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RESUMO 
 
 

Este trabalho trata de uma análise do uso do desenho animado em sala de aula. 
Nosso objetivo foi verificar se o desenho animado usado como ferramenta 
pedagógica contribui para o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, 
realizamos uma pesquisa qualitativa caracterizada como pesquisa-ação em uma 
Instituição de Educação Infantil com 28 crianças de 5 anos, na qual utilizamos esta  
ferramenta para abordar e discutir os conteúdos previstos no planejamento escolar 
da turma do nível V, da qual somos responsáveis. Para nosa discussão adotamos 
como referencial teórico estudiosos identificados com os estudos pós-estruturalistas 
como Colvara (2008), Morán (1995) e Bulgraen (2010). No capítulo I abordamos 
temas como a televisão no contexto da criança e o uso desse instrumento como 
entretenimento, seu uso em sala de aula e a importância da mediação do professor 
nesse processo. No Capítulo II explicitamos a metodologia para a realização e 
análise do material coletado durante os quatro encontros nos quais o desenho 
animado foi usado como ferramenta pedagógica. No Capítulo III está a análise 
destes encontros a partir do referencial adotado no primeiro capítulo. No último 
capítulo apresentamos as conclusões e considerações finais. Dentre nossas 
conclusões temos que na atividade desenvolvida com as crianças o uso do desenho 
animado mostrou-se positivo no processo de ensino-aprendizagem, abrindo a 
possibilidade que esta ferramenta seja usada em outros experimentos de natureza 
similar.  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Desenho animado, ferramenta pedagógica, ensino-aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Desde a criação do cinema pelos irmãos Lumiére, no início do século XX, a 

imagem tem despertado no ser humano um misto de sensações e sentimentos que 

vão desde o encanto, admiração e até o medo causado por cenas que nos remetem 

a fantasias do nosso inconsciente.  

Com a invenção da televisão os desenhos animados foram rapidamente 

incorporados as programações diárias, adentrando nas casas das mais diferentes 

famílias todos os dias, conquistando crianças de todas as idades, fascinadas com 

seus vários heróis e anti-heróis que retratam a realidade de forma bastante lúdica e 

fantasiosa, dando asas à imaginação daqueles que os assistem.  

 De acordo com Silva Junior e Trevisol (2009, p.5045) os desenhos animados 

representam um conjunto de estímulos visuais, auditivos, reflexivos de mensagens e 

informações sobre diferentes contextos. 

Complementando esta informação, Pougy (2005, p.46), nos diz que a criança 

relaciona-se com a TV do mesmo modo que se relaciona com o que está a sua 

volta. Para ela, a TV constitui-se em um jogo simbólico, como são as brincadeiras 

infantis. 

Hoje, podemos supor, a partir de nossa constatação cotidiana, que os 

desenhos animados fazem parte da vida de crianças e adolescentes de diferentes 

contextos e classes sociais, não só em seu ambiente doméstico, mas também em 

seu ambiente escolar e social. 

Partindo deste pressuposto, percebemos que em nossa atuação dentro do 

espaço escolar, em especial em séries da Educação Infantil, os desenhos animados 

fazem parte do dia-a-dia das salas de aula.  

Entretanto, em nossa experiência, muitas vezes, observamos que estes 

desenhos são colocados em momentos de descontração ou para preencher 

“espaços vazios”, nos quais não há uma atividade direcionada ou uma “atividade 

escolar”, como por exemplo, logo após o almoço, no contraturno (nas escolas que 

atendem em período integral), no horário de saída, ou até quando a professora 

precisa fazer alguma outra atividade extra.  
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Isso nos leva a pensar que os desenhos animados, assumem na escola, o 

papel único e exclusivo de diversão e entretenimento, não sendo associados à 

nenhuma atividade pedagógica. 

Justamente por consistir em uma atividade que desperta interesse nos 

alunos, pela história e pelos dilemas que freqüentemente apresentam, nossa 

hipótese, neste trabalho é que os desenhos animados podem ser usados como uma 

estratégia metodológica a fim de contribuir no processo de ensino-aprendizagem, 

favorecendo assim, o trabalho pedagógico. 

Desta forma, nosso objetivo nesta pesquisa foi verificar se o uso do desenho 

animado enquanto ferramenta pedagógica contribui no processo de ensino-

aprendizagem de alunos da Educação Infantil. Para tanto, objetivamos introduzir o 

desenho animado em sala de aula como ferramenta pedagógica, analisá-lo como 

estratégia metodológica e relacionar seu uso com conteúdos trabalhados em sala de 

aula a fim de obter informações que possam nos auxiliar a atingir nosso objetivo 

principal. 

Realizamos esta pesquisa, caracterizada como uma pesquisa-ação em uma 

Escola de Educação Infantil da região Norte da cidade de Londrina, na qual estudam 

crianças de 1 a 5 anos. Focamos nossa intervenção no nível V, caracterizado por ter 

crianças de 4-5 anos, no qual a pesquisadora principal é professora regente desde o 

fevereiro de 2012.  

Para a análise dos dados contamos com referencial teórico-metodológico 

pautado nos estudos culturais e pós-estruturalistas brasileiros, pois constatamos em 

nosso levantamento bibliográfico, que os estudos desta linha de pensamento 

abordam a discussão sobre a relação entre a televisão e a vida escolar da criança 

de maneira bastante satisfatória. 

Acreditamos que este trabalho pode vir a contribuir tanto para a realização de 

novas pesquisas sobre o uso de desenhos animados em sala de aula, quanto para 

orientar professores na escolha e no uso de instrumentos que possam auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem de seus alunos.  

No intuito, de desenvolvermos uma visão crítica acerca dessa ferramenta 

metodológica, mostrando sua relação com a escola e a educação, nos propusemos 

a realizar um levantamento bibliográfico a respeito do assunto, conforme 

apresentado no capitulo I. No capítulo II apresentamos a metodologia utilizada para 

a realização da pesquisa. No capítulo III apresentamos os dados obtidos e a análise 
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realizada a partir do levantamento bibliográfico. Por fim, realizamos uma discussão 

com considerações finais sobre os dados obtidos com a pesquisa. 
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CAPÍTULO 1: DE ENTRETENIMENTO A FERRAMENTA PEDAGÓGICA: O USO 

DO DESENHO ANIMADO EM SALA DE AULA 

 

 

1.1 - A presença da televisão em nosso cotidiano  

 

 

A televisão pode ser considerada nos dias atuais como o principal meio de 

informação, diversão e entretenimento de muitas pessoas. D’Espindola (2009, p. 3), 

afirma que: 

Televisão (do grego tele - distante e do latim visione -visão) é um sistema 
eletrônico de recepção de imagens e som de forma instantânea. Funciona a 
partir da análise e conversão da luz e do som em ondas eletromagnéticas e 
de sua reconversão em um aparelho - o televisor - que recebe também o 
mesmo nome do sistema ou pode ainda ser chamado de aparelho de TV. O 
televisor ou aparelho de TV capta as ondas eletromagnéticas e através de 
seus componentes internos as converte novamente em imagem e som. 

Sua programação atualmente oferece opções para crianças e adultos, 

discutindo temas diversos que vão desde a informação jornalística até as 

telenovelas, porém, nem sempre foi assim. Em seus primeiros anos de existência a 

televisão não contava com programas direcionados às crianças, muito menos 

aqueles preocupados em oferecer entretenimento associado a propostas educativas. 

De acordo com pesquisa realizada por Carneiro (1999, p. 31), a Vila 

Sésamo, criada em 1969, nos Estado Unidos, foi um dos primeiros programas 

educativos da televisão mundial, sendo considerado: “[...], o primeiro 

empreendimento educacional a relacionar educação, tecnologia audiovisual e cultura 

de massa [...]”. Entretanto, como nos mostrou Sampaio (2004, p. 70) foi somente a 

partir da década de 80 que crianças e adolescentes tornaram-se um importante 

público-alvo da programação televisiva brasileira. 

Desde então, a atenção e audiência das mais tenras faixas etárias têm sido 

cada vez mais disputada e capturada pelos diversos canais e redes de televisão, 

tornando-se muitas vezes, uma das principais fontes de informação de crianças.  

Neste sentido, Colvara (2008, p.1) ressalta que “[...] quando se trata do universo 

televisivo, [...] consideram que a idade de 04 anos marca o início da ‘vida do 

telespectador’, [...]”, introduzindo no cotidiano destas crianças as falas, as gírias e 
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jargões que se adequam ao grupo em que estão inseridas, fazendo com que elas 

utilizem isto no seu dia a dia em vários momentos. 

Assim, no que se refere ao universo infantil, desde muito cedo, a televisão, 

[...] condiciona a rotina das crianças e de seus familiares, funcionando ora 
como babá-eletrônica, ora como pano de fundo para as conversas entre 
amigos, ora como convidada assídua das refeições, ora como convite ao 
silêncio familiar, mas sempre ligada [...]. (PACHECO, 1991, p. 10). 

Quanto ao conteúdo dos programas, Pacheco (1998, p. 6) discute que em 

sua maioria tratam de uma convivência grupal a partir de padrões de 

comportamentos, pensamentos e valores referenciados em ideais pré-estabelecidos, 

dicotômicos e muitas vezes inalcançáveis. Segundo este autor há uma “ditadura do 

pensamento” cujo resultado é uma forma de se comportar cada vez mais 

semelhante ao proposto pelas personagens de um determinado programa.  

Por despertar tanto interesse nas pessoas, a televisão é o foco de muitas 

pesquisas que buscam dados para obter a noção dessa dimensão que ela tomou no 

Brasil e no mundo, como, por exemplo, as pesquisas realizadas pela UNESCO, pelo 

IBOPE e pelo Latin América, Kids Study. 

Em pesquisa publicada pela UNESCO, (CARLSSON E FEILITZEN, 2002, p. 

73), sobre infância e mídia, em 23 países diferentes, com crianças até 12 anos, 

problematizou-se que o acesso a televisão é de quase 100% dos entrevistados. No 

entanto, o que mais chama a atenção é o tempo gasto com esta forma de diversão: 

76% assistem entre 1 e 3 horas diárias de televisão, os demais 24% assistem entre 

4 e 6 horas por dia, em média. 

Ao lidar com dados da Latinoamerica, o estudo Kiddo´s (Latin América Kids 

Study), que entrevista anualmente centenas de crianças nos principais mercados da 

América Latina, segundo Reis (S/D, p. 2), revela que as crianças passam mais de 2 

horas em frente a televisão: 62% no Chile; 76% no México; 76% na Argentina e 

cerca de 81% das crianças e jovens latinas declaram “amar assistir TV”. No Brasil, 

esse índice sobre para 91%. 

Órgãos responsáveis por realizar pesquisas no Brasil, no caso o IBOPE, 

afirmam que as crianças brasileiras assistem em média 4h 51 min 19 seg. por dia, 

variando de acordo com a classe social a que pertence: classe A passa 3horas e 04 

minutos; classe B 3 horas e 21 minutos; e classe C 4 horas e 09 minutos. Os 

números do IBOPE indicam que as crianças, em sua maioria, não assistem somente 
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programas destinados à sua faixa etária, mas também novelas, jornalismo noturno, 

programas humorísticos e de entretenimento voltados ao público adulto. 

(CARLSSON E FEILITZEN, 2002, p. 63). 

Esta mesma pesquisa indica que nas horas vagas, 99% das crianças e 

adolescentes preferem assistir TV a outras atividades, como ouvir rádio, ler gibis ou 

navegar na internet.  

Em contraposição a estas informações, a PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio) aponta que existem no Brasil onze redes de emissoras 

abertas, das quais, apenas duas têm sinal com alcance efetivamente nacional e 

ambas tem uma programação prioritariamente destinada ao público adulto. 

Diante destas constatações advindas de várias fontes de pesquisas, como o 

IBOPE e PNAD faz-se necessário a problematização daquilo que as crianças e 

adolescentes estão assistindo na televisão.  

A este respeito, Henriques (2008, p 3), em artigo publicado pelo Instituto 

Alana, declara que: 

A cada diferente fase etária, a criança ou o adolescente tem uma diferente 
compreensão do mundo e distinta capacidade de absorver o conteúdo da 
programação. Daí a importância de se tentar proteger esse público dos 
excessos cometidos pela televisão brasileira, na medida em que crianças e 
adolescentes não podem estar expostos a qualquer tipo de programação 
televisiva. [...] para dar mais resultados práticos, fazer com que os 
programas impróprios para crianças e adolescentes não sejam transmitidos 
nos horários destinados à sua programação – horários nos quais, presume-
se, a audiência do público infanto-juvenil é mais expressiva. 

Por esse motivo, é tão importante essa preocupação com o conteúdo desses 

desenhos e que os responsáveis por essas crianças façam com que a classificação 

de faixa etária anunciada antes de toda programação seja respeitada e esta 

programação destinada à faixa etária infantil seja melhorada. 

A televisão é, assim, uma forma de entretenimento e informação para 

adultos e crianças, por chamar tanto a atenção e ser tão atraente, podendo ser 

explorada em várias circunstâncias e de várias formas, inclusive em sala de aula 

pelo profissional da educação. 

 

 

1.2 – Televisão: de entretenimento a ferramenta pedagógica 
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A televisão, enquanto instrumento midiático, conforme já discutido no item 

anterior, pode ser usada de diversas formas, desde simples entretenimento até uma 

ferramenta pedagógica em sala de aula, pois, 

Tudo indica que a TV aberta continua a ser, ainda hoje, grande fonte de 
lazer e informação para a maioria da população. Ela certamente oferece 
uma janela para o mundo, uma possibilidade de acesso a informações 
imediatas sobre acontecimentos de diferentes pontos do planeta. 
(FISCHER, 2005, p. 45) 

O vínculo com a TV dá-se pela ancoragem no imaginário e a estratégia é a 

ludicidade para atingir o objetivo de prender a atenção, capturar o telespectador 

indiferentemente da idade em questão.  

Assim como os sonhos, a TV também realiza sonhos, representa e 

apresenta uma relação fantástica com a realidade que permeia inclusive os adultos: 

O lúdico explorado pela TV, este “brinquedo eletrônico”, mobiliza dois 
sentidos: o áudio e o visual, em uma relação sinestésica. A representação 
dos objetos, dos valores e do mundo torna-se simultaneamente mais real e 
mais virtual. A produção do sentido torna-se mais observável pelas 
experiências imagéticas propiciadas pelas TV. (COLVARA, 2008, p. 7)  

Por este motivo que muitas vezes esta é usada como principal forma de 

entretenimento de pessoas de todas as faixas etárias e classes sociais. 

Sabendo que a criança muitas vezes representa aquilo que assiste, os 

criadores dos desenhos, alegam que é um fato justificável cenas, onde os mocinhos 

batem nos vilões para “salvar” algo ou alguém, e muitas vezes passa despercebido 

por todos. 

O conceito de “violência justificável” já está embutido na sociedade e 

desenhos que não possuem este formato, segundo as empresas televisivas, não 

dão audiência e assim são tirados da programação. Sampaio, (2004, p. 143), 

comenta que “programas reconhecidamente violentos na grade de programação 

brasileira têm índices de audiência muito aproximados entre crianças e adultos”. Ou 

seja, criança vê imagem violenta tanto quanto adulto. 

A este respeito, arriscamos inferir, mesmo não sendo este nosso foco de 

análise e discussão, que os responsáveis pela educação da criança devem discutir 

com eles sobre o conteúdo do que foi assistido, procurando levantar alternativas, 

não violentas, para a resolução do problema abordado, criando assim novas formas 

de resolução de conflitos que não envolvam o comportamento violento. 
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Compartilhamos assim, da opinião de Morán (1995, p. 27-28), segundo o 

qual, o uso da televisão enquanto um entretenimento deveria ser, unicamente, 

durante o período em que a criança está em casa, quando a família assumiria o 

papel de orientá-las para assistir os programas que passam na televisão de forma 

crítica e reflexiva, de modo a serem capazes de analisar e julgar se o que estão 

vendo pode ou não contribuir para sua educação. 

Inclusive, quando se fala em entretenimento, o próprio Dicionário Bueno 

(1996, p. 248), traz a seguinte definição: “entretenimento – en-tre-te-ni-men-to – s. 

m. – Divertimento, recreação, passatempo; entretimento. m. Ato de entreter. Coisa 

que entretém. Brincadeira; distracção; divertimento.” 

Já no ambiente escolar, concordando ainda com Morán (1995, p. 29-30), 

temos que a televisão é usada freqüentemente neste espaço, porém apenas como 

entretenimento. Segundo este autor, neste contexto, ela passa a ser um “tapa-

buraco” quando há um problema de última hora ou ainda, uma “enrolação” não 

conectada aos assuntos trabalhados pelo professor em sala de aula.  

De acordo com Salgado (2005, p.8), “Há uma dimensão educativa nos 

desenhos animados, principalmente se considerarmos o aspecto ativo dos valores 

que podem ser construídos quando a criança interage com eles”. Nesse sentido, a 

televisão e os desenhos animados podem ser utilizados como ferramenta 

pedagógica.  

A expressão "ferramenta pedagógica" tem um significado bastante amplo. 

De acordo com Komosinski e Lacerda (1998, p. 3 e 4), ela deve ser entendida como 

“qualquer objeto, natural ou construído pelo homem, cuja finalidade possa ser 

definida como facilitador de apreensão da realidade relativa a um determinado 

fenômeno”. 

Sendo assim, para os autores, um objeto que não é uma ferramenta 

pedagógica, pois esta não é sua “finalidade original”, pode sofrer uma 

"transformação" para fins pedagógicos dependendo apenas da intenção de quem o 

manipula para ensinar. 

Transpondo esta discussão para o uso dos desenhos animados no contexto 

escolar estes podem servir como ferramenta pedagógica desde que superem seu 

uso como entretenimento e diversão e adquiram uma finalidade pedagógica. Oliveira 

et al (2011, p. 1437) afirma que: 
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Os desenhos estão ligados diretamente à vida das pessoas, pois é durante 
a infância, uma das fases mais importantes para a construção da identidade 
e personalidade do sujeito, que eles passam a ser consumidos tornando-se 
comum a prática de assisti-los, o que também ocorre devido o grande poder 
de recepção que eles exercem sobre as crianças, uma vez que são tidos 
como a representação do real, trazendo na maioria das vezes aspectos 
lúdicos fantasiosos. É nesse contexto que as animações podem ser tidas 
como forte ferramenta pedagógica, uma vez que despertam o interesse do 
indivíduo, mediando suas experiências de mundo e recriando a realidade 
histórica, o que deixa o aprendizado mais próximo e dinâmico, facilitando a 
sua apreensão. 

Quando transformado em uma ferramenta, o desenho animado desperta 

interesse nos alunos, pela história e pelos dilemas que freqüentemente traz em seus 

enredos, podendo favorecer o trabalho pedagógico, pois mantém o foco de quem 

assiste, bem como, a adaptação do mesmo para a vida cotidiana.  

Pode-se dizer que: 

 [...] ao mesmo tempo em que eles fazem o telespectador sair de seus 
contextos locais levando-o assim a um ambiente lúdico e imagético, também 
os faz sentir parte desse contexto resgatando muitas vezes experiências já 
conhecidas dentro do universo dos espectadores o que os insere em 
extensões de tempo e espaço indefinidas. (OLIVEIRA, et al, 2011,p. 1438)  

Assim, percebemos que ela pode ser uma ótima ferramenta para o 

educador, desde que ele saiba usá-la de maneira correta, fazendo as mediações 

necessárias para que faça sentido o desenho e o conteúdo.  

 

 

1.3 – Desenhos animados e suas possíveis contribuições ao processo de ensino e 

aprendizagem 

 

 

Conforme dito anteriormente, ao longo dos anos, os desenhos animados 

representam um conjunto de estímulos visuais, auditivos, reflexivos de mensagens e 

informações sobre diferentes contextos. Sendo assim, podem vir a contribuir para o 

desenvolvimento da criança, assim como afirmou Colvara (2008, p. 10 e 11), para a 

qual, 

Os programas televisivos exercem papel importante no desenvolvimento 
infantil, pois na medida em que a criança se diverte diante da TV, satisfaz 
sua necessidade lúdica; ela vive imaginariamente conflitos, medos e 
aventuras num processo de amadurecimento emocional e cognitivo. 
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Para que seja alcançado esse objetivo em sala de aula, faz-se necessário 

que o professor seja um pesquisador que busca, a todo momento, a melhor forma de 

utilizar diversas ferramentas para complementar sua estratégia de ensino. Nesta 

direção, a atividade escolhida sempre vai ser aquela que complementa suas aulas, 

no caso aqui discutido – o desenho animado, pois, o desenho por si só não 

consegue alcançar o que se espera. Sobre esta discussão, temos Mandarino (2002, 

p. 3) que afirma que os “vídeos têm a capacidade de mostrar fatos que falam por si 

mesmos, mas necessitam do professor para dinamizar a leitura do que se vê” 

Por este motivo, para que ocorra uma aprendizagem crítica, não basta que o 

educador utilize uma boa ferramenta metodológica, como os desenhos animados, 

por exemplo, e assim alcançar os objetivos pertinentes a aula, pois: 

[...] o que favorece a aquisição de conhecimentos é a mediação ocasionada 
por parceiros com objetivos em comum, que se dispõe a trocar pontos de 
vista e realizar atividades cujo movimento empregado implica na 
reciprocidade de dar e receber. (MAGALHÃES; WIEZZEL, S/D, p. 5) 

É preciso que, além dessa ferramenta, o professor consiga fazer uma 

mediação entre ferramenta metodológica e aluno, já que, nesse contexto: 

[...] o professor deve se colocar como ponte entre o estudante e o 
conhecimento para que, dessa forma, o aluno aprenda a “pensar” e a 
questionar por si mesmo e não mais receba passivamente as informações 

como se fosse um depósito do educador. (BULGRAEN 2010, p. 31) 

Fato este confirmado por Magalhães e Wiezzel (S/D, p. 5), que afirmam que 

“até mesmo a fala, o desenho, o brincar” constituem uma parcela essencial na 

absorção dos “conceitos sociais”, sendo nomeados de “instrumentos mediadores” 

que devem/podem ser utilizados como meio pedagógico. Isto porque: 

O educador é um ponto de referência e de identificação para a criança, é 
um agente do desenvolvimento na medida em que propõe práticas e 
atitudes que levam a criança a compreender e apreender os aspectos 
sociais e culturais do seu meio. (GARCIA, 2003, p. 26). 

O professor que ministra suas aulas buscando recursos que sejam 

interessantes e pertinentes ao assunto para enriquecer a aula, transformam-nas em 

“experiências ricas e diversificadas” que devem “ser promovidas” em sala de aula 

(Garcia, 2003, p. 17). 
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Cabe ao professor preocupar-se em fazer essa mediação para que seja 

válida a proposta e assim alcançar seus objetivos. Bulgraen (2010, p. 34-35) 

defende isso quando diz que: 

É neste sentido que consiste a intervenção e o papel do professor na prática 
educativa. Sem dúvida, através de suas orientações, intervenções e 
mediações, o professor deve provocar e instigar os alunos a pensarem 
criticamente e a se colocarem como sujeitos de sua própria aprendizagem. 

Magalhães e Wiezzel (S/D, p 8) também abordam sobre isso quando dizem 

que: 

O professor em sua prática pedagógica, precisa promover as interações de 
maneira que possibilitem assim, um avanço progressivo na aprendizagem 
do aluno. Essas interações sociais de caráter educativo devem ter 
intencionalidade e finalidades objetivas. 

Para que essa ponte ocorra, o professor deve levar em conta os 

conhecimentos das crianças, os ligando com os conhecimentos científicos.  

Fato confirmado por Magalhães e Wiezzel (S/D, p, 8) quando diz que “a 

criança é vista como um sujeito ativo em seu meio social e a escola será o local 

onde sua atividade se dará de forma sistematizada e mediada”. Complementando 

essa idéia, Bulgraen (2010, p. 37) afirma que “[...] através de uma ação pedagógica 

mediadora e problematizadora dos conteúdos sistematizados, das vivências dos 

alunos e dos acontecimentos da sociedade atual” é que a aprendizagem ocorre de 

forma efetiva. 

Portanto, quando o professor faz esse questionamento aos alunos, essa 

ponte entre conhecimento acumulado e conhecimento científico é contemplada e ele 

não está desconsiderando o que o aluno já sabe e sim “levando a criança a 

considerar relações que não foram incluídas nas suas primeiras definições, 

provocando reelaborações na argumentação desenvolvida por elas” (BULGRAEN, 

2010, p. 35). 

Fazendo isso, o professor está cumprindo o seu papel como educador, já 

que ele é “o representante da figura adulta dentro de sala de aula, [e] sua prática 

precisa atender aos anseios deste pequeno sujeito em formação” (MAGALHÃES E 

WIEZEEL, S/D, p. 8). 

Sendo assim, ouvir o que a criança tem a dizer é de suma importância para 

o processo de ensino-aprendizagem, por esse motivo que Bulgraen (2010, p. 34) 
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afirma que “a criança precisa ser ouvida para que através de suas palavras e da 

problematização, (...) ocorra uma  aprendizagem ativa e crítica”. 

Isto acontecendo, as chances do professor alcançar seu objetivo maior, que 

é o de a criança realmente aprender e apreender o conteúdo de maneira crítica, são 

bem grandes, já que, para Bulgraen (2010, p. 37), o professor trabalha para, “ao fim 

de todo processo, que o educando tenha a capacidade de reelaborar o 

conhecimento e de expressar uma compreensão da prática em termos tão 

elaborados quanto era possível ao educador”. Formando, assim, “sujeitos sociais 

críticos e ativos numa sociedade pensante” (BULGRAEN, 2010, p. 36). 

Concluí-se, assim, que tão importante quanto à escolha e preparação da 

ferramenta metodológica que se vai usar, é a mediação que o professor deve fazer 

para que faça a ligação entre esta ferramenta e o conhecimento prévio do aluno, 

favorecendo, então, o processo de ensino-aprendizagem. 

Neste aspecto, o uso do desenho animado em sala de aula pode ser 

utilizado, segundo autores como Morán (1995, p. 30 / 31) e Santos e Kloss (2010, p. 

6 / 7), para introduzir ou ilustrar um tema ou conteúdo, modificar idéias ou, até 

mesmo, comover e sensibilizar sobre determinado assunto. 

Portanto, o professor tem a possibilidade, com o uso do desenho animado 

em suas aulas, de oferecer a seus alunos uma variedade maior de conhecimentos 

sobre outras culturas, outras línguas e outros pontos de vistas de forma prazerosa e 

diferente do que as crianças estão acostumas em sua rotina escolar. 

Por tudo isso, pode ser que a transformação desta forma de entretenimento 

em ferramenta pedagógica, juntamente com a mediação do professor, seja uma 

ótima opção deste profissional para complementar suas aulas. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que adotou como base para seus 

procedimentos metodológicos a pesquisa-ação. 

           A pesquisa ação é aquela que, além de compreender, visa intervir na 
situação, com vista a modificá-la. O conhecimento visado articula-se a uma 
finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. Assim, ao 
mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a análise de uma determinada 
situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos 
mudanças que levem a um aprimoramento das práticas analisadas 
(SEVERINO, 2007, p. 120). 

A pesquisa foi realizada em uma escola de Educação Infantil, co-financiada 

pelo município e por uma entidade filantrópica, localizada na zona norte da cidade 

de Londrina. Esta escola caracteriza-se por ter alunos de 1 a 5 anos em período 

integral. 

A sala escolhida para realizar a pesquisa foi o Nível V no qual estão crianças 

de 4-5 anos e onde a pesquisadora principal trabalha como professora regente em 

período integral desde fevereiro de 2012. Nesta sala também há outra profissional 

formada em Pedagogia e Fonoaudiologia que trabalha na escola em período integral 

também. Esta turma é composta por 14 meninas e 14 meninos. 

Optamos por realiza esta pesquisa nesta turma por considerar que: 

1 – estão no último nível da Educação Infantil o que nos possibilita inferir que 

talvez tenham maior conhecimento adquirido para compreender a discussão 

proposta e inclusive participar e refletir sobre a relação entre os desenhos e as 

atividades; 

2 – já apresentam vínculo com a pesquisadora visto que ela é sua professora. 

Não descartamos a possibilidade de que este vínculo possa interferir na pesquisa, 

visto que a relação da pesquisadora com as crianças é perpassada por outras 

situações e interesses que vão além da pesquisa em questão, mas optamos por 

manter a escolha por esta turma por avaliarmos que, a pesquisa poderia trazer mais 

pontos positivos do que negativos para a aprendizagem das crianças e a relação 

que estabelecem com sua professora. 

 

Para a realização da pesquisa foram seguidos os seguintes passos: 
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1 – levantamento bibliográfico sobre o tema, delimitação do problema e 

escolha do enfoque teórico-metodológico a ser seguido; 

2 – escolha dos desenhos a serem discutidos com as crianças. Optamos em 

trabalhar com os desenhos de curta metragem da “Turma da Mônica” que contém 

uma variedade de personagens e de episódios que tratam dos mais variados temas. 

3 – conversa com a diretora da escola para apresentar o trabalho e pedir 

autorização para a realização de pesquisa; 

4 – conversa com a professora que compartilha a turma com o mesmo 

objetivo da conversa com a diretora; 

5 – envio de bilhete aos pais solicitando sua autorização para a realização da 

pesquisa; 

6 – planejamento das intervenções a partir dos temas que seriam trabalhados 

a o episódio que poderia relacionar-se com o tema daquela semana; 

7- encontros semanais com as crianças, sempre no mesmo dia da semana e 

no mesmo horário, iniciando-se com uma conversa inicial, seguida pela exibição do 

desenho, da realização de uma “roda da conversa” sobre a relação entre o desenho 

e o tema trabalhado e uma atividade representativa que pudesse servir de 

verificação de aprendizagem sobre o conteúdo discutido. 

8 - ao final de cada encontro, foi realizada a confecção de um relatório 

contendo as observações, sensações e relações que a pesquisadora pôde constatar 

e cujo material serviu para a análise e discussão das intervenções. 

 

As intervenções se deram a partir dos seguintes planejamentos de aula: 

Primeira aula: 

Tema: Meio Ambiente 

Objetivos: Compreender o que é o Meio Ambiente, Poluição e o que se pode fazer 

para melhorar onde vivemos. 

Conteúdo: Cuidados com o meio ambiente e Poluição 

Metodologia: Para introduzir o assunto, a professora conversará com as crianças 

dizendo que vão assistir um desenho para eles perceberem o que a poluição causa 

e o que devemos fazer para preservar o meio ambiente. Então eles assistirão Turma 

da Mônica – “Turma da Mônica contra o Capitão Feio”. Logo após, conversarão mais 

sobre o assunto e montarão dois cartazes, um contendo o que faz parte do meio 

ambiente e outro com o que devemos fazer para cuidar do meio ambiente. 
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Recursos: Revistas, cartolinas, colas, desenho da Turma da Mônica – “Turma da 

Mônica contra o Capitão Feio” 

Tempo previsto: 1 hora. 

Segunda aula: 

Tema: Zona Urbana 

Conteúdo: Características da zona urbana 

Objetivos: Identificar algumas características da zona urbana, aprimorar a atenção e 

coordenação. 

Metodologia: A professora falará sobre o tema da semana, explicará que passará o 

desenho da Turma da Mônica – “Chico Bento no Shopping” e eles deverão perceber 

o que se tem na cidade, o que o Chico Bento acha diferente. Logo após, terão uma 

conversa sobre isso, para ver o que eles perceberam e a professora entregará uma 

folha de atividade onde terão que pintar somente o que encontramos normalmente 

na zona urbana. 

Recursos: Desenho da Turma da Monica – “Chico Bento no Shopping, folha de 

atividade e lápis de cor. 

Tempo previsto: 1 hora. 

Terceira aula: 

Tema: Zona Rural 

Conteúdo: Características da zona rural 

Objetivos: Identificar as características da zona rural e a diferença entre a zona 

urbana e rural, aprimorar a atenção, a criatividade e a coordenação. 

Metodologia: A professora explicará que existem pessoas que não vivem na zona 

urbana, que moram na zona rural e que ela é um pouco diferente. Após a conversa a 

professora passará o desenho da Turma da Mônica – “Chico Bento - na roça é 

diferente” e pedirá para que eles tentem identificar as diferenças existentes. Depois, 

a professora pedirá que eles desenhem em uma folha sulfite o que encontramos na 

zona rural. 

Recursos: Desenho da Turma da Mônica – “Chico Bento - na roça é diferente”, folha 

sulfite e lápis. 

Tempo previsto: 1 hora. 

Quarta aula: 

Tema: Dia das Mães 

Conteúdo: A importância das mães 
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Objetivos: Trabalhar o dia das Mães. Perceber a importância de ter uma mãe e 

respeitá-la. Discutir a importância de respeitar as regras estabelecidas pelas mães.  

Metodologia: A professora iniciará a aula falando que durante essa semana será 

abordado o tema Mães, já que no próximo domingo será o Dia das Mães. Logo 

após, a professora explicará que vai passar o desenho da turma da Mônica “O 

Sumiço de todas as Mães”, onde terão que tentar perceber porque as mães são 

importantes na nossa vida e o porquê de cobrarem regras. Para finalizar, a 

professora terá uma conversa com as crianças para ver se entenderam o objetivo do 

filme perguntando porque as mães são importantes, quais as regras mostradas no 

desenho e o que aconteceu com a personagem. Cada um ditará para a professora 

uma cartinha para sua mãe e a enfeitarão para ser entregue a elas. 

Recursos: Desenho da turma da Mônica “O Sumiço de todas as Mães”, sulfite, lápis 

de cor, adesivos e outros enfeites. 

Tempo previsto: 1 hora. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo apresentaremos os relatos das atividades realizadas, 

seguidos das análises e discussão deste material a partir da sua relação com o 

referencial teórico adotado. Relembramos que foram feitos quatro intervenções em 

sala de aula, nas quais foram apresentados episódios do desenho animado da 

Turma da Mônica relacionado ao tema proposto para a discussão com os alunos e 

prevista em plano de aula previamente elaborado. 

 

3.1 – Intervenção 1 

 

Data da intervenção: 16/04/2012. Duração: 1hora e 10 minutos 

Neste primeiro encontro realizamos uma roda com os alunos para situá-los 

na pesquisa que seria realizada, dizendo para eles que durante as próximas 

semanas, toda segunda-feira após a conversa sobre o tema da semana seria 

exibido um desenho animado relacionado com o assunto e que depois de assisti-los 

discutiríamos um pouco mais sobre o tema e realizaríamos uma atividade 

representativa. 

 Após a concordância de todos (as) nos levantamos e fomos para a sala de 

vídeo. Quando se acomodaram iniciamos a conversa sobre meio ambiente e 

poluição dizendo que durante esta semana trabalharíamos com este tema e que 

eles teriam que perceber no desenho o que é o meio ambiente e o que devemos e 

não devemos fazer nele. 

Então, colocamos o DVD - “Turma da Mônica contra o Capitão Feio”. Ao 

perceberem que era um desenho destas personagens, já ficaram bem animados, 

pois gostam da Mônica e seus companheiros.  

Durante a exibição do filme, percebemos que eles comentaram entre si 

sobre o que tinha sido pedido para observar. Falaram que “não pode sujar os 

lugares como o Capitão Feio fez no desenho” (SIC), ainda disseram que “o meio 

ambiente é os rios as florestas, a natureza” (SIC). 

As crianças ficaram muito atentas durante todo o tempo da exibição do 

desenho, só conversando sobre algo pertinente ao filme. Pareciam muito animados 

com essa novidade e demonstraram isso dizendo que “é muito legal a aula assim” 
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(SIC) e quando o episódio acabou perguntaram se íamos assistir outro desenho, 

lembramos, então, o que tínhamos combinado e que iríamos para a sala discutir o 

que assistimos e fazer uma atividade. 

Voltamos para a sala de aula, onde os alunos falaram sobre o desenho, 

compartilhando suas observações com todos da turma e com a professora. Em roda, 

começamos a questioná-los se perceberam o que é meio ambiente com o desenho, 

foi onde responderam que meio ambiente “é a natureza, as árvores os rios, as flores” 

(SIC), perguntamos se era realmente só a natureza ou se algo mais fazia parte 

desse meio ambiente. Uma aluna falou que “os bichos também é do meio ambiente” 

(SIC), foi quando os indagamos se nós, “as pessoas”, também fazemos parte do 

meio ambiente. A princípio eles não responderam nada, porém, quando repetimos a 

pergunta, disseram que “se os animais e os bichos fazem parte do meio ambiente, 

então nós também fazemos parte”. 

Para continuar nossa conversa, começamos a perguntar por que a Mônica e 

sua turma ficaram bravas com o Capitão Feio, falaram que era “porque ele sujou 

tudo onde eles moravam e queria sujar o mundo todo” (SIC). Ao serem questionados 

se o que o Capitão Feio fez era correto ou não, todos responderam que não, 

disseram ainda que “temos que cuidar da onde vivemos, igual à Mônica fez e não 

sujar tudo igual o Capitão Feio” (SIC). Em seguida pedimos para que se 

organizassem nas mesinhas para realizarem a atividade. 

Partimos, assim, para a realização da atividade com o intuito de verificação 

daquilo que eles apreenderam da discussão1. Foram feitos dois cartazes, um 

contendo o que faz parte do meio ambiente e outro com o que devemos fazer para 

cuidar do meio ambiente, para isso, procuraram figuras em revistas e jornais e 

levaram em conta o que viram no desenho, pois em suas falas faziam essa ligação. 

Comentaram que determinada figura lembrava o local que foi mostrado no desenho, 

que determinado local da figura parecia que “o Capitão Feio do desenho tinha 

passado por ali” (SIC). Até que, ao terminarem de fazer a atividade, viram que a sala 

estava toda cheia de papel picado e falaram que tínhamos que “limpar a sala porque 

senão o Capitão Feio iria querer morar ali de tão suja que tava” (SIC). 

Percebemos, assim, que eles entenderam a proposta da aula e que 

conseguiram fazer a atividade sem dificuldade, depois de terem assistido o desenho 

                                                 
1
  Vale aqui lembrar que após cada discussão foi realizada uma atividade com intuito de verificação 

de aprendizagem. 
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e feito a ligação dele com o tema através de nossas conversas. O resultado da 

atividade representativa foi positivo, visto que conteve constatações que só foram 

possíveis de serem feitas após a exibição do filme e de sua subseqüente discussão. 

Um dado indicativo de que o uso do desenho animado foi positivo para a 

discussão, foi a realização de diversos comentários pertinentes durante a exibição 

do desenho e ainda a atenção que desprenderam durante todo o tempo do encontro. 

Outro ponto importante e complementar ao anterior foi a rápida relação que 

estabeleceram entre o filme e a fala da professora. Este fato talvez se explique por 

aquilo já discutido por Colvara (2008), segundo a qual a TV, por seu conjunto de 

cores e áudio, permite que a representação dos objetos, dos valores e do mundo 

torne-se ao mesmo tempo mais real e virtual, levando a criança a uma relação direta 

entre o mundo ali representado e o mundo a sua volta, contribuindo, assim, para a 

compreensão do conteúdo que se pretende transmitir. 

Outro aspecto importante de ser salientado foi que durante a roda de 

conversa pudemos perceber que os questionamentos feitos pelo educador 

contribuíram para que os alunos fizessem a relação entre o desenho que foi exibido 

e o tema que estava sendo estudado, pois, segundo Garcia (2003, p 26), 

O educador é um ponto de referência e de identificação para a criança, é 
um agente do desenvolvimento na medida em que propõe práticas e 
atitudes que levam a criança compreender e apreender os aspectos sociais 
e culturais do seu meio.  

Se não houver essa mediação, corre-se o risco de não ocorrer certas 

ligações entre o desenho e o tema. Isso porque é “[...] através de uma ação 

pedagógica mediadora e problematizadora dos conteúdos sistematizados, das 

vivências dos alunos e dos acontecimentos da sociedade atual” que o processo de 

ensino-aprendizagem torna-se efetivo. (BULGRAEN, 2010, p. 37). 

A realização da atividade para a verificação da aprendizagem dos alunos 

nos mostrou que eles conseguiram fazer a relação entre o desenho assistido e as 

situações do mundo real. Sendo capazes de generalizar as informações que 

receberam para outros contextos – aqueles apresentados nas imagens recortadas e 

também para sua própria realidade – ao associarem que a sala precisaria ser limpa 

da sujeira feita por eles próprios durante a realização da atividade de recorte e 

colagem. 
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 O que nos possibilitou esta constatação foi o momento em que eles 

compararam as figuras que encontraram nas revistas com as cenas que tinham visto 

no filme. Esta verificação é essencial, já que, segundo Garcia (2003, p.17) “[...] para 

a criança que freqüenta a escola o aprendizado escolar é o elemento essencial em 

seu processo de desenvolvimento. Experiências ricas e diversificadas, nesse 

contexto, devem, então, ser promovidas” de forma que ela chegue a relacionar 

aquilo que vive no seu diaadia com as questões que chegam ao seu conhecimento 

através da escola. 

 Um último aspecto que gostaríamos de explorar aqui, refere-se ao momento 

em que as crianças fazem o comentário, ao fim da atividade, falando que tínhamos 

que “limpar a sala porque senão o Capitão Feio iria querer morar ali de tão suja que 

tava” (SIC). Este comentário nos fez levantar a hipótese de que o conteúdo foi 

transposto de forma significativa para seu convívio social, pois caso isso não tivesse 

acontecido, as crianças não seriam capazes de estabelecer relação tão pertinente.  

Esta constatação encontra apoio na discussão proposta por Bulgraen (2010, 

p. 37), e já apresentada no capítulo anterior.  Este autor propõe que quando o 

professor trabalha para, “ao fim de todo processo, que o educando tenha a 

capacidade de reelaborar o conhecimento e de expressar uma compreensão da 

prática em termos tão elaborados quanto era possível ao educador” atinge seu 

objetivo principal que é justamente promover a resignificação da realidade a partir de 

novos conhecimentos e novas formas de pensar sobre um assunto. 

 

3.2 – Intervenção 2 

 

Data da intervenção: 23/04/2012. Duração: 55 minutos 

Novamente realizamos uma conversa inicial com as crianças ainda em sala 

de aula para lembrá-los da pesquisa e proposta de intervenção da semana anterior, 

na qual durante o mês em vigência, às segundas-feiras iniciaríamos o tema da 

semana com um desenho da Turma da Mônica, seguido por uma discussão sobre 

aquilo que foi visto, sua relação com o tema e a realização de uma atividade.  

Depois dessa explicação, nos deslocamos para a sala de vídeo. Informamos 

a eles que o tema a ser trabalhado seria a Zona Urbana (na semana que estava 

começando) e depois a Zona Rural (na semana seguinte), pois existem pessoas que 

moram na zona urbana, que é a cidade e que outras que moram na zona rural, que 
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é o campo. Em seguida, explicamos que o desenho dessa semana seria um 

episódio do personagem Chico Bento e que eles teriam que perceber o que este 

personagem estranhava na sua visita ao shopping e o porquê que isso acontecia.  

Durante a exibição do filme, foi perceptível que as crianças divertiram-se 

com as atrapalhadas da personagem principal. Ouvimos comentários como: “o Chico 

Bento não sabe o que é Shopping” (SIC); “ele não sabe nem andar de escada 

rolante” (SIC); “onde já se viu não pagar o sapato, não pode fazer isso, sair da loja 

sem pagar” (SIC) e “ olha lá ele nadando onde não pode, por isso os policiais estão 

bravos com ele” (SIC). 

Depois de exibição do desenho, novamente fizemos a roda de conversa, 

durante a qual pudemos observar algumas situações interessantes. A primeira delas 

foi o apontamento que fizeram sobre o estranhamento da personagem ao passear 

no shopping dizendo que o Chico Bento “não conhece a escada rolante” (SIC); 

“nunca foi na loja com a mãe dele, porque não sabe que tem que pagar as coisas” 

(SIC); “não sabe se comportar nos lugares, ele faz tudo errado, até nadou onde não 

pode lá no shopping, nem é piscina lá onde ele nadou” (SIC). Antes mesmo de 

argumentarmos com eles, já falaram que tudo isso acontece porque “ele não é da 

cidade” (SIC), que “onde ele mora não tem shopping nem muitas casas como onde 

moramos” (SIC).   

Esta associação direta entre as vivências da personagem e as coisas que 

eles já conhecem do mundo e a observação de que Chico Bento estranhou uma 

série de situações porque não as conhecia possivelmente foi oportunizada pela 

forma como o desenho aborda esta questão. Novamente podemos recorrer a 

Colvara (2008) que nos mostrou como a situação imagética atinge diretamente o 

imaginário das crianças e oportuniza relações diretas com sua realidade cotidiana. 

No que se refere a esta questão, Oliveira et al (2011, p. 1437) afirma que: 

Os desenhos estão ligados diretamente à vida das pessoas, pois é durante 
a infância, uma das fases mais importantes para a construção da identidade 
e personalidade do sujeito, que eles passam a ser consumidos tornando-se 
comum a prática de assisti-los, o que também ocorre devido o grande poder 
de recepção que eles exercem sobre as crianças, uma vez que são tidos 
como a representação do real, trazendo na maioria das vezes aspectos 
lúdicos fantasiosos. É nesse contexto que as animações podem ser tidas 
como forte ferramenta pedagógica, uma vez que despertam o interesse do 
indivíduo, mediando suas experiências de mundo e recriando a realidade 
histórica, o que deixa o aprendizado mais próximo e dinâmico, facilitando a 
sua apreensão. 
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Quando transformado em uma ferramenta, o desenho animado desperta 

interesse nos alunos, pela história e pelos dilemas que freqüentemente traz em seus 

enredos, podendo favorecer o trabalho pedagógico, pois mantém o foco de quem 

assiste, bem como, a adaptação do mesmo para a vida cotidiana.  

Esta constatação nos leva a um segundo aspecto levantado a partir da 

intervenção. Ao questionarmos as crianças sobre o lugar onde Chico Bento mora, 

perguntando se lá tem ou não shopping e ao propormos que eles dissessem em 

quais lugares existe shopping, as crianças responderam que este local só existe nas 

cidades e por isso estava ausente no lugar aonde Chico Bento mora. Ao 

questionarmos sobre o que mais tem nas cidades, recebemos a resposta de que “na 

cidade tem muitas casas bem perto umas das outras” (SIC), “na cidade tem também 

prédios, lojas, mercados para comprar as coisas que a gente precisa” (SIC) “tem as 

padarias para comprar pão, as pessoas andam de carro e de moto” (SIC). 

A partir desses fatos, pudemos levantar a hipótese de que a aula organizada 

desta forma, com a televisão como ferramenta metodológica, prende a atenção das 

crianças e as divertem. 

Durante a exibição do filme, percebemos que, além de ficarem atentos e se 

divertirem, as crianças fizeram vários comentários já respondendo aos 

questionamentos feitos anteriormente. Com isso pudemos deduzir que, a conversa 

anterior à exibição fez com que eles ficassem mais atentos aos detalhes que são 

importantes para o alcance dos objetivos que do educador ao utilizar esta 

ferramenta.  

Bulgaren (2010, p 34-35) afirma que, com estes questionamentos, “o que a 

professora faz é levar as crianças a desenvolverem um tipo de atividade intelectual 

que elas ainda não realizam por si mesmas.” e a autora ainda fala que isso é 

importante, pois é “através de suas orientações, intervenções e mediações” que o 

educador provoca e instiga os alunos a “pensarem criticamente e a se colocarem 

como sujeitos da sua própria aprendizagem”. 

Vemos a importância deste questionamento e a existência do retorno das 

crianças também no momento da roda, sendo que, ao serem questionadas, 

responderam de maneira pertinente as perguntas, até estabelecerem as relações 

entre o desenho exibido e o tema da semana. 

Para a verificação da aprendizagem, foi entregue às crianças uma folha que 

continha alguns elementos tanto do que encontramos na zona urbana como do que 
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encontramos na zona rural. A orientação foi que deveriam pintar somente o que 

encontramos na Zona Urbana.  

Percebemos que conseguiram realizar essa atividade com muita facilidade, 

pois, além de terem o convívio com todos os elementos da atividade que teriam que 

pintar, o desenho apresentado as ajudou a relembrar o que somente tem na cidade. 

Ao verem algumas das figuras que haviam sido mostradas no desenho animado 

foram capazes de apontar para a professora esta semelhança. Outra observação 

feita pelas crianças foi quanto foi quanto as figuras que representavam  objetos que 

“tem na casa de todo mundo que mora na cidade” (SIC). 

Na atividade de verificação, ao realizá-la sem dificuldades e fazendo a 

ligação das figuras que faziam parte da atividade com o desenho e com seu 

cotidiano, percebemos que se apoderaram das informações obtidas, conseguindo 

fazer a ponte entre o tema estudado e a realidade delas. Com estes fatos, 

levantamos a hipótese de que aconteceu a aprendizagem do conteúdo, já que, para 

Bulgraen (2010, p 37), a aprendizagem acontece quando o aluno consegue 

“reelaborar o conhecimento” e “expressar uma compreensão da prática em termos 

tão elaborados quanto era possível ao educador”. 

2.3 – Intervenção 3 

Data da intervenção: 02/05/2012. Duração: 1 hora e 15 minutos 

Primeiramente, começamos a aula com uma conversa relembrando da 

nossa proposta de que toda primeira aula de cada semana estava destinada a 

assistir um desenho da turma da Mônica para em seguida discuti-lo e realizar uma 

atividade representativa sobre o assunto. Depois deste acordo, fomos para a sala de 

vídeo. 

Já acomodados, inicialmente relembramos o que estudamos na semana 

anterior2, ou seja, a zona urbana. Citamos que zona urbana se trata da cidade, que é 

onde moramos, que na cidade encontramos muitas casas, muitos prédios, lojas, 

mercados, carros e motos. Porém, nem todas as pessoas moram na zona urbana 

como nós, que algumas pessoas, como o Chico Bento, moram na Zona Rural. E, por 

                                                 
2
 Como já citado anteriormente, na semana anterior foi trabalhado o tema “Zona Urbana” conforme 

determinação do cronograma da Instituição.  
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esse motivo, passaríamos outro desenho dele e dessa vez eles teriam que notar o 

que tem de diferente onde o Chico mora. 

Durante a exibição do desenho eles ficaram muito atentos, reparando em 

detalhes e os comentando. Alguns desses comentários foram: “parece que não tem 

casas perto da casa do Chico Bento” (SIC), “olha como o Chico Bento tem vários 

bichos, tem vaca, tem porco e tem galinha” (SIC), “ não tem geladeira, o fogão deles 

é diferente e nem tem microondas igual tem em casa” (SIC), além disso se 

divertiram bastante com as trapalhadas do primo do Chico Bento. 

Como já perceberam a sequência de funcionamento destas aulas, logo que 

o desenho acabou, já foram querendo falar ali na sala de TV mesmo o que 

descobriram com o desenho. Pedimos então para que esperássemos chegar até a 

sala de aula para que todos pudessem falar e ouvir os amigos de maneira clara. 

Já devidamente organizados, começamos a questioná-los o que perceberam 

que existe de diferente entre o lugar onde eles moram e o lugar onde o Chico Bento 

mora. Responderam, então, que “no campo tem menos casas que aqui onde a gente 

mora” (SIC), “lá tem animais e plantações, já aqui não” (SIC), “lá tem rio que eles 

nadam e pescam” (SIC), “eles não tem carro, eles andam com aquele negócio que o 

cavalo empurra” (SIC), nesse momento nos questionaram como chamava “esse 

negócio que o cavalo empurra” (SIC), ao que respondemos que aquilo é uma 

carroça e que ela também serve para transportar pessoas de um lugar para o outro. 

Prosseguiram com os comentários dizendo que “na casa dele não tem 

microondas e o fogão é diferente” (SIC) “lá eles não compram as coisas no 

supermercado, eles pegam no quintal o que vai comer” (SIC).  

Uma aluna ainda citou que o pai dela mora “num lugar parecido com o que o 

Chico Bento mora” (SIC), que quando ela vai visitá-lo ela anda de cavalo, pesca com 

ele, colhe frutas no pé e brinca na terra. Falou, ainda, que “não se vê tantas casas 

como a gente vê onde moramos” (SIC). 

Então, depois dessa conversa, e com a ajuda do depoimento da aluna eles 

fizeram a atividade de verificação de aprendizagem, tendo que desenhar coisas que 

encontramos na Zona Rural. Os alunos conseguiram realizar desenhos bem 

pertinentes ao assunto, como por exemplo: ao desenharem uma casa com bastante 

arvores perto, galinha, porco, cavalo, vaca e até riacho, falaram que era “igual a 

casa do Chico Bento” (SIC) e que “é zona rural por ter tudo isso de animais de 

plantações igual a J. A. disse que o pai dela trabalha e do desenho” (SIC). 
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Os resultados alcançados com esta aula nos fez levantar a hipótese de que 

é muito proveitoso e interessante a aula ter a televisão como ferramenta pedagógica, 

isso é justificado por a TV fascinar já que os desenhos trazem enredos que  

“(...) ao mesmo tempo em que eles fazem o telespectador sair de seus 
contextos locais levando-o assim a um ambiente lúdico e imagético, também 
os faz sentir parte desse contexto resgatando muitas vezes experiências já 
conhecidas dentro do universo dos espectadores o que os inseri em 
extensões de tempo e espaço indefinidas.” (OLIVEIRA et al 2011)  

 Os comentários das crianças sempre ligando o que eles viam no desenho 

com a realidade e a ansiedade em fazer os comentários do que tinham descoberto 

demonstram exatamente isso.  

Na hora da roda de conversa percebemos como desde o início os alunos 

foram assimilando o conteúdo do desenho com a realidade deles, sempre havendo 

essa comparação. Isso acontece, segundo Magalhães e Wiezzel (S/D, p. 8), porque 

“o meio social, cujas relações se materializam através da linguagem, é carregado de 

conceitos e signos”, mas, para que o aprendizado aconteça, essas informações 

“precisam chegar até a criança de forma democrática e sistemática” e é por este 

motivo que o papel do professor nesse processo é de “aproximar o conhecimento 

socialmente construído ao conhecimento prévio das crianças por meio de interações 

sociais educativas”. 

Com a atividade de verificação demonstraram novamente, através de 

desenhos pertinentes ao que foi proposto, que o conteúdo foi absorvido e que 

ocorreu a aprendizagem. O objetivo da atividade de verificação é justamente essa, 

de perceber se acontece essa sistematização do conteúdo através do que é 

proposto. Esse é o papel da escola e Magalhães e Wiezzel (S/D, p. 8) defendem 

isso quando dizem que “a criança é vista como um sujeito ativo em seu meio social e 

a escola será o local onde sua atividade se dará de forma sistematizada e mediada”. 

 

 

3.4 – Intervenção 4 

Data da intervenção: 07/05/2012. Duração: 1 hora e 35 minutos 

Neste ultimo dia de intervenção, em um primeiro momento relembramos 

nosso acordo de assistirmos um episódio da turma da Mônica, discuti-lo e relacioná-
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lo com o tema e fazer uma atividade para finalizar. Partimos, então, para a sala de 

vídeo para iniciar nosso trabalho. 

Nesse dia, explicamos que está chegando o Dia das Mães e que durante 

essa semana falaríamos sobre isso. Para introduzir o assunto assistiríamos a um 

episódio da “Mônica e sua turma” que aborda a forma como os filhos se relacionam 

com suas mães. Pedimos para que tentassem descobrir o que as crianças do 

desenho não gostavam que suas mães fizessem e o que acabou acontecendo com 

essas mães e como eles se sentiram frente a este acontecimento. 

Durante a exibição desse desenho, percebemos que eles ficaram atentos ao 

desenho, porém, ao contrário dos outros dias, não fizeram comentários durante esse 

tempo. Só foi possível ver em suas fisionomia, principalmente no momento em que 

as mães somem e ficam presas, um ar de tristeza e de comoção entre as crianças. 

Também observamos a alegria de todos quando o episódio chega ao final e as mães 

voltam para seus filhos. 

Ao fim do desenho, já em roda na sala de aula, questionamos as crianças 

sobre aquilo que perceberam da relação entre os filhos e suas mães, ao que os 

alunos associaram as regras que as mães do desenho exigiam que fossem 

cumpridas e que as crianças não gostavam de fazer, como “tomar banho”, “comer na 

hora certa” “fazer a lição”, mas que “depois que as mães sumiram eles sentiram falta 

delas e viram que elas eram importantes” (SIC). Um aluno, então, disse que ele 

obedece à mãe dele mesmo “achando chato fazer algumas coisas que ela pede 

porque sabe que ela fala para o bem” (SIC). Aproveitando essa brecha, 

questionamos os outros sobre isso, perguntando se gostavam das regras de suas 

mães e se as obedeciam, ao que responderam, como o primeiro, que sabem que “as 

regras são para o bem” (SIC), porém “são chatas para se obedecer” (SIC). 

Depois de todos reproduzirem falas parecidas com o do primeiro amigo, 

sugerimos como atividade de verificação de aprendizagem, que escrevêssemos uma 

carta para a mamãe, através da qual poderiam agradecê-la por seus cuidados, por 

fazerem com que cumpram algumas regras e o que mais quiserem dizer a ela. 

Para isso, enquanto alguns brincavam com jogos pedagógicos, 

chamávamos um a um para que ditassem a carta. Por fim, assinaram e decoraram 

essas cartinhas que seriam entregues junto com todas as outras atividades feitas 

durante essa semana. 
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Eles entenderam o objetivo da atividade, reproduzindo isso através da carta, 

onde fizeram o que foi proposto. As cartas continham frases como “obrigado mamãe 

por cuidar tão bem de mim”, “eu não gosto quando me manda tomar banho, mas sei 

que tenho que tomar para ficar cheirosa, obrigada mamãe”, “mamãe, te amo mesmo 

me mandando fazer um monte de coisa”. 

Deduzimos, com essa fixação toda que a televisão exerceu sobre eles no 

momento da exibição do filme, justamente o que Colvara afirma quando diz que 

O lúdico explorado pela TV, este “brinquedo eletrônico”, mobiliza dois 
sentidos: o áudio e o visual, em uma relação sinestésica. A representação 
dos objetos, dos valores e do mundo torna-se simultaneamente mais real e 
mais virtual. A produção do sentido torna-se mais observável pelas 
experiências imagéticas propiciadas pelas TV. 

Durante a conversa foi perceptível a diferença que faz na apreensão do 

conteúdo que pretendemos que ela aprenda, oferecer a possibilidade da criança 

falar sobre aquilo que viu, suas sensações, as relações que estabeleceu, pois 

através das falas, além de nos mostrarem as relações que fizeram, transmitem 

sentimentos e a reflexão que fizeram sobre o assunto. Na situação aqui relatada, 

elas perceberam que as regras que as mães impõem são colocadas com o intuito de 

garantir seu bem estar e sua proteção.  

A importância de garantir um espaço para a conversa nos remete aquilo que 

Magalhães e Wiezzel (S/D, p. 5) discutiram sobre o papel da mediação do outro na 

aquisição de conhecimentos e acrescentamos ainda, a possibilidade de 

ressignificação daquilo que já conheciam e pensavam sobre o mundo. Segundo 

estes autores,  

[...] o que favorece a aquisição de conhecimentos é a mediação ocasionada 
por parceiros com objetivos em comum, que se dispõe a trocar pontos de 
vista e realizar atividades cujo movimento empregado implica na 
reciprocidade de dar e receber. 

Na atividade de verificação, os apontamentos feitos demonstram que 

alcançaram os objetivos propostos e que ocorreu a aprendizagem do conteúdo, 

transpondo para o concreto – a realização de uma carta - o que foi discutido 

anteriormente. Bulgraen (2010, p 34) defende isso quando diz que “a criança precisa 

ser ouvida para que através de suas palavras e da problematização feita a partir 

delas, ocorra uma aprendizagem ativa e crítica” que pode ser demonstrada através 

de atividades como essa. 
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A partir destes quatro encontros com as crianças foi possível que 

percebêssemos que o uso do desenho animado durante as intervenções foi bastante 

positivo para oportunizar discussões mais ricas sobre cada tema. Verificamos ainda 

que o processo de ensino-aprendizagem teve como produto final a apreensão dos 

conteúdos de forma significativa relacionada ao contexto das crianças. Avaliamos 

que as intervenções foram positivas e permitiram uma maior aprendizagem das 

crianças quanto ao conteúdo trabalhado o que nos leva a conclusão de que o uso 

desta ferramenta pedagógica, desde que seja feita de forma contextualizada, 

reflexiva e crítica só tem a acrescentar no conhecimento que as crianças constroem 

durante o período em que estão em sala de aula. 

A seguir, em nossas considerações finais, exploraremos melhor estas 

constatações e conclusões, assim como as possibilidades futuras de intervenção e a 

proposta de devolutiva para a escola (diretora, professores e pais) sobre os 

resultados da pesquisa.  
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4 - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA REALIZADA 

 

Ao realizar as intervenções se pode notar que uma aula organizada dessa 

maneira, utilizando o desenho como uma ferramenta metodológica e não como um 

“passatempo”, pode ser útil ao processo de ensino aprendizagem dos alunos, já que, 

como vimos, o desenho é algo que chama atenção das crianças e que, 

principalmente quando é utilizado associado às intervenções do educador, pode ser 

instrutiva e contribuir ao aprendizado dos alunos. 

Notamos também que, em alguns momentos, as crianças, através da 

intervenção da professora, perceberam alguns detalhes nos desenhos que faziam 

parte do tema estudado, mas tinham passado desapercebido até por ela, indicando 

assim que as crianças exploram muito bem a ferramenta que foi oferecida a elas, 

desde que tenham mediação para isso. 

Verificamos que esta mediação também auxilia os alunos quanto ao que 

devem se atentar ao assistirem aos desenhos e, também, na questão de relacionar o 

que foi observado com conteúdo proposto e a realidade para que consiga assimilar 

as informações e realizar as atividades. 

Observamos, ainda, através das falas das crianças e das ligações que as 

mesmas faziam entre os desenhos e as atividades propostas, que esta ferramenta 

contribuiu com o aprendizado delas sobre o conteúdo. 

Com estas informações, não podemos afirmar que teríamos êxito utilizando 

esta prática em outros temas e conteúdos, mas que neste contexto e nesta situação 

específica ela foi bastante produtiva e positiva. 

Sendo assim, confirmamos que nossa hipótese inicial estava correta ao 

concluir que os desenhos animados podem sim ser usados como estratégia 

metodológica a fim de contribuir no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo, 

assim, o trabalho pedagógico, desde que esse uso seja feito de forma intencional, 

planejada e muito bem estudada pelo professor. 

Com tudo isso, acreditamos que esta pesquisa pode contribuir com outros 

profissionais da educação que queiram aplicar esta prática metodológica em outras 

faixas etárias e para outros conteúdos, desde que estes estejam cientes que esta foi 

uma pesquisa-ação pautada em um determinado contexto e que sua generalização 

requer cuidados, estudos e o desenvolvimento de uma prática concisa com o 

contexto no qual ele será aplicado. 
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Este trabalho também pode servir como fonte para pesquisas futuras que 

abordem o uso dos desenhos animados na sala de aula de maneira positiva e 

instrutiva, visto que encontramos poucos materiais que abordassem este 

instrumento midiático desta forma.  

Os pais dos alunos participantes dessa pesquisa já tiveram uma devolutiva 

sobre esse trabalho quando, ao final desse semestre, receberam todas as atividades 

de seus filhos, incluindo as atividades realizadas para esta pesquisa, como 

determina a proposta da Instituição, recebendo individualmente um parecer sobre as 

mesmas. 

Para que a direção, os professores e funcionários tenham uma devolutiva 

mais clara sobre este trabalho, marcaremos uma reunião com o propósito de 

apresentarmos e esclarecermos os resultados que obtemos com esse trabalho. 



39 

 

REFERÊNCIAS 

 

BUENO, Francisco da Silveira. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. Ed 
revist e atual. FTD. LISA.1996. 
 
BULGRAEN, Vanessa C.. O papel do professor e sua mediação nos processos 
de elaboração do conhecimento. Revista Conteúdo, Capivari, v.1, n.4, ago./dez. 
2010. Disponível em: 
http://www.conteudo.org.br/index.php/conteudo/article/viewFile/46/39. Acessado em: 
16/04/12. 
 
CARNEIRO, Vânia Lúcia Quintão. Programas educativos na TV: comunicação e 
educação, p. 29 à 34; set à out/1999, São Paulo. Disponível em: 
http://200.144.189.42/ojs/index.php/comeduc/article/viewFile/4425/4147. Acessado 
em: 15/01/12. 

CARLSSON, Ulla; FEILITZEN Cecilia Von. A criança e a violência na mídia. 
Tradução Maria Elizabeth Santo Matar, Dinah de Abreu Azevedo. 3.ed. São Paulo: 
Cortez; Brasília: UNESCO, 2000. 

COLVARA, Lauren Ferreira. A criança em tempos de TV. Unesp,. 2008. / 
disponível em: http://www.faac.unesp.br/publicacoes/anais-
comunicacao/textos/40.pdf. Acessado em: 25/01/12. 

D`ESPÍNDOLA , Vamilson Souza. As tecnologias disponíveis na escola. 2009. 
Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/as-tecnologias-disponiveis-nas-
escolas/18629/. Acessado em: 01/02/12. 
 

FISCHER, Rosa Maria Bueno. Mídia e juventude: experiências do público e do 
privado na cultura. Cadernos de Pesquisa (CEDES). [online]. Jan./Abr. 2005, 
vol.25, no.65, p.43-58. Texto disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n65/a04v2565.pdf. Acessado em: 20/01/2012. 
ISSN 0101-3262. 

GARCIA, Márcia Cristina Martins. Interações mediadas professor-criança e 
criança-criança na pré-escola. Dissertação de Mestrado – Mestrado em Educação. 
UEL. Londrina, 2003. 
 
HENRIQUES, Isabella. A problemática da televisão na vida das crianças 
brasileiras. 2008. Disponível em: 
http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/Biblioteca.aspx?v=1&art=3. Acessado em: 
20/01/12. 
 
KOMOSINSKI, Leandro J.;LACERDA, Carmem D. de F. de. Aprendizagem 
mediada por algoritmos genéticos. UFSC, 1998. Disponível em: 
http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/206.html. Acessado em: 15/12/11. 

http://www.conteudo.org.br/index.php/conteudo/article/viewFile/46/39
http://200.144.189.42/ojs/index.php/comeduc/article/viewFile/4425/4147
http://www.faac.unesp.br/publicacoes/anais-comunicacao/textos/40.pdf
http://www.faac.unesp.br/publicacoes/anais-comunicacao/textos/40.pdf
http://www.webartigos.com/autores/vamilsonshotmailcom/
http://www.webartigos.com/artigos/as-tecnologias-disponiveis-nas-escolas/18629/
http://www.webartigos.com/artigos/as-tecnologias-disponiveis-nas-escolas/18629/
http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/Biblioteca.aspx?v=1&art=3
http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/206.html


40 

 

MAGALHÃES, Elisa Gomes; WIEZZEL, Andréia Cristiane Silva. Interações sociais 
no contexto da educação infantil: seu papel na apropriação de conhecimentos. 
Faculdade de Ciencias e Tecnologia – UNESP. Disponível em: 
http://alb.com.br/arquivomorto/edicoes_anteriores/anais16/sem13pdf/sm13ss09_04.p
df. Acessado em: 22/04/12. 

MANDARINO, Mônica Cerbella Freire. Organizando o trabalho com vídeo em sala 
de aula.  Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO, 2002.  

MORÁN, José Manuel. O vídeo na sala de aula. Comunicacão e Educacão, São 
Paulo, (2): 27 a 35, .jan./abr. 1995. Disponível em: 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/vidsal.htm. Acessado em: 23/05/12. 

OLIVEIRA, Pâmela R. R. Dias de et al . Educação e entretenimento: uso do 
desenhoas trigêmeas como ferramenta para o ensino de história. 2001. 
Disponível em: http://www.uern.br/controledepaginas/senacem-
anais/arquivos/0850senacem_gd014.pdf#page=58. Ultimo acesso: 19/01/2012. 

PACHECO, Elza Dias (org.) Comunicação educação e arte na cultural 
infantojuvenil. São Paulo: Edições Loyola, 1991.  
 
______. (org.) Televisão, criança, imaginário e educação: dilemas e diálogos - 
3ª edição, Campinas: Papirus, 1998. Disponível em: http://www.nica.ufsc.br/wp-
content/uploads/2010/01/Televisao-crianca-imaginario-e-educacao.pdf. Acesso 
realizado em: 12/08/2012. 

PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) – IBGE: abrange informações 
sobre as características gerais da população, migração, educação, trabalho, 
famílias e domicílios referentes a 2001 e 2002, para o Brasil e grandes regiões. 
Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2002/d
efault.shtm#sintese. Acessado em: 15/04/12. 

POUGY, Eliana G.P. As mensagens da Televisão e a reação de seus receptores. 
Disponível em: www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/as_mensagens_da_tele 
visao.htm. Acessado em: 04/02/12. 

REIS, Sirlene Maria dos. Panorama da TV no Brasil. Disponível em: 
<http://www.aliancapelainfancia.org.br/biblioteca/textos/detalhe.asp?nt=403151. > 
Acesso realizado em: 14/02/2012. 

SALGADO, Raquel. O brincar e os desenhos animados: um diálogo com os 
super-heróis mirins. Entrevista Ponto e contraponto. (2005) 

SAMPAIO, Inês Silvia Vitorino. Televisão, Publicidade e Infância. 2. ed. São Paulo: 
Annablume, 2004. 

 

http://alb.com.br/arquivomorto/edicoes_anteriores/anais16/sem13pdf/sm13ss09_04.pdf
http://alb.com.br/arquivomorto/edicoes_anteriores/anais16/sem13pdf/sm13ss09_04.pdf
http://www.eca.usp.br/prof/moran/vidsal.htm
http://www.uern.br/controledepaginas/senacem-anais/arquivos/0850senacem_gd014.pdf#page=58
http://www.uern.br/controledepaginas/senacem-anais/arquivos/0850senacem_gd014.pdf#page=58
http://www.nica.ufsc.br/wp-content/uploads/2010/01/Televisao-crianca-imaginario-e-educacao.pdf
http://www.nica.ufsc.br/wp-content/uploads/2010/01/Televisao-crianca-imaginario-e-educacao.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2002/default.shtm#sintese
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2002/default.shtm#sintese
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/as_mensagens_da_tele%20visao.htm.%20Acessado%20em:%2004/02/12
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/as_mensagens_da_tele%20visao.htm.%20Acessado%20em:%2004/02/12


41 

 

SANTOS, Paulo Ricardo dos; KLOSS, Sheila. A criança e a mídia: a importância 
do uso do vídeo em escolas de Joaçaba – SC. Universidade do Oeste de Santa 
Catarina, Joaçaba, SC, 2010. Disponível em: 
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/achs/article/view/23. Acessado em: 13/03/12. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

SILVA JÚNIOR, A. G. da, TREVISOL, M. T. C. Os desenhos animados como 
ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da moralidade. In: IX 
EDUCERE, 2009, Curitiba, PR.  Anais. Curitiba, PR: PUCPR, 2009, p.5043-5054. 

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/achs/article/view/23

