta sobre os seus resultados. José faz referência ao faz de conta ao dizer “eles
imaginaram” e traz uma descoberta feita neste momento, que é a presença do ar dentro dos
alimentos. Por fim, O show ao qual ele se refere é a cena final do episódio. Na qual, Luna,
Cláudio e Júpiter fazem uma apresentação para seus amigos sobre o que descobriram.
José, recontar o episódio, segue a ordem cronológica dos fatos apresentados. Ele
apresenta momentos do ínicio, do meio e do fim do episódio. A única personagem que ele
nomeia é a Luna, destacando ainda sua proatividade. Entretanto, ao dizer “com todo mundo”
ele refere-se aos pais de Luna, Cláudio e Júpiter e “seus amigos” a Tom, Alice e Igor.
Levando-se em consideração as categorias propostas por Hall (2003), pode-se afirmar que
José construiu uma fala com posição dominante.
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No que tange aos aspectos da ciência presentes no desenho animado, José destaca o
problema e mostra que ele foi solucionado, apontando o experimento como um caminho para
a aquisição do conhecimento. Todavia, ele não apresenta como foi feito esse experimento e
não discute seus resultados ou a hipótese criada a partir dele. Por fim, em relação as ideias
científicas apresentadas na animação, José indica que compreendeu questões complexas do
fenômeno da levedação, apresentado na animação, apesar do predomínio da descrição.
descritiva.

Quadro 06: Entrevistas sobre o episódio Afunda ou Flutua? com José
JOSÉ – 07 anos

Participantes

Antes de assistir ao
desenho animado

Pesquisadora

José

Pesquisadora

José

Após 30 dias

1. O que é flutuar?

“Sei. Tipo uma coisa
fica boiando.”

Pesquisadora

José

Depois de assistir ao
desenho animado

“Sei. Quando tem muito
ar numa fruta ela
flutua, e quando o ar
não se espalha ele
afunda.

“Tipo, você voa, só que
não precisa fazer
movimentos com as mãos.”

2. O que é afundar?

“A coisa fica debaixo
da coisa que é tipo
água.”

“Quando tem pouco ar
dentro.”

“Tipo, cê ta agachado só
que você não precisa
agachar, tipo pular numa
piscina funda e para o
fundo.”

3. Se colocarmos uma laranja em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda”

“Flutua”

“Flutua”
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Pesquisadora

José

Pesquisadora

José

4. Por quê?

“Porque ela é leve.”

Pesquisadora

José

“Flutua.”

Pesquisadora

José

“Não faço ideia.”

“Afunda.”

Por quê?

“Porque ela não tem
espaço para o ar.”

“Porque ela é toda
apertada.”

7. Se colocarmos uma melancia em uma bacia cheia de água ela afunda
ou flutua?

“Afunda.”

“Flutua.”

“Flutua”

8. Por quê?

“Ela é grande e
pesada.”

“Porque ela tem muito
espaço para o ar”

“Muito espaço”

9. Se colocarmos uma maça em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda.”

Pesquisadora

José

“Afunda.”

6.

Pesquisadora

José

“Porque ela tem espaço.”

5. Se colocarmos uma uva em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

Pesquisadora

José

“Porque ela tem espaço
para o ar”.

“Flutua.”

“Flutua.”

10. Por quê?

“Porque ela é tipo a
laranja.”

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

“Porque ela tem ar.”

“Porque ela tem ar.”
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Análise das entrevistas relacionadas ao Afunda ou Flutua?

Antes de assistir ao episódio, José respondeu a quase todas as questões. Percebe-se
que ele já apresenta uma ideia do que é afundar ou flutuar baseada em sua vivência. Em
relação às frutas, observa-se que, para ele, as leves flutuam e as pesadas afundam.
Após assistir ao desenho animado, ele respondeu a todas as questões com posição
dominante. E quanto às condições, de afundar e flutuar, José as relaciona com à presença de
ar ou não em uma fruta, assim como no episódio. Já em relação às frutas, ele discrimina as
que flutuam e as que afundam também em função da presença ou não de ar em sua
composição.
Após um mês da exibição do episódio, ao ser novamente entrevisto, José responde de
forma oposicional, às duas primeiras perguntas, não trazendo aspectos do desenho animado.
Já em relação as frutas e as justificativas de seu afundamento ou não, ele apresenta um
discurso dominante bem parecido com o da entrevista anterior.
Por fim, pode-se afirmar que José condiciona o fato de flutuar ou afundar das frutas
como demonstra o episódio. Interessante observar que, em uma das respostas ele afirma que a
uva é “toda apertada”, isso pode sugerir o início de mais compreensão do conceito de
densidade. E em relação às ideias científicas, José não usa o termo densidade.

b) Participação de Marília na pesquisa

Marília é uma criança de pele branca e longos cabelos cacheados e ela tem sete anos. É
tímida e conversa muito baixo. Ela frequenta o Grupo Ouro há um ano e suas entrevistas
foram realizadas na sala de sua casa, na qual havia uma televisão de 42 polegadas, DVD, dois
sofás, estantes com alguns livros e porta-retratos e além de uma cristaleira. Sua família é bem
grande e eles vivem em uma casa ampla, com vários quartos. Em sua casa vivem, seus tios,
prima e mãe. Marília é filha de pais separados. Ela divide quarto com sua mãe. Ela tem acesso
à internet, Tv a cabo, faz aulas de balé e natação. Sua mãe é auxiliar administrativo, e seu pai
está desempregado. Todavia, em conversas, Marília disse não ter muito contato o seu pai. Ela
gosta de vários desenhos animados e os seus preferidos são: Barbie, Monster High e Meninas
superpoderosas. E nos finais de semana sempre sai em família, normalmente levada pela avó,
ou por mãe e tia, geralmente vão a shows e ao clube.
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Reconto do episódio Doce Pão Doce por Marília
“o pão para ele crescer ele tem que ter fermento se não ele não cresce, ai tem que
amassar ele e colocar para descansar a massa.”

Análise do reconto

Com esse trecho, Marília começa o reconto de Doce Pão Doce, destacando o que é
necessário para fazer o pão crescer, ressaltando o uso de fermento. Em seguida, ela destaca
dois momentos apresentados no episódio sobre a fabricação do pão: o amassar e o descanso
da massa.
Percebe-se em seu depoimento a organização das cenas do episódio e a presença de
personagens. Entretanto, Marília preocupa-se em seguir a ordem cronológica dos fatos
apresentados. Não expõe aspectos do cotidiano infantil, e nem ideias opositoras ao enredo,
dessa forma sua fala se caracteriza como hegemônica dominante.
Com relação aos aspectos relacionados a ciência, pode-se perceber que Marília não os
destaca, não citando momentos como a formulação do problema ou a experimentação. Mas,
especialmente às ideias cientificas sobre a levedação, nota-se uma tentativa de explicar o
fenômeno relacionando o crescimento do pão com o fermento biológico. Entretanto, ela não
estabelece relações de causa e efeito sobre a levedação. Por conseguinte, apresenta uma
descrição do episódio na qual prevalece a sequência de constatações dos fatos ocorridos.

Quadro 07: Entrevistas sobre o episódio Doce Pão Doce com Marília
MARÍLIA – 07 anos

Participantes

Antes de assistir ao
desenho animado

Pesquisadora

Marília

Depois de assistir ao
desenho animado

Após 30 dias

1. Você sabe como se faz o pão?

Não sei.”

“Primeiro você tem que
amassar ela, depois,
depois jogar açúcar,

“Mais, ou menos. É
primeiro você amassa ele,
depois joga o fermento e
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depois do açúcar tem
que colocar... a esquei,
qual é o nome mesmo?
É acho que é depois
vem o fermento. Ai
coloca ela para
descansar, ai depois ela
cresce e vai para o
forno.”

Pesquisadora

Marília

Pesquisadora

Marília

2. Por que o padeiro amassa a massa do pão?

“Também não.”

“Deve ser para a massa
ficar macia, eu acho.”

“Para ela ficar fofinha.”

“Porque se não ela não
cresce.”

“Para ele crescer.”

4. Por que a massa do pão cresce?

“Também não.”

Pesquisadora

Marília

“Para a massa do pão
ficar fofinha.”

3. E por que para fazer o pão tem que deixar a massa descansar?

Pesquisadora

Marília

faz pedacinhos e joga no
forno.”

“É o Fermento.”

“É o Fermento.”

5. Como isso acontece dentro da massa?

“Também não.”

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

“O fermento fica tipo
comendo ela para o pão
crescer.”

“O fermento tipo vai
comendo o pão.”

90

Análise das entrevistas relacionadas ao episódio Doce Pão Doce

Antes de exibir o episódio Doce Pão Doce, Marília não apresentou ter familiaridade
com o tema proposto, afirmando saber responder apenas a terceira questão. Ao ser perguntada
sobre a necessidade de se deixar a massa descansando, ela responde que só assim a massa
ficaria macia, não apresentando algo que pudesse estar na massa.
Após a exibição do desenho animado, Marília responde a todas as questões, utilizando
um número maior de palavras do que na primeira entrevista. Assim, ela responde às quatro
primeiras questões seguindo as informações apresentadas no do desenho animado, assumindo
uma posição dominante. Apresentando uma fala instrutiva, ela responde à primeira questão,
que trata de como se faz o pão. Assim, ela apresenta quase todas as fases de produção
exibidas no episódio citando, inclusive, ingredientes pertencentes à massa do pão. Ela apenas
não se recordou da divisão/moldagem da massa. Nas questões seguintes, Marília correlaciona
o amassamento da massa com o fato de ela ficar fofinha e o descanso como o tempo do
crescimento. Ela aponta ainda, o fermento como o responsável pelo crescimento da massa. Já
na última questão, Marília constrói um discurso negociado. Ela afirma que o fermento come a
massa, contudo, o desenho animado apresenta que o fermento biológico come
especificamente, o açúcar que está presente na massa. Para Hall (2003), podem ocorrer alguns
mal-entendidos, fazendo com que surjam algumas contradições na decodificação, como no
caso da fala de Marília. Apesar de negociada, a fala de Marília pode ser considerada uma
explicação, pois ela cria uma relação entre o que acontece dentro da massa com o crescimento
do pão.
Aproximadamente trinta dias após a exibição do episódio, Marília continua
respondendo a todas as questões propostas, entretanto, houve diminuição do número de
palavras em comparação à anterior. Entretanto, as quatro primeiras respostas atestam uma
posição dominante. E, nas questões dois, três e quatro, suas respostas se mantiveram. Já ao ser
questionada sobre como se faz o pão, ela não cita mais o açúcar nem o descanso da massa,
entretanto, acrescenta a divisão/moldagem. Na última questão também manteve a fala
negociada, só que depois, afirma que o fermento come o pão, mas, como visto, o fermento
biológico, na animação, come o açúcar. Além disso, não apresenta mais as correlações dos
fatos, não trazendo relações de causa e efeito.
Em síntese, as duas entrevistas realizadas com Marília após assistir ao episódio,
apresentam aspectos semelhantes. Ambas mostram que ela entende parte dos processos de
fabricação do pão, aprende que é a necessário amassar a massa e deixá-la descansando, que o
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fermento é responsável pelo crescimento do pão, mas, apesar ao tentar explicar sua ação, se
confunde ao dizer o que o “fermento come”.

Reconto do episódio Afunda ou Flutua? por Marília
“A fruta uva, ela não flutua, ela afunda e a maça e a laranja e a melancia elas
flutua.”
Análise do reconto
Como se vê, Marília começa seu reconto destacando que a uva não flutua. Em seguida,
ela apresenta as frutas utilizadas pelo episódio que flutuaram. Ela não cita personagens, suas
ações ou presença de diálogos ou como foram as cenas. Sua fala não segue uma ordem
cronológica dos fatos, limitando-se a fazer um resumo das ideias apresentadas. Mesmo assim,
sua fala é de posição dominante, ao trazer só pontos presentes na animação.
No que tange aos aspectos da ciência presentes na animação, Marília não cita
momentos como o da criação do problema, da experimentação e solução das dúvidas. Por fim,
em relação às ideias cientificas presentes no episódio, ela não apresenta correlações sobre a
densidade, portanto ela cita as frutas que flutuaram ou não, mas, não traz as causas e efeitos
sobre isso.

Quadro 08: Entrevistas sobre o episódio Afunda ou Flutua? com Marília
MARÍLIA – 07 anos

Participantes

Antes de assistir ao
desenho animado

Pesquisadora

Marília

Pesquisadora

Depois de assistir ao
desenho animado

Após 30 dias

1. O que é flutuar?

“Não sei.”

“É quando eu sei boiar
na água.”

2. O que é afundar?

“É tipo quando uma
pessoa sabe nadar e boia.”
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“Não sei.”
Marília

Pesquisadora

Marília

“Eu acho que é quando
uma pessoa não sabe
nadar e vai lá no fundo
e fica.”

3. Se colocarmos uma laranja em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda.”

“Flutua.”

Pesquisadora

Marília

Pesquisadora

Marília

Pesquisadora

Marília

“Porque é pesada.”

“Porque é pequena.”

“Porque é pequena.”

5. Se colocarmos uma uva em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Flutua.”

“Afunda.”

6.

“Porque é leve e
pequeninha.”

“Afunda.”

Por quê?

“Porque é leve e
pequeninha.”

“Porque é pequeninha.”

7. Se colocarmos uma melancia em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda.”

“Flutua.”

“Flutua.”

8. Por quê?

Pesquisadora

Marília

“Flutua.”

4. Por quê?

Pesquisadora

Marília

“Tipo, eu sei mais ou
menos nadar no fundo, ai
um dia eu quase afundei e
fiquei lá.”

“Ela é muuuuuito
grande e pesada.”

“Porque ela é grande.”

“Porque é grande.”
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Pesquisadora

Marília

9. Se colocarmos uma maça em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda.”

Pesquisadora

Marília

“Flutua.”

“Flutua.”

10. Por quê?
“Porque é
pesada
também.”

“Porque é grande.”

“Porque ela é um tiquinho
grande”

Fonte: Elaboração da pesquisadora

Análise das entrevistas relacionadas ao episódio Afunda ou Flutua?

Antes da exibição do episódio Afunda ou Flutua?, Marília diz não saber o que era
afundar ou flutuar. Mas, em relação as frutas, ela correlacionou as que afundam ou flutuam de
acordo com o seu peso, e no caso da melancia, ela também leva em consideração o seu
tamanho.
Por isso, nas duas entrevistas realizadas após a exibição do episódio, as falas de
Marília são semelhantes. Em relação ao que é afundar ou flutuar, seu discurso é oposicional
em ambas, já que, não traz aspectos da animação. Em relação às frutas, ela responde que a uva
afunda e o restante flutua de forma dominante. No entanto, as justificativas para esse o fato
são feitas de forma oposicional, ou seja, relacionando o fato de serem pesadas ou não.
Assim sendo, em relação às ideias científicas apresentadas no desenho animado
Marília identificou as frutas que flutuavam ou não, mas as justificativas para isso não foram
baseadas na animação. Vale ressaltar que apesar de oposicional, só após assistir ao episódio a
criança apresentou falas sobre o que é afundar e flutuar.

c) Participação de Dílson na pesquisa

Dílson tem oito anos, sua pele é parda e cabelos cacheados. É uma criança agitada e
extrovertida. Fala rápido e utiliza muitos gestos. Vive com vários familiares em sua casa,
entre eles, primos, tios, avó e mãe, ele não tem irmãos. Seu pai não mora com ele, mas às
vezes o visita. Ele preferiu omitir a profissão do pai. Sua mãe é faxineira, e também sua avó.
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Ele divide quarto com mais dois primos, e o televisor é uma para todos na casa. Ele ficara
muito empolgado em participar desta pesquisa, pois adora desenhos animados, o seu preferido
é Dragon Ball Z. Ele gosta de brincar com os primos de videogame e cabaninha. Ele estuda
em uma escola municipal pertencente a seu bairro. No Grupo Diamante, ele realizava
atividades de expressão corporal e informática.

Reconto do episódio Doce Pão Doce por Dílson
“Primeiro foi assim, eles foram lá na loja de pães e compraram alguns. Aí o, aí o
Newton deu eles mais pra levar pra casa, de graça, aí eles levou lá pra casa deles. Aí foram
lá eles queriam saber como que, como que o pão, como que o pão crescia. Aí foi lá, e ela
cantou a música dela assim: eu quero saber porque o gato mia... Aí foi lá quando acabou eles
fizeram tudo direitinho, aí foi lá e eles viraram massa de pães, que eles estavam imaginando
da cabeça deles. Ai foi lá e eles descobriram tudo, e fez um show para o senhor Newton.”

Análise do reconto

Como pode-se observar no trecho acima, ao recontar o episódio Doce Pão Doce,
Dílson destacou a cena em que Luna, Cláudio e Júpiter estavam comendo pães na padaria que
ele denominou loja de pães. Relatou também a cena em que eles ganharam alguns pães
nomeando o padeiro. Dando continuidade ao relato, Dílson cita o problema central da
animação “eles queriam saber como a massa do pão crescia”. Todavia, quem propõe essa
questão é Luna os outros apenas a acompanham no desvendar do problema. Vale destacar que
além de questionar como o pão cresce, a personagem também queria descobrir como eles
ficam fofinhos, o que não apareceu na fala de Dílson. Depois, ele canta uma parte da música
que demarca as cenas de investigação do desenho animado. Depois da música, ele relata que
os personagens ao buscar por respostas fizeram tudo certinho, referindo-se possivelmente, ao
relato da experimentação, para o qual ele teria de seguir passos. E, ao dizer “eles viraram
massa de pães, que eles estavam imaginado da cabeça dele” ele se refere à cena em que
Luna, Cláudio e Júpiter se transformaram em massas de pães através da imaginação
passando por todo o processo de fabricação de pão.
Retomando Stuart Hall (2003), a posição negociada é composta por contradições, e só
em alguns momentos, elas se tornam mais visíveis. Para esse autor, todos os personagens
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criam a problemática do episódio, por exemplo. Assim sendo, Dílson, opera, seguindo uma
posição negociada, apresentando algumas informações do desenho animado e de sua própria
interpretação.
Diante do exposto, ao recontar o episódio, Dílson destaco-os da ciência presentes na
animação, apontando o problema, mas não descreve, com detalhes, a solução. Também não
cita momentos apresentados da experimentação e da criação de hipóteses. No que tange às
etapas do processo de fabricação de pão, ele não cita nenhuma ação. Por fim, as ideias
científicas apresentadas sobre a levedação, ele também não utiliza. Enfim, o cerne de sua fala
é voltado para o entretenimento, por exemplo, a música que faz questão de cantar. Em
resumo, ele apresenta uma descrição geral do enredo, usando organização temporal da história
para expressar suas ideias.

Quadro 09: Entrevistas sobre o episódio Doce Pão Doce com Dílson
DÍLSON – 8 anos

Participantes

Antes de assistir ao
desenho animado

Pesquisadora

Dílson

Pesquisadora

Depois de assistir ao
desenho animado

Após 30 dias

1. Você sabe como se faz o pão?

“Não.”

2. Por que o padeiro

“Eu percebi que a
gente faz o pão, é... a
gente faz o pão assim:
põe uma garrafa, água,
um balão, assim você
gruda nele, taca um
pouquinho daquele
ingrediente e espera
vinte minutos, ai
quando chega os vinte
minutos a garrafa
encheu toda e o balão
encheu também.”

“Ocê põe uma massa,
amassa ela bem... Amassa
a massa deixa ela assim
com uma forma de pão,
deixa ela no forno, aí você
tira. Aí se você quiser um
pão para você comer, você
abre e passa manteiga
nele.”

2. Como o padeiro faz o

2. Por que o padeiro amassa
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amassa a massa do pão?

pão?

a massa do pão?

Dílson

“Não sei.”

“É... É... ele aperta a
massa, faz assim (gesto
como se tivesse
apertando) aperta ela,
põe ingrediente secreto,
ele espera uns minutos,
ai vai no forno e fica
quentinho e fofinho. Aí
quando as pessoas
comem eles até falam,
falam assim: nossa que
pão bom!”

“Pra é, pra massa do pão
ficar macia.”

Pesquisadora

3. E por que para fazer
o pão tem que deixar a
massa descansar?

3. Por que o padeiro
amassa a massa do pão?

3. E por que para fazer o
pão tem que deixar a massa
descansar?

Dílson

“Hum... Pro pão ficar
mais macio.”

“Pra ela ficar mole, se
“ocê” não amassar ele
fica duro.”

“Eu esqueci... pra ele ficar
crocante, aí ele fica
descansando assim (simula
como se estivesse
dormindo) que nem
mostrou no Show da Luna
ele tava descansando.”

Pesquisadora

4. Por que a massa do
pão cresce?

4. E por que para fazer o
pão tem que deixar a
massa descansar?

4. Por que a massa do pão
cresce?

Dílson

“É, é... eles põe alguma
coisa na massa que ela
cresce.”

“Por causa que se não,
eles tem que descansar,
porque aquelas
borbulhas, aquelas
borbulhas, vai fazer ela
crescer, é, é, tem vez que

“Ar... tipo um balão.”
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dá errado. Aí por isso
tem que descansar.”

Pesquisadora

5. Como isso acontece
dentro da massa?

5. Por que a massa do
pão cresce?

5. Como isso acontece
dentro da massa?

Dílson

“Não sei.”

“Porque... Por causa
do Ar.”

“Fica cheio de umas
bolinhas, aí vai lá essas
bolinhas é cheia de ar e faz
ela crescer.”

Pesquisadora

6. Como isso acontece
dentro da massa?

Dílson

“As borbulhas.”

Fonte: Elaboração da pesquisadora

Análise das entrevistas relacionadas ao episódio Doce Pão Doce

Na entrevista realizada, antes da exibição do episódio da animação, Dílson não mostra
ter domínio do tema tratado, respondendo apenas a duas questões. E em relação à finalidade
de se deixar a massa descansando, ele expôs algo que faz referência à consistência da massa.
E quando questionado sobre o motivo do pão crescer, ele respondeu que havia um ingrediente
responsável pelo crescimento, mas, não sabia qual.
Entretanto, após assistir ao desenho animado, Dílson responde a todas as questões,
com um volume considerável de palavras. Assim, observa-se na resposta à primeira questão,
que ele associa a experimentação realizada no episódio ao ato de fazer o pão. Vale-se lembrar,
aqui a nossa análise desse episódio do desenho animado apresentada neste estudo, as crianças
podem não relacionar o experimento com a questão proposta na animação. Prosseguindo com
um discurso dominante, ele apresenta as etapas do fazer o pão: uso de materiais, o passo a
passo, o tempo de espera e os resultados. Tal resposta levou a seguinte pergunta: como o
padeiro faz pão? Assim, numa fala negociada, ele destaca as partes do processo de fabricação
do pão descritas no episódio acrescentando ainda, que as pessoas ao comerem esses pães, vão
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gostar. Vale ressaltar que ao dizer “põe o ingrediente secreto”, Dílson utiliza termo presente
na música destinada à explicação do episódio para se referir ao fermento biológico. Na
terceira questão, Dílson apresenta uma posição dominante, relacionando o amassar com a sua
consistência. Já na quarta questão, aparece uma visão negociada, pois, primeiramente, se
refere à imagem do desenho animado que as bolhas de ar sobem e inflam a massa, mas em
seguida, ele acrescenta uma frase que não esteve presente no episódio. Tal frase contribuiu
para à repetição da questão: porque a massa do pão cresce? Respondendo que é por causa do
ar, ele apresenta um discurso dominante. Mas, isso não significa que ele compreende a ação
dos fungos no interior da massa. Assim, ao ser questionado sobre o que acontece dentro da
massa, Dílson, apresenta um discurso dominante, mas, ele não explica como essas
“borbulhas” surgem ou o qual sua relação com o crescimento da massa.
Após aproximadamente um mês da exibição do episódio Dílson continua respondendo
a todas as questões, como na entrevista anterior, mas nota-se, em sua fala, redução do número
das palavras em relação a anterior. A primeira questão, numa fala negociada, ele, destaca
alguns momentos relacionados ao processo de fabricação do pão. Além disso, ele acrescenta
uma ação que possivelmente faz parte de seu cotidiano. Nas questões dois e quatro, suas
respostas são dominantes, parecidas com as da entrevista anterior. Já na questão três, apesar
de não responder que a massa descansa para crescer, Dílson num discurso dominante
apresenta aspectos presentes no enredo, por exemplo ao dizer “ficar crocante”, que se refere à
fala de um personagem coadjuvante. Na última questão, Dílson constrói um discurso
negociado ao falar o que acontece dentro da massa. Para ele, as “bolinhas” presentes na massa
são cheias de ar que a fazem crescer. Entretanto, o desenho animado demonstra que o
fermento biológico libera bolhas de ar ao “comer o açúcar”. Percebe-se aí a tentativa de
Dílson em criar uma explicação, embora, ele não compreenda como essas “bolinhas” surgem
nem como elas fazem o pão crescer, não estabelecendo relações de causa e efeito.
Da análise de todas as entrevistas de Dílson, conclui-se que ele não explicou o
fenômeno da levedação, embora o fermento biológico aparecesse em alguns momentos como
o “ingrediente secreto”. Também não faz apresenta o açúcar na composição da massa.

Reconto do episódio Afunda ou Flutua? por Dílson
“Começou assim: eles foram fazer piquenique e a Luna pediu uma laranja e uma
cenoura. E a laranja da Luna caiu no rio, ai ela flutuou e o Júpiter tacou a uva para salvar ai
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foi lá e afundou. Ai a Luna perguntou por que a Laranja flutuou e a uva afunda? Aí eles
pegou a piscina tacou uma laranja, uma melancia, uma maçã e não afundaram. A uva já
afundou de novo. Aí eles imaginaram que eles era a fruta aí a maçã explicou tudo. Ai eles
voltaram e estavam nadando ai quando escureceu deu um montão de maça de amor para os
coleguinhas deles e cantaram uma música explicando isso. Isso ai de flutuar e afundar.”
Análise do reconto
Dílson começa seu reconto descrevendo a cena inicial do episódio, em que Luna e sua
família estão realizando um piquenique. Dando continuidade, ele relata o momento em que a
laranja flutua e a uva afunda. Dílson apresenta a questão que permeia o enredo e quem foi
responsável por cria-la ao dizer “a Luna perguntou por que a Laranja flutuou e a uva
afunda?”. Após, a criança menciona os dois momentos destinados a solução desta
problemática, sendo que primeiro descreve como foi a experimentação e seus resultados. Para
em seguida ao dizer “eles imaginaram” refere-se ao “faz de conta”. Dando continuidade,
Dílson, reproduz a cena na qual Luna, Cláudio e Júpiter ao “saírem” do “faz de conta” estão
na piscina. Por fim, Dílson reconta as cenas finais, que Luna distribui “maças maçãs do amor”
para Alice, Tom e Igor e junto com seus irmão e seu animação de estimação cantam um
música expondo o que aprenderam.
Dílson preocupa-se em apresentar sua fala seguindo a ordem cronológica dos fatos
apresentados. Ele nomeia a personagem principal e aponta as suas ações. Ele também nomeia
o Júpiter, e faz referencias às demais crianças e o furão, não mencionado os adultos. Dílson,
opera obedecendo aquilo que foi apresentado, construindo uma fala com posição dominante.
Em relação as ideias cientificas presentes na animação, Dílson não as explora, não
relacionando os acontecimentos presentes com o fenômeno da densidade, sua fala é
descritiva, não ultrapassando a observação. No que tange os aspectos da ciência presentes na
animação, Dílson cita a problemática e a experimentação, menciona alguns resultados e cita
que houve a solução, mas, não se aprofundando em explicar os resultados.

Quadro 10: Entrevistas sobre o episódio Afunda ou Flutua? com Dílson
DÍLSON – 07 anos

Participantes

Antes de assistir o
desenho

Depois de assistir o
desenho

Depois de 30 dias
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Pesquisadora

Dílson

1. O que é flutuar?

“Sei. É quando você
não tá com o pé no
chão e fica voando e
brincando por aí.”

Pesquisadora

Dílson

Pesquisadora

Dílson

Pesquisadora

Dílson

Pesquisadora

“Flutuar é quando por
exemplo, a gente tem uma
melancia e ai põe ela na
água e ela flutua por causa
do ar, e a uva não.”

2. O que é afundar?

“Sei, tipo assim, você ta
andando em um barco,
ai alguma coisa do seu
barco fura, ou se tá
muito peso demais, você
afunda.”

“Afundar é quando uma
fruta não tem ar dentro
dela e ela afunda para
o fundo da água.”

“É quando por exemplo,
você taca uma coisa sem
ar dentro, e ela vai e
afunda tipo a uva.”

3. Se colocarmos uma laranja em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Flutua.”

Pesquisadora

Dílson

“Agora pelo que
entendi é quando a
laranja cai na água e
flutua por causa do ar.”

“Flutua.”

“Flutua.”

4. Por quê?

“Porque ela é pesada,
mas não tão pesada
assim.”

“Porque ela tem ar
dentro dela.”

“Porque tem ar dentro
dela.”

5. Se colocarmos uma uva em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Flutua.”

“Afunda”.

6. Por quê?

“Afunda.”
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Dílson

Pesquisadora

Dílson

“Porque ela é bem
levinha”.

“Ela afunda porque não
tem nenhum ar nela.”

7. Se colocarmos uma melancia em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda”.

Pesquisadora

Dílson

8. Por quê?

“Porque ela é muito
pesada.”

“Porque dentro dela cabe
muito ar, ela é desse
“Ela tem muuuuuuito ar
tamanho.”
(demonstra com
dentro.”
a mão.)

9. Se colocarmos uma maça em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Flutua.”

Pesquisadora

Dílson

“Flutua.”

“Flutua.”

Pesquisadora

Dílson

“Porque dentro dela não
tem nem um pouquinho de
ar.”

“Flutua.”

“Flutua.”

10. Por quê?

“Porque ela é pesada
igual a laranja.”

“Porque ela tem ar
dentro.”

“Porque tem ar dentro.”

Fonte: Elaboração da pesquisadora

Análise das entrevistas relacionadas ao episódio Afunda ou flutua?

Antes de assistir ao episódio a expressão oral de Dílson, revelam termos do seu
cotidiano para explicar o que é flutuar e afundar. Ele expressa associando a ações e situações
que envolvem pessoas, como “tirar o pé do chão” ou andar de barco. Ele mostra que as frutas
que afundam e flutuam conforme o seu peso.
As duas entrevistas seguintes foram semelhantes, tanto a realizada logo após assistir
ao episódio, quanto ocorrida de aproximadamente trinta dias depois. Ambas, apresentam
respostas com posição dominante. Ademais, ao responder o que é afundar e o que é flutuar,

102

Dílson apresenta exemplos mencionados na animação correlacionando-as com a presença ou
não do ar. No que tange às frutas que flutuam ou afundam e as justificativas desse fato, ele
Dílson, apresenta um discurso baseado na animação pautado pela presença ou não do ar nos
alimentos.
Apesar de não citar a densidade, Dílson se apropriou de algumas ideias científicas
presentes na animação, sendo capaz de apresentar as relações do fenômeno apresentado com a
presença ou não do ar dentro dos alimentos.

d) Participação de Simone na pesquisa

Simone tem oito anos, tem pele branca e cabelos cacheados. Fala pausadamente e
antes de expressar sua opinião, pensa calmamente antes de dizer algo. Vive em um bairro
central da cidade de Ouro Preto, que não é o mesmo do Grupo Ouro. Ela mora com sua mãe,
sua irmã mais velha e sua avó materna. Sua casa tem dois quartos um para a avó o outro para
as demais pessoas. Sua mãe é empregada doméstica e seu pai, não vive com ela, mas é
presente, é dono de uma serralheria na qual desempenha a função de supervisor e serralheiro.
Nós finais de semana em que está na casa do pai, divide quarto com suas tias, e tem acesso à
Tv a cabo e à internet. Ela frequenta uma escola estadual de um bairro próximo ao seu.
Simone declara que a televisão e seus conteúdos não estão entre seus passatempos preferidos,
todavia, quando assisti, gosta de desenhos animados. Gosta de brincar de bonecas e de
casinha. Como membro do Grupo Ouro, as entrevistas foram realizadas em sua casa, tendo
levado o aparelho de DVD e a televisão, pois esses aparelhos só haviam nos quartos. As
entrevistas foram realizadas na cozinha, podendo, assim utilizar a mesa e as cadeiras
presentes. A família contribuiu para o ambiente ficar tranquilo e não haver interferências na
coleta de dados.

Reconto do episódio Doce Pão Doce por Simone
“É... eles comeram o pão, aí, aí, perguntaram: como se faz o pão? e, e, e, aí foi lá eles
descobriram que era com fermento e também... e vira o pão.”
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Análise do reconto

Simone começa a atividade destacando a primeira cena do desenho animado, na qual
Luna, Cláudio e Júpiter estão na padaria, comendo pães. Vale ressaltar que ela usa o pronome
eles, no trecho acima, para referir-se a essas personagens. E quando ela diz “aí, perguntaram
como se faz o pão?” quer destacar que o episódio traz uma pergunta em seu enredo,
entretanto, quem realiza esse questionamento é Luna não os demais. E mais, a personagem
busca compreender como o pão cresce e fica fofo e não como se faz o pão. Em seguida,
Simone destaca que os personagens descobriram as respostas, mas não aponta como. Além
disso, cita o fermento e diz “e também” mostrando que havia outro ingrediente, mas não falou
qual, não se recordando do açúcar. Por último, ela afirma “e vira o pão” dando finalização a
todo o processo.
Com efeito, chama-se atenção na fala de Simone as condições particulares usadas para
apresentar informações do episódio, assumindo, pois, uma posição negociada. Sua narração
expressa a linearidade dos fatos tratados no enredo. Ela, não nomeia os personagens e não
separa as ações de Luna dos demais.
Por outro lado, ela Simone não menciona nenhuma etapa do processo de fabricação do
pão como: o amassar da massa ou a ida ao forno. Todavia, ela cita um ingrediente frisado no
episódio: o fermento. Acerca dos aspectos da ciência apresentados no desenho animado,
Simone apenas declara a existência de um problema e se chega a um resultado. Não estão
presentes em sua fala referências á experimentação, á criação de hipóteses ou à solução da
questão proposta. Por tanto, ela não tece as relações que envolvem as ideias científicas sobre a
levedação trabalhada no episódio. Ela até explorou o fato de se fazer pão com o fermento,
mas, não trouxe as correlações envolvidas, ficando apenas na descrição do episódio.

Quadro 11: Entrevistas sobre o episódio Doce Pão Doce com Simone
SIMONE – 8 anos

Participantes

Pesquisadora

Antes de assistir ao
desenho animado

Depois de assistir o
desenho

Depois de 30 dias

1. Você sabe como se faz o pão?
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Simone

Não.

Pesquisadora

Simone

Pesquisadora

Simone

Com o açúcar, o
fermento e água.

2. Por que o padeiro amassa a massa do pão?

Hum hum.

Pesquisadora

Simone

Pesquisadora

Simone

Para ela ficar bem
fofinha.

Pra ela focar fofinha.

3. E por que para fazer o pão tem que deixar a massa descansar?

Para ela crescer.

Pesquisadora

Simone

Mais ou menos...primeiro
eu acho que coloca o
fermento, depois o ovo...e ai
depois coloca pra
descansar a massa.

Para ela crescer.

Para ela crescer.

4. Por que a massa do pão cresce?

Não sei.

5. Como isso
acontece dentro
da massa?

Não sei.

Esqueci.

Para ela...essa ai eu não sei.

1. O que tem na massa que a faz crescer?

O fermento.

O fermento.

6. Como isso acontece dentro da massa?

Os, esqueci o nome do
negócio, que fica
comendo solta umas
bolinhas que faz ela

O fermento vai comendo, e
vai fica com ar, e vai e
cresce a massa.
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crescer.
Fonte: Elaboração da pesquisadora.

Análise das entrevistas relacionadas ao episódio Doce Pão Doce

A primeira entrevista a realizada sem o aporte do desenho animado, demonstra a falta
de familiaridade com tema do episódio. Assim, a única questão que ela responde é a terceira,
ao afirmar que a massa descansa para crescer. Possivelmente essa resposta se relaciona ao seu
cotidiano tendo já observado algum adulto deixar a massa descansar.
Entretanto, após assistir ao desenho animado, Simone aumentou significativamente o
número de questões respondidas. Todas as suas respostas nesta entrevista se caracterizam
como dominantes. Na primeira questão, Simone não apresenta nenhuma ação do processo de
fabricação de pão, mas, cita a água presente na experimentação e o fermento e o açúcar,
pertencentes também na fabricação da massa. Esses ingredientes são apresentados na
animação. Quanto às questões dois e três, ela responde tal qual o texto do episódio da
animação, afirmando que se amassa a massa para ela ficar fofinha, e que se deixa descansando
para ela crescer. Quando perguntado o motivo da massa do pão crescer, ela simplesmente
disse que esqueceu. Diante disso, a questão foi reformulada para o que tem na massa que a faz
crescer? como na animação, ela afirma ser o fermento. E, ao ser questionada sobre o que
acontece dentro da massa que a faz crescer? Simone, responde que um “negócio” se alimenta
e solta bolhas de gás que fazem com que a massa cresça. Sua fala também se aproxima da
imagem apresentada no episódio para demonstrar a levedação. A propósito, vale ressaltar
como observado na análise do episódio, pouco se explora que o fermento biológico é um
fungo. Dessa forma, torna-se difícil para a criança correlacionar o fermento biológico como
um micro-organismo, e, então ela busca estratégias para se expressar. Assim, a fala de Simone
permanece naquilo que foi observado nas cenas, logo sua preocupação é descrever o
fenômeno, não relacionando o que acontece no interior da massa com o crescimento do pão.
Após um mês da exibição desse episódio, Simone responde a maioria das perguntas
propostas: a primeira foi forma negociada e o restante com posição dominante. Quando
questionada sobre como se faz o pão, ela se confunde e mistura o conteúdo com aspectos de
sua vivência, além de citar um momento da fabricação do pão e do fermento. Ela, ainda,
acrescenta o “ovo” possivelmente por ter tido contado com alguém que usava esse
ingrediente. Em relação às perguntas dois e três, sua resposta é igual às apresentadas na
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segunda entrevista. Neste ponto, foi necessário aqui também reformular a pergunta quatro
para o que tem na massa que a faz crescer? Sua resposta, mais uma vez foi o fermento. Por
fim, ao ser questionada o que acontece dentro da massa que a faz crescer? Simone, elabora
outra resposta diferente da resposta anterior e diz que o fermento vai comendo ficando com ar
e isso que faz a massa crescer, não apresentando que o fermento biológico come no caso, o
açúcar. Sua fala se caracteriza com descrição da imagem apresentada na animação, mas ainda
não deixa claro que o que acontece dentro da massa está relacionado com o crescimento do
pão.
Afinal, percebe-se na análise de todas as entrevistas realizadas por Simone, que ela
após assistir ao episódio Doce Pão Doce. Ela expôs mais informações e detalhes do episódio
identificando partes do processo de fabricação do pão, como, compreendeu a necessidade de
amassar a massa e deixá-la descansando. Ela cita o fermento, mas, sua ação não é explicada
conforme apresentada na animação.

Reconto do episódio Afunda ou Flutua? por Simone
“A laranja da Luna caiu no lago ai foi lá e ela não afundou ela boiou. Aí o Júpiter,
jogou a uva e foi lá e afundou, ai ela queria saber o que aconteceu. Aí foi lá e Luna descobriu
que a laranja flutuava porque ela tinha mais ar do que a uva.”

Análise do reconto

Como se vê, Simone descreve aí a cena inicial em que a laranja da personagem Luna
rola até o lago e não afunda. Em seguida, ela destaca que o personagem Júpiter joga a uva e
ela afunda e isso gera uma dúvida na personagem principal. Por fim, Simone apresenta a
conclusão a que a personagem Luna chegou.
Observando sua narração, percebe-se que Simone segue ordem cronológica dos fatos
apresentados. Faz referência apenas aos personagens Luna e Júpiter, e dá destaque às ações
da personagem principal. Sua fala é baseada no enredo, sem influências de fatores externos,
logo, sua fala é dominante.
Em relação aos aspectos ligados à ciência, presentes no enredo, Simone aponta um
problema e os resultados encontrados. Ela não menciona a experimentação e as hipóteses
propostas. Por fim, em relação às ideias científicas presentes no episódio sobre a densidade,
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Simone cita uma variável necessária para explicação do fenômeno, ou seja, condiciona a
presença do ar no interior da fruta com o fato de ela flutuar ou não, conforme apresentado no
episódio, mas ela não denomina o fenômeno.

Quadro 12: Entrevistas sobre o episódio Afunda ou Flutua? com Simone
SIMONE– 08 anos

Participantes

Antes de assistir ao
desenho animado

Pesquisadora

Simone

Pesquisadora

Simone

“Não sei. Esqueci.”

“Flutuar é quando as
coisas é tem muito ar e
vai lá e flutua.”

“Flutuar é quando a
pessoa sabe nadar e ele vai
e flutua.”

2. O que é afundar?

“Afundar é quando a
pessoa não sabe nadar
e aí vai lá e afunda na
água.”

“Afundar é quando a
pessoa respira e não
consegue prender o ar,
aí vai lá e não sabe
nadar. E também
quando a fruta não tem
ar dentro.”

“Afundar é quando a
pessoa não sabe nadar e
ela afunda.”

3. Se colocarmos uma laranja em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda”

Pesquisadora

Simone

Após 30 dias

1. O que é flutuar?

Pesquisadora

Simone

Depois de assistir ao
desenho animado

“Flutua”

“Flutua”

4. Por quê?

“Porque ela é um
pouquinho pesada.”

“Porque a laranja tem
mais ar dentro.”

“Porque ela tem ar
dentro.”
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Pesquisadora

Simone

5. Se colocarmos uma uva em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Flutua.”

Pesquisadora

Simone

Pesquisadora

Simone

6.

“Eu acho que é porque
ela é muito
pequenininha.”

Pesquisadora

Simone

“Afunda.”

Por quê?

“Porque ela não tem ar
dentro.”

“Porque não tem ar
dentro.”

“Flutua.”

“Flutua.”

8. Por quê?

“Porque é grande e
pesada.”

“Porque ela tem muito
ar.”.

“Porque tem ar dentro.”

9. Se colocarmos uma maça em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda.”

Pesquisadora

Simone

“Afunda.”

7. Se colocarmos uma melancia em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

Pesquisadora

Simone

“Afunda.”

“Flutua.”

“Flutua.”

10. Por quê?

“Porque ela é de um
tamanho bom.”

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

“Porque ela tem ar.”

“Porque ela tem ar
dentro.”
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Análise das entrevistas relacionadas ao episódio Afunda ou Flutua?

Antes de assistir ao episódio, Simone declarou não saber responder o que é flutuar. Em
seguida, recorrendo ao cotidiano, explicou o que entenderá por afundar. Em relação às frutas,
ela classificou as que flutuam ou afundam a partir do seu peso e tamanho.
Após a exibição do episódio, ela respondeu a quase todas as questões de forma
dominante. Com exceção da segunda questão, que além de apresentar aspectos sobre o que é
afundar mencionados na animação, ela adicionou uma frase parecida com a da entrevista
anterior, assim, fazendo um discurso negociado, ela misturou conhecimentos cotidianos com
as ideias do desenho animado. Neste contexto, Simone identifica as frutas que flutuam e as
que afundam conforme a animação, ou seja: a presença ou não do ar nos alimentos.
Depois de um mês da exibição do episódio, em outra entrevista, Simone, apesentou
um discurso oposicional nas duas primeiras questões, demonstrando não saber as relações de
densidade ao ser perguntada sobre o que é afundar e flutuar. Em relação as frutas e as
justificativas, permanecem dominantes e semelhantes à anterior.
Concluindo, pode-se afirmar que, para compreender os sentidos de “flutuar ou
afundar” Simone recorre às suas vivencias e não às informações do episódio. Todavia, após
assistir ao episódio, ela justifica, conforme a animação, aponta as frutas que afundam ou não.

e) Participação de Ludmilla na pesquisa

Ludmilla é uma criança de pele negra, cabelos pretos e cacheados. Tem nove anos e é
integrante do Grupo Diamante. As entrevistas com ela foram realizadas na biblioteca, todas na
parte da manhã. Ela é comunicativa e conversa rápido. Na instituição realizava atividades
físicas, individuais e em grupos e oficinas teatrais. Seu pai é encanador, mas não participa de
atividades com a filha e não é presente. Ela mora com sua mãe, que é vendedora, e sua avó
materna. Ludmilla discorreu que fica mais tempo com sua avó, que a leva em todas as suas
atividades, como na ginástica. Sua casa é localizada em uma parte afastada do bairro
periférico que vive, sendo necessária uma longa caminhada até o Grupo Diamante e à escola
municipal que frequenta. Ela divide quarto com sua mãe e avó. Adora O Show da Luna e é
grande fã da personagem principal, possuiu boneca e brinquedos que remetem ao desenho
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animado. Ludmilla afirmou que assistia aos episódios com regularidade, por ter DVD’s da
série, e se mostrou muito animada com a pesquisa.

Reconto do episódio Doce Pão Doce por Ludmilla
“Ela queria saber, ela queria saber como que o pão crescia, aí ela fez um
experimento, depois o Júpiter falou que não entendeu nada, aí ela falou assim: espera aí que
eu já sei como você vaí entender. Aí foi lá e os três virou massa, aí o, aí o padeiro foi lá e
amassou eles, fez cosquinhas. Eles foi lá pra dentro de um lugar e um pão acordou e falou
pra eles descansar, aí o Júpiter falou: mas eu não tô cansado. Aí ele falou assim: mas aí você
não vaí crescer. Aí a Luna falou que ela quer tanto crescer, aí ele saíu e começou a cantar a
música. Aí eles voltou para negocio, eles descansou e cresceu. Aí ele falou assim: cês que da
uma corzinha? Aí o padeiro foi lá pôs eles dentro de um negócio e na hora que tirou eles
ficou com uma cor... aí eles fez o show.”

Análise do reconto

Como se vê, Ludmilla, já na primeira frase de sua fala destaca que Luna constrói um
problema quer saber como o pão cresce. Ela destaca, ainda, a primeira forma para solucionar
a questão de proposta por Luna, citando que ela fez um experimento. E acrescenta, acerca
desse experimento, que o personagem Júpiter não entende nada. Isso faz com que Luna
precise seguir outro caminho para a solução das dúvidas, como apresentado no episódio.
Ludmilla se refere ao faz de conta momento posterior ao experimento, dizendo: “aí foi lá e os
três virou massa”. Em seguida, Ludmilla começa a recontar o que acontecera com os três
transformados em massas. Primeiro dizendo “aí o padeiro foi lá e amassou eles, fez
cosquinhas” ela destaca o personagem Newton, e sua ação de amassar a massa; já a frase “fez
cosquinhas” se relaciona com a fala de Júpiter quando é amassado que diz “que cócegas”.
Ludmilla segue dizendo “eles foi lá pra dentro de um lugar” referindo-se a cena em que
Luna, Júpiter e Cláudio foram colocados em uma forma e levados para a cozinha para
descansar. Em seguida, Ludmilla destaca a fala do Pão Francês, que correlaciona o fato da
massa do pão crescer ao seu descanso. Usando a palavra “negócio” referindo-se a cozinha.
Posteriormente, Ludmilla fala do pão ganhar uma cor e do momento em que os pães são
colocados no forno para realizar essa ação. Por fim, ela diz: “aí eles fez um show” que
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evidencia a última cena do episódio na qual Luna e os outros personagens fazem um Show
musical para o padeiro.
Ludmilla preocupou-se em manter a ordem dos fatos ocorridos, fazendo um uso
coerente da organização temporal do episódio. Ela atentou-se em trazer diálogos, mudanças
de cenas e diferentes ações dos personagens. Desse modo, foi possível identificar todos os
envolvidos no episódio, nomeando Luna e Júpiter, mencionando o Pão Francês e o Newton,
implicitamente ao dizer “os três virou massa” além de referir-se ao Cláudio, outro
personagem do desenho animado. Considerando as categorias propostas por Hall (2003),
pode-se afirmar que seu discurso narrativo apresenta uma posição hegemônica dominante.
Em relação às etapas do processo de fabricação de pão, Ludmilla apresenta quase
todas, se recordando da divisão/moldagem. Já sobre os ingredientes mencionados pelo
episódio, Ludmilla, não cita o fermento biológico e o açúcar. Aliás, em relação aos aspectos
da ciência, ela destaca a problemática e a experimentação. No entanto Ludmilla, não indica
como foi feita a experimentação, quais: instrumentos, objetivos e os resultados.
Por fim, ao observamos o reconto de Ludmilla percebemos que ela se preocupa mais
em descrever a história do desenho animado, do que, se aprofundar nas ideias científicas
sobre a levedação presentes. Ela não envolve as relações necessárias para que seu discurso
seja inserido em um sistema explicativo.

Quadro 13: Entrevistas sobre o episódio Doce Pão Doce com Ludmilla
LUDMILLA – 9 anos

Participantes

Antes de assistir ao
desenho animado

Pesquisadora

Ludmilla

Depois de assistir ao
desenho animado

Após 30 dias

1. Você sabe como se faz o pão?

“Não sei.”

“A gente amassa a massa,
põe açúcar, fermento, faz
assim cosquinha, e põe
ela lá deixa e depois a
gente põe ela para dar
cor.”

“A gente pega a
massa, faz cosquinha,
depois deixa ela bem
fofinha, põe fermento.
Depois põe ela lá
naquele lugar para
descansar, depois põe
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ela dentro do forno
para ganhar uma
corzinha.”

Pesquisadora

Ludmilla

Pesquisadora

Ludmilla

2. Por que o padeiro amassa a massa do pão?

“Pra ela bem...ficar bem
negócio... bem macio.”

“Pra ela ficar, bem, bem
fofinha.”

“Para ela ficar
fofinha.”

3. E por que para fazer o pão tem que deixar a massa descansar?

“Porque se não ela não
cresce.”

Pesquisadora

“Porque se não ela não
cresce.”

“Porque se não ela
não cresce.”

4. Por que a massa do pão cresce?

Ludmilla
“Porque a gente põe
fermento.”

“Porque os fermento come “Porque põe fermento e
os açúcar, e quando ele vai deixa ela descansar.”
comendo, vai subindo os
gás de bolhas.”

Pesquisadora

5. Como isso acontece
dentro da massa?

5. E isso acontece dentro
da massa?

5. Como isso acontece
dentro da massa?

Ludmilla

“O fermento age.”

“Anham.”

“O fermento trabalha
lá dentro, comendo
açúcar e soltando
bolhas.”

Fonte: Elaboração da pesquisadora.
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Análise das entrevistas relacionadas ao episódio Doce Pão Doce

Ludmilla começa sua entrevista dizendo não saber como se faz o pão. No entanto, ela
havia respondido a todas as outras questões apresentadas. Tal fato motivou perguntar-lhe se
havia assistido ao Doce Pão Doce. Na verdade ela já conhecia esse episódio, aliás um dos
primeiros a que teria tido contato. Mostra, nessa entrevista a necessidade de a massa
descansar, identifica a função do fermento, todavia não explicou como é a ação dele.
Com efeito, após a exibição do episódio em questão, percebeu-se um aumento no
número de palavras usadas por Ludmilla. Ela apresentou um discurso com posição dominante
em todas as questões. Ao falar de como se faz o pão, se refere as cenas do faz de conta,
destacando os ingredientes e quase todas as etapas de fabricação do pão, excluindo, apenas, a
divisão/moldagem. Vale ressaltar que, quando ela diz “Põe ela lá, deixa...” está se referindo
ao descanso e mais uma vez às cosquinhas. Já as respostas ás questões seguintes são
apresentadas tal aparecem no episódio. Mas, na penúltima pergunta, Ludmilla já cita o
fermento e detalha sua ação.
Com referência à última entrevista, não houve uma redução significativa do número de
palavras, e, como sempre, respondendo a todas as indagações feitas, de forma dominante.
Assim, na primeira questão, ele destaca os ingredientes e as ações necessárias para fazer o
pão, todavia, não cita mais o açúcar, e continua sem mencionar a divisão/moldagem. Como
anteriormente, as respostas às duas próximas questões são visivelmente parecidas as
apresentadas em Doce Pão Doce. Na questão quatro, Ludmilla menciona o fermento como
responsável pelo crescimento da massa e ainda correlaciona o crescimento com o descanso da
massa. Por fim, ao responder a como isso acontece dentro da massa? Ludmila faz referência a
seguinte fala do personagem Pão Francês “a gente descansa e ele trabalha” no momento que
ele explica a necessidade do descanso da massa. Nessa resposta, ela aponta como é a ação do
fermento dentro da massa.
Em síntese, observa-se que nenhuma questão ficou sem resposta. Seu discurso é
predominantemente dominante, e Ludmilla se apega a várias questões do desenho animado,
como a da ação do fermento e a do processo de fabricação do pão. A palavra “cosquinhas”
apresentada no episódio, tornou-se muito significativa para Ludmilla, assim, por vezes, ao se
referir ao momento de amassar a massa ela a utiliza. Com essa metáfora, o desenho animado
chama atenção da criança. Por fim, em suas falas, ela refere-se tanto ao texto verbal quanto o
visual.
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Reconto do episódio Afunda ou Flutua? por Ludmilla
“Eles tavam num lugar com a mãe e o pai. Aí a Luna pediu a mãe uma laranja e uma
cenoura, ai quando ela pegou a cenoura a laranja dela rolou e caiu na água, ai Júpiter,
pegou a uva e falou: uva salva a laranja da Luna! e aí na mesma hora que ele falou afundou.
Aí ela falou assim: porque a laranja flutua e a uva afunda tão rápido? Aí ele falou assim: não
tem problema não eu jogo mais uma uva. Aí o pai deles foi lá e chamou eles, falou assim: não
tem problema Luna eu descasco outra laranja para você! Aí Júpiter disse: eu também quero!
Aí eles foi para a casa e encheu a piscina , ai pós a uva e a uva afundou, aí o Júpiter falou:
afundou tão rápido igual lá no parque. Aí depois foi lá e jogou a laranja e ela flutuava, aí foi
lá foi e jogou a maça e ela flutuou, aí jogou a melancia e ela flutuou. Aí o Cláudio jogou
aquele negócio e afundou. Aí ela foi lá e falou assim: porque a maça, a laranja e a melancia
flutua e a uva e aquele negócio afunda? E aí a Luna falou assim: Já sei! aí o Júpiter virou
melancia, o Cláudio virou uva e a Luna virou a laranja. Eles estava na piscina e o Cláudio
ficou na melancia e eles perguntou e aí a maça contou para eles. Aí eles descobriram o que
aconteceu. Ai antes de fazer o Show, a Luna falou com o Júpiter que ia pedir o pai para fazer
um doce muito gostoso, e o Júpiter falou: é de maça? Aí antes de fazer o Show Luna deu uma
“maça do amor” para cada um e depois fez o Show e aí acabou.”

Análise do reconto

Ludmilla começa recontar o episódio destacando a cena inicial em que Luna está com
seus pais realizando um piquenique. Em seguida, ela apresenta a cena na qual a laranja flutua
e a uva afunda e aponta a questão formulada por Luna. Prosseguindo, Ludmilla, destaca os
momentos finais do piquenique e a ida dos personagens para a casa. Na sequência, ela
descreve como foi a experimentação e aponta seus resultados. Ela também fala do momento
do faz de conta em sua fala, afirmando que a maça explicou tudo para a Luna e, os
personagens descobriram o que estava acontecendo. Por fim, Ludmilla reconta as últimas
cenas, nas quais, Luna distribuiu maça do amor para os personagens e fez um show para eles.
Observando a cena descrita por Ludmilla, vê-se que a ordem dos fatos apresentados,
com diálogos e demarcações de cenas, enfim, sua fala aparece organizada cronologicamente.
Destaca, também, os personagens presentes e, principalmente, o protagonismo de Luna. Sua
exposição é totalmente voltada para o enredo, dessa forma, caracteriza-se como dominante.
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Em relação às ideias científicas presentes na animação, Ludmilla manteve o foco na
história, não se preocupando em fornecer a explicação do fenômeno. Quanto aos aspectos da
ciência presentes no desenho animado, ela destaca o problema, a experimentação e alguns
resultados apresentados, mas sem discuti-los.

Quadro 14: Entrevistas sobre o episódio Afunda ou Flutua? com Ludmilla
LUDMILLA – 09 anos

Participantes

Antes de assistir ao
desenho animado

Pesquisadora

Ludmilla

Pesquisadora

Ludmilla

Após 30 dias

1. O que é flutuar?

“Não sei, acho que é
quando cai na agua e
sobe não afunda.”

Pesquisadora

Ludmilla

Depois de assistir ao
desenho animado

“Flutuar é quando o ar,
o ar tá dentro e aí boia
na água, não importa o
tamanho, e nem a cor, e
sim o ar que tem lá.”

“Quando uma coisa não
afunda, ela fica boiando
por causa do ar.”

2. O que é afundar?

“Afundar é quando cai
na água e fica lá
afundada e não
consegue subir.”

“Afundar é quanto ela é
muito apertada e não
tem espaço para o ar, é
muito junto o espaço
dentro.”

“Afundar é quando a gente
põe as coisas na água e ela
desce lá para baixo, lá
para o fundo, porque ela
não ar dentro.”

3. Se colocarmos uma laranja em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda.”

“Flutua.”

“Flutua.”
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Pesquisadora

Ludmilla

Pesquisadora

Ludmilla

4. Por quê?

“Porque ela é pesada.”

Pesquisadora

Ludmilla

“Flutua.”

Pesquisadora

“Afunda.”

6.

“Porque ela é
pequena.”

“Afunda.”

Por quê?

“Porque ela tem ar
dentro.”

“Porque dentro dela tem é
tudo junto e não tem ar.”

7. Se colocarmos uma melancia em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda.”

“Flutua.”

“Flutua.”

8. Por quê?

Pesquisadora

Ludmilla

“Porque dentro da laranja
tem espaço para o ar lá
dentro.”

5. Se colocarmos uma uva em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

Pesquisadora

Ludmilla

“Porque a laranja tem
ar dentro dela.”

“Porque é grandona.”

“Porque é tudo
separado dentro, tem
espaço para o ar.”

“Porque tem muito ar
dentro.”

9. Se colocarmos uma maça em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

Ludmilla
“Afunda.”

“Flutua.”

“Flutua.”
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Pesquisadora

Ludmilla

10. Por quê?

“Porque é pesadinha.”

“Porque tem ar dentro.”

“Porque tem ar também.”

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

Análise das entrevistas relativas ao episódio Afunda ou Flutua?

Ludmilla antes de assistir à animação, respondeu as duas primeiras questões levandose em consideração, aspectos de sua vivência. Já em relação às frutas, ela justificou as que
afundam e as que flutuam de acordo com o peso e/ou tamanho.
Em ambas as entrevistas realizadas após o contato com o episódio, Ludmilla,
apresentou respostas dominantes e semelhantes. Sobre o que é flutuar e afundar, ela trouxe as
correlações apresentadas no episódio no que tange à presença ou não do ar. Desse modo ela
esclareceu quais frutas flutuavam e quais afundaram e suas respectivas justificativas,
baseando sua fala na animação, explicando, mais uma vez, como a presença do ar interfere ou
não nos alimentos, não relacionado mais o tamanho ou peso nesse processo.
Ademais, percebe-se que, apesar de não citar a palavra densidade, Ludmilla, utiliza em
suas explicações as ideias científicas do desenho animado, ao relacionar o flutuar e afundar à
presença de ar ou não, no interior dos elementos.

f) Participação de Caio na pesquisa

Caio é um menino comunicativo de nove anos. Tem pele negra e cabelo bem curto e
crespo. Ele frequenta o Grupo Diamante e suas entrevistas foram realizadas na biblioteca. No
grupo, participa da oficina de informática e de atividades físicas coletivas. Ele mora com seus
pais e irmão mais velho, com quem divide quarto. Sua casa fica em uma parte distante do
bairro e sempre vai acompanhado de alguém ao Grupo ou à escola municipal que frequenta,
no mesmo bairro. Seu pai é pedreiro e sua mãe é vendedora autônoma, eles fazem seus
horários. Segundo Caio, quando todos estão em casa os pais conversam e assistem a televisão
com ele e seu irmão. Caio tem acesso a TV a cabo, mas internet só no Grupo Diamante. Ele
adora Show da Luna e gosta de cantar as músicas do episódio. Em conversa, falou que o
desenho que mais gosta é Titio Avô porque o faz rir.
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Reconto do episódio Doce Pão Doce por Caio
“É por causa que eles tava querendo saber sobre o pão, ai eles foram tentar fazer a vida
do pão... Agora eu sei porque o pão cresce, por causa do fermento.”

Análise do reconto

Caio começa recontar o episódio destacando que os personagens estavam envolvidos
com um problema relacionado com o pão. Em continuidade, ele afirma que os personagens
foram “tentar fazer a vida do pão” referindo-se ao momento do faz de conta em que Luna e
os outros personagens se transformam em pães. Ela relaciona a fala “vida do pão” com as
etapas do processo de fabricação do pão que foi apresentado. Ao final, ele discorre que agora
sabe o porquê o pão cresce, afirmando que é por causa do fermento.
Caio, a princípio, seguia a ordem cronológica daquilo que foi apresentado no episódio,
mas, ao começar a frase “agora eu sei” promove uma quebra nesta linearidade. Ele, em seu
reconto, não nomeia os personagens, mas, ao dizer “eles” se refere à Luna, ao Cláudio e
Júpiter. Ele não traz, em seu reconto, diálogos ou a personagens como o padeiro e o Pão
Francês. Seu breve discurso é pautado por ideias apresentadas no episódio, mesmo ao dizer
“agora eu já sei como se faz o pão”. Ele apodera-se das informações apresentadas no desenho
animado sobre o fermento biológico. Portanto, sua fala é caracterizada como dominante.
Entretanto, Caio não se aprofunda em como o fermento biológico age, não se aprofundando
nas ideias científicas apresentadas pela animação.
Em relação às etapas do processo de fabricação de pão, apresentadas no episódio,
amassar, divisão/moldagem, descanso e ida ao forno, Caio não menciona nenhuma delas. Dos
ingredientes apresentados, ele, indica o fermento e ainda correlaciona sua função, no entanto,
não se recorda do açúcar. Por fim, observa-se que ele também não apresenta nenhum aspecto
da ciência presente no desenho animado, não citando, por exemplo, momentos como da
experimentação e da observação e dos resultados.
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Quadro 15: Entrevistas sobre o episódio Doce Pão Doce com Caio
CAIO – 09 anos

Participantes

Antes de assistir ao
desenho animado

Pesquisadora

Caio

Pesquisadora

Caio

“Com Trigo.”

“É com farinha, é é,
farinha, fermento, ovo?.
Amassa, descansa e poe
no forno...Ai o resto eu
não sei mais não.”

“Fermento, farinha,
água.”

2. Por que o padeiro amassa a massa do pão?

“Não sei.”

“Para ela ficar bem
fofinha.”

“Para ela ficar bem
fofinha.”

3. E por que para fazer o pão tem que deixar a massa descansar?

“Não sei.”

Pesquisadora

Caio

Após 30 dias

1. Você sabe como se faz o pão?

Pesquisadora

Caio

Depois de assistir ao
desenho animado

“Não sei.”

“Pra quando for comer ela
ficar boa.”

4. Por que a massa do pão cresce?

“Por causa do forno.”

“Por causa do
fermento.”

“Por causa do fermento.”
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Pesquisadora

Caio

5. Como isso acontece dentro da massa?

“Não sei.”

“O fermento biológico
vai comendo vai
comendo vai comendo,
ai elas vão crescendo.”

“É que tem tipo umas
partículas, comendo,
comendo, comendo, ai elas
vão crescendo.”

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

Análise das entrevistas relacionadas ao episódio Doce Pão Doce

Na entrevista realizada sem o aporte do desenho animado, Caio não demonstrou ter
familiaridade com o tema. Quando perguntado como se faz o pão?, ele citou um ingrediente
comum do pão francês, que, provavelmente conhece. Também nesta entrevista, ele relaciona a
ida do pão ao forno com o crescimento da massa.
No momento posterior à exibição do episódio Doce Pão Doce, o discurso de Caio foi
composto por mais palavras, deixando de responder apenas a questão três. Na primeira
pergunta, ele apresenta um discurso negociado e, nas demais uma posição dominante.
Para expor como se faz o pão, primeiramente, ele cita partes do processo, em seguida,
o fermento e a farinha como apontados no episódio. No entanto, acrescenta o ovo à,
ingrediente presente em muitas receitas, com quais, Caio pode ter contato. Quanto às
respostas das questões dois e quatro, são apresentadas conforme o episódio, correlacionando o
amassar a massa a ela ficar fofinha e responsabilizando o fermento pelo seu crescimento. Ao
responder o que ocorre dentro da massa que a faz crescer? Caio disserta que o fermento
“come” e vai “comendo”, não dizendo o que ele “come” e como é que resulta no crescimento
do pão. A resposta de Caio é descritiva, dado que sua intenção comunicativa foi de relatar o
que foi observado, apontando apenas uma parte da ação do fermento.
Por volta de um mês após a exibição desse episódio, Caio respondeu a quase todas as
questões propostas de forma dominante, apenas na questão três, ele assume uma posição
oposicional. Ao responder como se faz o pão traz ingredientes citados em diferentes partes do
enredo. Nas questões dois e quatro, mantém a fala da entrevista anterior. Já na questão três,
apresenta uma resposta que não está presente no enredo. Por fim, ao ser perguntado sobre o
que acontece dentro da massa que a faz crescer?, Caio continua descrevendo as cenas do
desenho animado, ressaltando que, ao dizer “umas partículas” pode estar se referindo aos
fungos.
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Com essas análises conclui-se que Caio, após trinta dias, não cita mais partes do
processo de fabricação do pão, apenas os ingredientes. Mas, Ele compreendeu a necessidade
de se amassar a massa e identificou o fermento como componente responsável pelo
crescimento da massa.

Reconto do episódio Afunda ou Flutua? por Caio
“Por causa que ela não sabia porque é, é uma laranja flutuava e a uva afundava. Aí

ela descobriu que uma coisa maior tem muito ar dentro e uma menor não.”
Análise do reconto

Assim, ao recontar o episódio, Caio começa destacando que existe uma problemática
relacionada a objetos que flutuam ou não, apontando, ainda, quem foi responsável pela
formulação da questão. Em seguida, apresenta o que foi descoberto na animação.
Conforme apresentado em seu reconto, ao dizer “ela”, Caio faz referência à
personagem Luna, não trazendo outros, como os pais ou os amigos dela. Ele, apesar de não
fazer uma descrição detalhada das cenas, sua exposição obedece a na ordem cronológica dos
fatos. Considerando as ideias de Stuart Hall (2003) pode-se dizer que seu reconto é
caracterizado como dominante.
Em relação às ideias cientificas apresentadas no episódio, Caio, apesar de não
mencionar a densidade, apresenta uma compreensão equivocada com relação aos objetos que
flutuam ou afundam dizendo que os grandes flutuam porque têm muito ar dentro e objeto
pequenos afundam porque tem pouco ar. Então, uma questão poderia ter sido proposta a Caio:
o prego afunda, e é um objeto pequeno. Então por que isso acontece? Mas, essa indagação não
ocorreu à pesquisadora. Em relação aos aspectos da ciência presentes no episódio, Caio
aponta o problema e que foi solucionado. Todavia, não apresentou o caminho utilizado para
tal solução, nem citou momentos como o da criação de hipóteses. Como enfatizou-se na
análise do episódio, Caio reproduz que coisas “grandes” flutuam e coisas “pequenas”
afundam, como uma regra.
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Quadro 16: Entrevistas sobre o episódio Afunda ou Flutua? com Caio
CAIO – 07 anos

Participantes

Antes de assistir ao
desenho animado

Pesquisadora

Caio

Pesquisadora

Caio

“É quando a pessoa
está quase caindo e vai
começando a fazer
assim, assim um
pouquinho (demonstra
com a mão, como se
estivesse flutuando). Só
que ela não tem asa,
fica tipo voando sem
asa.”

“Quando a pessoa não
afunda, ela fica assim ó
(demostra com a mão)
tipo areia movediça, se
ficar quieto fica do
mesmo jeito, mas se
começa a se mexer você
vai afundando.”

“É quando a gente cai
dentro da água e vai
flutuando, flutuando,
flutuando.”

2. O que é afundar?

“É quando você vai
caindo, caindo, caindo,
tipo quando você não
sabe nadar aí vai
afundando para baixo.”

“É quando a pessoa
não sabe nadar e vai
descendo, vai descendo,
vai descendo, ai fica
preso em um lugar que
você não sabe onde é,
preso dentro, aí alguém
tem que te socorrer.”

“É tipo, só que aí você vai
descendo para o fundo.”

3. Se colocarmos uma laranja em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda.”

Pesquisadora

Caio

Após 30 dias

1. O que é flutuar?

Pesquisadora

Caio

Depois de assistir ao
desenho animado

“Flutua.”

“Flutua.”

4. Por quê?

“Não sei, deve ser por

“Porque ela é cheia de

“Porque ela tem ar
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causa do peso dela.”

Pesquisadora

ar.”

dentro.”

5. Se colocarmos uma uva em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?
“Flutua.”

“Afunda.”

“Afunda.”

Caio

Pesquisadora

Caio

Pesquisadora

Caio

6.

“Não sei, deve ser por
causa do tamanho
dela.”

Pesquisadora

Caio

Afunda.

Flutua.

Flutua.

8. Por quê?

“Por causa do peso
dela.”

“Porque tem muito ar
dentro.”

“Porque ela tem
muuuuuuuuuuito ar dentro
dela.”

9. Se colocarmos uma maça em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

“Afunda.”

Pesquisadora

Caio

“Porque ela não tem
ar.”

“Porque ela tem muito
pouquinho de ar e as
partículas dela é
exprimidinha.”

7. Se colocarmos uma melancia em uma bacia cheia de água ela afunda ou
flutua?

Pesquisadora

Caio

Por quê?

“Flutua.”

“Flutua.”

10. Por quê?

“Por causa do peso
dela, deve ser.”

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

“Porque ela tem ar
dentro.”

“Porque ela tem ar.”
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Análise das entrevistas relacionadas ao episódio Afunda ou Flutua?

Antes de assistir ao episódio Caio, apresenta o que é flutuar e afundar de acordo com a
sua vivência. Em relação às frutas, ele considera que a uva flutua e as demais afundam,
justificando de acordo com o peso e o tamanho.
E, logo após assistir ao desenho animado em questão, Caio, ao ser questionado sobre o
que é afundar e o que é flutuar, continuar expressando de acordo com relatos de sua vivência,
trazendo posições oposicionais. Interessante que, perguntado a ele como sabia da areia
movediça ele disse ter visto em um filme e ele achou “muito legal”, chamando mais atenção
do que as informações presentes na animação. Após trinta dias da exibição do episódio, ele
continua com discursos oposicionais sobre “afundar e flutuar”. Em relação às frutas e às
justificativas, nas duas entrevistas seguintes a exibição do episódio, ele responde de forma
dominante. Ele, relaciona o afundar e o flutuar conforme a existência de ar dentro das frutas,
como na animação.
Ao analisar as entrevistas, percebe-se a mudança de olhar da criança para as frutas que
afundam ou flutuam, justificando conforme apresentado no episódio. Todavia, Caio não
estabeleceu relações com a densidade, quando perguntou-se o que é afundar ou flutuar.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Show da Luna é um dos desenhos animados preferidos pelas crianças atualmente.
Mas como se dá a recepção das ideias científicas presentes nessa animação, pelas crianças?
Estudar essa questão tornou-se um objetivo desta pesquisa. Percebeu-se que, apesar de
apresentar temas e aspectos que envolvem a ciência de forma diferenciada para as crianças,
esse desenho animado atende a questões propostas pelo mercado de entretenimento do qual
faz parte. Afinal, em grande parte dos episódios analisados, destacaram-se elementos da
cultura americana além de imagens estereotipadas utilizadas por muitas produções midiáticas.
Por outro lado, o desenho animado O Show da Luna apresenta questões que o
qualificam como dispositivo de circulação de ideias científicas para as crianças por diversas
razões. Primeiramente, por trazer, como personagem central, uma menina, inteligente e
questionadora, nesse sentido, O Show da Luna torna-se uma forma de representatividade
feminina, contribuindo para o rompimento do pensamento segundo o qual as mulheres não
podem realizar ações que envolvam a ciência. Em segundo lugar, esse desenho animado
colaborou também para a contextualização da ciência, trazendo aspectos que estão no
cotidiano dos personagens, diminuindo a imagem de que o conhecimento científico diz
respeito apenas a laboratórios e não a vivencia pessoal.
Além disso, a ciência se faz presente no O Show da Luna ao apresentar princípios da
descoberta, experimentações e investigações que conduzem o sujeito, de forma ativa, à
construção do conhecimento. Também reproduções de modelos explicativos de fenômenos já
apresentados pela ciência respondem às inquietações de Luna com o ambiente a sua volta. E
assim, ao desenvolver a narração, O Show da Luna visando ao público infantil, usa
vocabulário acessível às crianças, musicalização, metáforas, entre outras. Tais recursos
contribuem para à visualização dos fenômenos retratados, ressaltando, principalmente, o lado
lúdico e divertido envolvendo não só a ciência e o seu universo, mas também o mundo
infantil. Todavia, esse desenho reforça a ideia que a ciência é algo descomplicado, sem a
possibilidade de erros e acertos e que os resultados são sempre favoráveis.
Discutidos esses pontos e perseguido o objetivo de estudo, procurou-se observar como
era feitas as produções de sentidos pelas crianças, em relação às ideias científicas presentes na
animação. Para isso recorreu-se a instituições não escolares na busca de crianças de diferentes
idades e vivências para participar deste estudo. Como metodologia, adotou-se a entrevista
semiestruturada para entrevistar as crianças a respeito dos episódios Doce Pão Doce e Afunda
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ou Flutua?. As questões construídas permitiram um direcionamento de olhar que possibilitava
às crianças comentarem as ideias científicas presentes no desenho animado. Também optou-se
por solicitar o reconto dos episódios. Desse modo, a crianças poderia apresentar suas próprias
percepções sobre a animação.
No que tange as análises dos recontos referentes ao episódio Doce Pão Doce,
observou-se que apenas o menino de nove anos não seguiu a ordem cronológica dos fatos
apresentada pelo desenho animado. Em relação às etapas de fabricação do pão indicadas, as
mais citadas foram: amassar a massa e o descanso. Só a menina de nove anos destacou o
momento da experimentação presente no enredo. Interessante destacar, também, que as duas
crianças de oito anos usaram discurso negociado ao recontar o Doce Pão Doce trazendo o que
hall (2003) destacou como os mal-entendido, isto é pequenas contradições na decodificação.
Observa-se também, que apenas metade do número das crianças citou a palavra fermento, e só
a menina de sete anos e o menino de nove tentaram relacionar a sua ação ao crescimento do
pão. Contudo, apontaram as relações causa e efeito tão importantes para a explicação desse
fenômeno. Percebeu-se então, que a história implícita na explicação da levedação chamou
mais atenção das crianças participantes do que propriamente as ideias científicas
apresentadas. Isso mesmo pode ser dito acerca dos recontos do episódio Afunda ou Flutua?.
Assim, a maioria seguiu a ordem cronológica dos fatos, apegando-se mais à história do que as
ideias científicas. Também recorrente nas falas da maioria das crianças, foi a citação de
algumas frutas que flutuam ou afundam apresentadas pelo episódio. Isso mostra que os
exemplos utilizados foram visualizados por elas. Por fim, como nas entrevistas, nenhuma das
crianças utilizaram a palavra densidade para explicar o fenômeno.
Já, em relação as entrevistas analisadas, observou-se que tanto Doce Pão Doce quanto
Afunda ou Flutua? trataram de dois assuntos complexos, a levedação e a densidade. Percebeuse que a maioria das crianças, antes de assistir ao episódio Doce Pão Doce não apresentou
familiaridade com o processo de fabricação do pão, e desconhecia a ação do fermento
biológico. Já as falas referentes ao episódio Afunda ou Flutua? mostram que elas se sentiram
mais à vontade para expressar suas ideias, antes de ter assistir ao desenho animado. Isso,
possivelmente, por ele se tratar de situações mais próximas de suas vivências, o que favoreceu
a visualização do fenômeno. Quanto às concepções de afundar ou flutuar, de mais ou menos
pesado, apareceram em quase todas as primeiras entrevistas, ao passo que, sobre a levedação,
muitas ficaram sem respostas.
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Com referência às ideias científicas presentes no episódio Doce Pão Doce, as análises
das entrevistas permitiram inferir que as crianças de sete anos, após a exibição do episódio,
compreenderam a necessidade de amassar a massa e apontaram o fermento como responsável
pelo crescimento do pão. Ao expor o que acontece no interior da massa, a menina entrevistada
construiu uma explicação detalhada das etapas da ação do fermento na massa, mas se
contradisse ao dizer que o fermento “come a massa”. Já o menino descreveu a cena
apresentada no episódio, mas, não utilizou a palavra fermento e sim bichinhos. Por sua vez, as
crianças de oito anos, apresentaram respostas mais diferenciadas. A menina de oito anos
respondeu a três questões tal qual apresentado no episódio, citou o fermento cuja fala se
baseava na animação, e expôs o que acontecia no interior da massa. O menino, no entanto
com base na animação criou estratégias para responder a todas as perguntas, por exemplo: ao
se referir ao fermento biológico usou o termo ingrediente secreto e, para o crescimento do
pão, dada a presença de borbulhas de ar, ele não utilizou termos como ficar fofinha ou
relacionou o fermento com o crescimento do pão. Por fim, ao responderem às questões
propostas ao Doce Pão Doce, as crianças de nove anos evidenciaram a necessidade de
amassar a massa do pão e identificaram o fermento como responsável pelo crescimento da
massa. Diferente da menina, esse menino não compreendeu que a massa tem que descansar e
também não chamou atenção para as etapas do processo de fabricação do pão; depois de trinta
dias apenas citou os possíveis ingredientes pertencentes à massa. Por fim, a menina de nove
anos, apresentou uma explicação ao responder o que acontecia dentro da massa citando o
fermento biológico e sua ação, Já o menino, após trinta dias, descreveu a ação do fermento,
referindo-se a ele como partículas. Apesar do episódio tentar ilustrar a ação dos fungos no
interior da massa, ainda assim, algumas crianças demonstraram dificuldades em dissertar
sobre o tema.
De qualquer forma, tais situações revelam que, após trinta dias da exibição do episódio
Doce Pão Doce, ao perguntar as crianças como se faz o pão? não há uma regularidade nas
respostas em relação as etapas do processo fabrico do pão que foram apresentadas. Já, em
relação à composição da massa, a maioria cita o fermento como ingrediente. Dessa forma,
com exceção de uma criança, o que fica é que o fermento biológico é parte importante na
composição da massa. Em relação à questão por que o padeiro amassa a massa do pão?
percebe-se que para as crianças isso está interligado a consistência da massa, perdurando que,
se amassa para a massa ficar fofinha. Quanto à questão por que para fazer o pão tem que
deixar a massa descansar? para metade das crianças entrevistadas o que fica é que essa etapa
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resulta no crescimento da massa. Já as respostas da questão por que a massa do pão cresce?
revela que, além das crianças citarem o fermento, elas compreendem que ele é o responsável
pelo crescimento da massa. Por fim, com a questão como isso acontece dentro da massa? fica
evidenciado que a maioria não explicou como é a ação do fermento biológico no interior da
massa, porém, mostra também, que elas compreenderam que existe alguma coisa que realiza
ação de comer dentro da massa.
Doce Pão Doce contribuiu para o desenvolvimento das crianças e compreensão de
alguns aspectos. Todavia, ideias científicas como essa da levedação, que envolvem questões
microscópicas, é muito complexa para as crianças visualizarem a ação em função da natureza
do conceito. Vale chamar atenção, também, para o fato de que algumas crianças não
compreenderam que o fermento biológico é o fungo no interior da massa. Por outro lado, o
episódio não apresenta essa informação de maneira tão evidente, logo as crianças se viram
obrigadas a buscar outras palavras para explicar o fenômeno.
Por sua vez, observa-se, a partir da análise das entrevistas realizadas logo após
assistirem ao episódio Afunda ou Flutua?, que a maioria das crianças entrevistadas respondem
o que é flutuar de acordo com a animação, com exceção da menina de sete anos e o menino
de nove. Todavia, em relação ao afundar, além desses dois, a menina de oito anos, também
não justifica conforme a animação. Em relação as frutas que flutuam e afundam todas as
crianças relacionam de acordo com o episódio Afunda ou Flutua?. No tocante as justificativas,
apenas a menina de sete anos, continua explicando a partir do peso e o tamanho das frutas ao
ser perguntada porque determinada fruta afunda ou flutua, enquanto o restante utilizam as
ideias do desenho animado relativas a presença ou não do ar nos alimentos. Observou-se
também que, nenhum momento, as crianças participantes citam a palavra densidade, muito
frisada pelo desenho animado.
Diante disso, após trinta dias da exibição do episódio Afunda ou Flutua? ao perguntar
o que é flutuar? e o que é afundar? apenas duas crianças participantes indicaram aspectos
relacionados a presença de ar nas matérias, para elas a presença do ar e alguns exemplos de
frutas que afundam ou não, sobressaíram a aspectos de suas vivências. Enquanto para o
restante das crianças entrevistadas, as explicações pautadas em seus cotidianos prevaleçam,
ficando para elas que: flutuar está relacionado a saber nadar ou voar; e, afundar, é ir para o
fundo, por exemplo, por não saber nadar. Em relação as questões referentes as frutas que
afundam ou flutuam, para todas as crianças ficou evidenciado que a laranja, a melancia e a
maça flutuam, enquanto, a uva afunda. E, a maioria justificou esse fato, com a presença ou
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não do ar nesses alimentos, ficando para as crianças participantes, que: as frutas que têm mais
ar em sua composição flutuam, enquanto as que têm menos afundam.
Assim sendo, como defende Orozco (2014) a recepção implica altas cargas de
significantes próprias. Nessa perspectiva, o desenho animado O Show da Luna colocou, em
cena, e pôs para circular, muitos roteiros, muitos significantes, fazendo caducar alguns,
revitalizando outros e introduzindo novos, apresentando, de forma lúdica, as ideias científicas
sobre a levedação e a densidade. Contudo, o sujeito, considerando sua individualidade e
vivências, pode promover a exclusão de algumas dessas intervenções vindas da tela. Portanto,
o sujeito só concretiza aquilo que lhe é característico ou que chamou sua atenção.
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ANEXO A
UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto
ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais
POSEDU – Pós-Graduação em Educação
Mestrado em Educação
Termo de Consentimento
Prezados pais ou responsáveis,
Senhores (as),

Pretendemos realizar uma pesquisa com seu filho (a) sobre a recepção das ideias
cientificas em desenhos animados. O objetivo desse trabalho é entender qual a recepção das
ideias científicas que as crianças fazem do desenho animado Show da Luna. Por isso, vimos
pedir autorização dos Senhores (as), para uso dessas imagens para fins de estudo. Na
oportunidade, esclarecemos que esse material não terá nenhum destino que possa trazer fins
lucrativos. Faremos filmagens, e estas serão usadas para a análise, com o objetivo de
desenvolver a dissertação do mestrado em educação e trabalhos acadêmicos sobre a
orientação da Prof. Dra. Sheila Alves de Almeida. Aproveitamos a oportunidade para
comunicar que a pesquisa trará benefícios à aprendizagem da criança, que terá contato com
conteúdos científicos.
Os possíveis riscos da nossa pesquisa podem ser o constrangimento das crianças em
serem gravadas e se sentirem obrigadas a responderem a algumas perguntas. Caso as crianças
se opuserem a gravação, desligaremos as câmeras e faremos anotações no diário de campo, se
elas permitirem. E em relação a obrigatoriedade de responder as questões, uma forma de
minimizar esse risco, é explicar no início da pesquisa que a criança tem livre árbitro de
participar e que não buscamos respostas certas ou erradas, que elas podem se sentir a vontade
para responder.
Os resultados da pesquisa serão publicitados, todavia, as identidades dos voluntários
serão resguardadas. Somente os responsáveis pela pesquisa terão acesso às informações que
serão utilizadas apenas para os fins da mesma.
Certos de contar com o apoio dos Sr (as) colocamo-nos a disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.
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Atenciosamente
Yara Câmara Moreira
(moreira_yara@yahoo.com.br)

Sheila Alves de Almeida

AUTORIZAÇÃO
Ciente dos objetivos e da metodologia da pesquisa acima referidos, concedo a autorização
para a participação do menor, desde que me sejam assegurados os requisitos abaixo:


O cumprimento das determinações éticas da Resolução nº466/2012 CNS/CONEP.



A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do
desenvolvimento da pesquisa.



Não haverá nenhuma despesa para os participantes e responsáveis que seja decorrente
da participação dessa pesquisa.
No caso do não cumprimento dos itens acima, a liberdade de retirar o participante a

qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma.

Assinatura do Responsável:

Ouro Preto,

de

de

Em caso de dúvidas com os respeito aos aspectos éticos desse estudo você poderá consultar:
Pro reitoria de pesquisa e pós graduação – ICEB II- Sala 29- Campus Universitário Morro do
Cruzeiro – UFOP- CEP 35400000 – 3559 1367
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ANEXO B

1
2
3

Porque as estrelas piscam?
Doce Pão Doce
Borboleta Luna

1ª
1ª
1ª

4

Os gigantes de gelo

1ª

5
6
7

Quatro Luas para Luna
Para baixo ou cima?
Luna Sauro Rex

1ª
1ª
1ª

8
9

Sol vai, noite vem!
Encaracolados

1ª
1ª

10

A dança do requebrado

1ª

11
12

Espelho espelho meu
Glub Glub

1ª
1ª

13
14
15

Cadê os marcianos?
Afunda ou flutua?
Luzinhas voadoras

1ª
1ª
1ª

16

O arco-íris

1ª

17

Formidável Formiga

1ª

18

O amarelo que ficou verde

1ª

19
20

Cores para Cláudio
Nem tudo nasce da
semente
Como a água vira chuva?
Desenhos no céu
Subindo!
Doce ou Salgado
Buracos na Lua
Cola de Lagartixa?
Pula-Pipoca

1ª
1ª

21
22
23
24
25
26
27

1ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª

ÁREA
TEMÁTICA

ASSUNTO

TEMPORA
DA

TÍTULO

EPISÓDIO

Lista dos episódios assistidos

Refração da Lua
Levedação
Paladar e olfato da
Borboleta
Formação dos
Icebergs
Fases da Lua
Gravidade
Existência dos
Dinossauros
Rotação da terra
Características do
caracol
Comunicação das
abelhas
Pressão de vapor
A forma como os
peixes se hidratam
O plante Marte
Densidade
Comunicação dos
vagalumes
A formação do arcoíris
Características da
Formiga
Cores primárias e
secundárias
Visão do Furão
Rizoma

Astronomia
Química
Biologia / Zoologia

Ciclo da água
As constelações
Densidade
A salinidade do mar
Crateras lunares
Crateras lunares
Como o milho vira
pipoca (pressão do
vapor)

Física
Astronomia
Física
Geociência
Astronomia
Biologia / Zoologia
Física

Geociência
Astronomia
Física
Geociência
Astronomia
Biologia / Zoologia
Biologia / Zoologia
Física
Biologia / Zoologia
Astronomia
Física
Biologia / Zoologia
Física
Biologia / Zoologia
Química
Biologia / Zoologia
Biologia/ Botânica
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28
29

Um conto de Caudas
Flores e Frutos

2ª
2ª

30

Tecendo teias

2ª

31
32
33

2ª
2ª
2ª

34

O grande astro
Parece mais não é
A maravilhosa Floresta de
Chocolate
O Bicho Seda

35
36
37

Assombrados
Eco, Eco, Eco
Olha o Tatu-bola!

2ª
2ª
2ª

38

O Grande Imitador

2ª

39
40
41

Quantos anos você tem?
Bem vinda neve
Bigodudos!

2ª
2ª
2ª

42

Bolha, Bolhinha, Bolhão

2ª

43
44
45

Bons sonhos cavalinhos
O galo cantou
Super estrelas

3ª
3ª
3ª

2ª

Caudas dos animais
Transformação da
flor em fruto
Formação das teias
pelas aranhas
O sol
Camuflagem
Cacau

Biologia / Zoologia
Biologia/ Botânica

Características do
Bicho seda /
formação da seda
Luz/Sombra
Eco localização
Características do
Tatu-bola
Características do
Papagaio
Idade das árvores
Formação da neve
Características do
gato
Forma da bolha de
sabão
Dormir dos cavalos
O cantar dos Galos
A Variação de
estrelas no céu

Biologia / Zoologia

Biologia / Zoologia
Astronomia
Biologia / Zoologia
Biologia/ Botânica

Física
Física
Biologia / Zoologia
Biologia / Zoologia
Biologia/ Botânica
Geociência
Biologia / Zoologia
Física
Biologia / Zoologia
Biologia / Zoologia
Astronomia
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ANEXO C

Roteiro de avaliação para caracterização da concepção de ciência e de cientista veiculadas
no desenho animado O Show da Luna :
CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA
a) Qual é o caminho utilizado pelos personagens para a construção do
conhecimento?

b) Aparece nome de cientistas reais?

d) Quais conhecimentos são construídos?

c) O fenômeno científico
baseado em fatos reais?

é

e) Quais os personagens
que participam deste
desenho?

( ) Passado
( ) Presente
( ) Futuro
( ) ( ) Para uso pessoal
g) Utilidade/aplicação da pesquisa
( ) Para uso social
( ) ( )Sim
h) Êxito com a pesquisa
( ) Não
( ) apresenta aspectos históricos na construção do
conhecimento
( ) faz referência a outros estudos
( ) apresenta coletividade da construção do
i) Construção do conhecimento
conhecimento científico
científico
( ) revela ideia de processo
() caracteriza o erro como “uma tentativa”
( ) não reduz os procedimentos da pesquisa ao
“empírico”
CONCEPÇÃO DE CIENTISTA
() Masculino
Sexo:
() Feminino
() Criança
Assunto do desenho animado:
Idade aproximada:
( ) Jovem
( ) Adulto ( ) Idoso
( ) Casual
Estilo de roupa
() Social
( ) Uniformizado
( ) Louco
() Sonhador
( ) Carente
Características psicológicas
( ) Melancólico
( ) Normal
( )Criativo
() Caucasiano
Etnia
( ) Afro descendente
( ) Amarelo
() Trabalha em equipe
Convívio social
() Trabalha individualmente
f) Em que dimensão
acontece o filme

temporal
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( ) Vida social ( ) Vive isolado

Local de trabalho

( ) Laboratório
( ) Campo
( ) Biblioteca / Arquivo...

Área de investigação

( ) Física ( ) História ( ) Química ( ) Paleontologia
( ) Biologia ( ) Química ( ) Geografia
( )___________________discriminar

Concepção de Infância
Idade Aproximada

()0a3
()3a5
( )5a8
( ) 8 a 10

Estilo de Roupa

( ) da moda
( ) permanente

Criança Como

( ) inocente
( ) Criativa
( ) Autônoma
( ) um ser que pensa
( ) Questionadora

Tipo de atividade

Uso de Brinquedos

São cuidadas por um Adulto

Uso da Tecnologia
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ANEXO D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
ICHS- INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
POSEDU- PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – INSTITUIÇÃO
Prezados,
Pretendemos realizar uma pesquisa, com as crianças participantes do projeto, o nosso objetivo
é entender qual a recepção das ideias cientificas que as crianças fazem do desenho animado Show da
Luna. Por isso, vimos pedir autorização dos senhores para a utilização do espaço e realização da
pesquisa. Os dados para o estudo serão coletados por meio de entrevistas com as crianças participantes
do projeto. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo(s) pesquisador(es) e tanto os
instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal não oferecem riscos previsíveis aos
participantes. Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao pesquisador
responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas, e terão o direito de retirar-se do estudo a
qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. Aproveitamos a oportunidade para
comunicar que a pesquisa trará benefícios para à aprendizagem das crianças, que terão contato com
conteúdos científicos.
Desde já agradecemos a sua colaboração.

Atenciosamente
Yara Câmara Moreira
Sheila Alves de Almeida

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas
pelo(s) pesquisador(es). Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é
voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a
pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.

Nome do Representante Legal da Instituição: ______________________________________

Assinatura do Representante Legal da Instituição: _________________________________

Local e Data

141

ANEXO E

CARTA DE ANUÊNCIA
(Nome da Instituição)

Em nome

, autorizo Yara Câmara Moreira, mestranda do Programa de Pós

Graduação em Educação da UFOP, orientada pelo pesquisador responsável, professora Dr.
Sheila Alves de Almeida, a realizar etapas da pesquisa intitulada “Esse é o Show da Luna:
investigando a recepção feita por crianças das ideias cientificas.” em nossa Instituição, onde
realizará um estudo de caso, coletando dados sobre a recepção das ideias cientificas que as
crianças fazem do desenho animado Show da Luna.
Ciente dos objetivos e da metodologia da pesquisa acima referidos, concedo a anuência
para seu desenvolvimento, desde que me sejam assegurados os requisitos abaixo:


O cumprimento das determinações éticas da Resolução nº466/2012 CNS/CONEP.



A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do
desenvolvimento da pesquisa.



Não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja decorrente da participação
dessa pesquisa.

No caso do não cumprimento dos itens acima, a liberdade de retirar minha anuência a
qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma.

Local e Data

Nome e assinatura do Coordenador/Diretor da Instituição

