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RESUMO 

 

Este estudo trata da linguagem do desenho e da técnica do cartoon para crianças. A 
questão mobilizadora da pesquisa consistiu em saber de que modo a técnica do 
cartoon pode contribuir no processo criativo da linguagem do desenho das crianças 
do ensino fundamental l. O estudo qualitativo consistiu em uma pesquisa-ação e foi 
desenvolvido em uma escola privada em Videira – SC, envolvendo a participação de 
cinco crianças de oito a onze anos, matriculadas no Ensino Fundamental I. Teve 
como objetivo a produção de um vídeo pedagógico para ensino da técnica de 
cartoon para crianças. Os dados foram produzidos a partir de cinco encontros, com 
duração de cinquenta e cinco minutos, cada um. Os resultados mostraram que a 
aprendizagem da técnica contribuiu para que todos os participantes da pesquisa 
aprimorassem seus desenhos. Esse aprimoramento foi percebido em diferentes 
dimensões, entre elas: a firmeza no traçado de linhas retas e curvas; cuidados com 
relação à proporção entre as partes do corpo; representação de tronco e membros 
em linhas duplas; incorporação de partes omitidas anteriormente, como nariz, 
orelhas, mãos, pés; vestimentas variadas e com detalhes diversificados. O vídeo foi 
produzido com tradução para a linguagem LIBRAS e disponibilizado gratuitamente 
no canal do youtube. Nesse sentido, o produto dessa pesquisa de mestrado 
profissional em educação básica poderá possibilitar o aprendizado da técnica do 
cartoon, nas escolas e a quaisquer crianças interessadas, possibilitando o 
desenvolvimento criativo da linguagem do desenho na infância. 
 
Palavras- chave: Técnica do Cartoon; artes plásticas; multiplas linguagens; 
desenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

This study deals with the language of cartoon drawing and technique for children. 
The mobilizing question of the research consisted in knowing how the technique of 
the cartoon can contribute in the creative process of the language of the drawing of 
the children of the elementary school. The qualitative study consisted of an action 
research and was developed in a private school in Videira, SC, involving the 
participation of five children from eight to eleven years enrolled in Elementary School 
I. It aimed to produce a pedagogical video for teaching the cartoon technique for 
children. The data were produced from five meetings, each lasting fifty-five minutes. 
The results showed that the learning of the technique contributed to the fact that all 
participants in the research improved their drawings. This improvement was 
perceived in different dimensions, among them: the firmness in the tracing of straight 
lines and curves; care in relation to the proportion between the parts of the body; 
representation of trunk and limbs in double lines; incorporation of previously omitted 
parts such as nose, ears, hands, feet; varied clothing and with diversified details. The 
video was produced with translation to LIBRAS and made available free on youtube 
channel. In this sense, the product of this professional master's degree research in 
basic education may enable the learning of the cartoon technique in schools and any 
interested children, enabling the creative development of the language of drawing in 
childhood. 
 
Keywords: Cartoon Technique; visual arts; multiple languages; drawing. 
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INTRODUÇÃO 
 

A linguagem do desenho faz parte da vida cotidiana, contudo, se expressar 

através dela pode ser simples para alguns e difícil para outros. Podemos encontrar 

as mais diversas intenções para a prática do desenho: às vezes, pode ser puro 

entretenimento e outras, uma profissão.  

O desenho esteve presente na história da humanidade desde tempos 

primórdios, quando as pessoas usavam essa linguagem para se expressar e 

conhecer o mundo. Desde a pré-história o homem vem deixando marcas e 

manifestações a partir da linguagem do desenho. Cavernas repletas de signos e 

registros gráficos registram sua trajetória, constituindo uma representação da vida, 

presente em todos os povos, os índices, ícones e símbolos permitiram a 

comunicação posterior. Essa linguagem tão antiga atravessou fronteiras, se mantém 

viva nos tempos e nos espaços. Segundo Peirce (2003), o signo/desenho/ 

pictograma é uma linguagem universal, convencionada pelo desenvolvimento 

cultural passando e sobrevivendo de gerações para gerações. Com isso, ao 

desenhar, estamos registrando ideias, momentos, expressando e, o principal, 

comunicando. É uma necessidade das pessoas deixarem marcas, imagens, que 

contribuíram para a produção da sua história e, significação de sua passagem pela 

vida. 

Pesquisas realizadas a partir do início do século XX em diferentes campos 

das Ciências Humanas contribuíram para o que hoje sabemos sobre o 

desenvolvimento da criança e sua relação com o desenho. O foco na concepção de 

desenho como forma de manifestação espontânea da criança, aos poucos, invadiu 

as escolas e restringiu a expressão artística em práticas desprovidas de mediação 

pedagógica, ou seja, “um deixar fazer” (BRASIL, 1998, p. 87), de modo que as 

aprendizagens no desenho pouco avançaram. Foi no questionamento dessas 

práticas que emergiu a ideia de que o “desenvolvimento artístico é resultado de 

formas complexas de aprendizagem e, portanto, não ocorre automaticamente à 

medida que a criança cresce”, pois na realidade, “a arte da criança, desde cedo, 

sofre influências culturais” (BRASIL, 1998, p. 88). Nos dias atuais a linguagem do 

desenho está presente nos meios multimídias: televisão, revistas, desenhos 

animados, histórias em quadrinhos, animes, jornais, croqui de projetos; nos 

produtos: bonecos, games, mascotes institucionais, e em várias profissões: 
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design, arquitetura, engenharia, artista plástico e digital entre outros. A criança não 

está imune a toda essa produção cultural em torno do desenho. É inegável que 

existe espontaneidade e criação no fazer artístico das crianças, assim, como é 

inegável que suas produções têm influência da cultura local e global.  

Em suas produções é possível identificar  

[...] o local e a época histórica em que vivem; suas oportunidades de 
aprendizagem; suas ideias ou representações sobre o trabalho artístico que 
realiza e sobre a produção de arte a qual têm acesso, assim como seu 
potencial para refletir sobre ela (BRASIL, 1998, p. 88). 

A prática do desenho infantil esteve, prioritariamente, comprometida com o 

processo de simbolização, em detrimento da representação do real. Atualmente, a 

experiência italiana para educação da infância, abordagem de Reggio Emília vem 

mostrando ao mundo todo que a simbolização e as competências de representação 

podem coexistir na linguagem artística da criança (KATZ, 1999). Além disso, tal 

experiência destaca a importância da presença do profissional com formação em 

artes plásticas – o atelierista – nas escolas, de modo a escutar e ajudar as crianças 

não só em seu processo de criação e representação do real, como também, na 

exploração das diferentes ferramentas e técnicas que os materiais artísticos 

possibilitam (GANDINI, et al, 2012). 

A prática do desenho infantil esteve mais comprometida com o processo de 

simbolização do que representação do real. Atualmente, a experiência italiana de 

educação para a infância vem mostrando diante da importância, que teríamos de 

motivar não só alunos, mas também pedagogos, para que eles procurem aperfeiçoar 

o conhecimento.  

O cartoon é uma produção cultural contemporâneo presente na vida das 

crianças e, acreditamos que a aprendizagem dessa técnica de desenho, com apoio 

de um profissional, poderá potencializar a linguagem criativa, estética, expressiva e 

artística dos alunos do Ensino Fundamental I. Nesse sentido, a proposta temática 

desta pesquisa é a linguagem do desenho e a técnica do cartoon para crianças. 

À medida que as crianças avançam na escolaridade é potencializada a 

linguagem oral e escrita, em detrimento das outras tantas linguagens da criança, 

entre elas, o desenho. O Cartoon é uma técnica de desenho pouco usado nas 

escolas como meio de linguagem. Assim, pergunta-se: De que modo a técnica do 
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cartoon pode contribuir no processo criativo da linguagem do desenho das crianças 

do ensino fundamental l? 

O desenho é uma linguagem artística que apresenta uma base para as 

diversas formas de comunicação. É uma maneira de se expressar e conhecer o 

mundo. Pinturas, filmes, histórias em quadrinhos, esculturas, projetos arquitetônicos, 

industrial, design são produções culturais que se utilizam da técnica do desenho 

para representar e espalhar suas ideias, valendo-se de estilos diversos, tais como: 

croqui, rendering, storyboard, cartoon, mangá, realismo, comics, hachuras e outros. 

Dentro de muitas escolas o ensino do desenho está ancorado em práticas 

tradicionais e restrito às aulas de artes (BRASIL, 1998). Não podemos mais 

conceber o uso do desenho como ferramenta meramente ilustrativa de textos 

didáticos ou informativos. Entendemos que, em situações específicas da sociedade 

atual, um desenho pode valer mais do que mil palavras. Considerando o forte 

potencial expressivo dessa forma de linguagem e suas possibilidades de conexão 

com a criatividade, queremos trazer para a escola de ensino fundamental a técnica 

do cartoon.  

O produto da pesquisa será produzir um vídeo pedagógico para ensino da 

técnica de cartoon, para as crianças.  Este objetivo foi desdobrado nos seguintes 

objetivos específicos: Compreender a criança do século XXl como sujeito de 

múltiplas linguagens; Conhecer as contribuições da linguagem do desenho na vida 

da criança; Discutir o uso do vídeo como recurso de ensino e aprendizagem da 

técnica de cartoon, na sala de aula, com uma turma de crianças do Ensino 

Fundamental I, de uma escola de Videira-SC. 

A escolha por essa técnica está relacionada à presença que os desenhos de 

cartoon estão tendo nas produções culturais para infância, resultando em 

personagens conhecidos e queridos, tais como Pepa, Mickey Mouse, Padrinhos 

Mágicos, A Hora da Aventura, etc. Esse estilo, embora trabalhe com as formas 

geométricas, curvadas e anguladas, não estabelece limite físico ou hierárquico, mas 

preza pela graça, com criatividade e imaginação. Além disso, o desenho vai ao 

encontro da imaginação e da criatividade, promovendo a capacidade expressiva e 

de comunicação das crianças. 

Com quase vinte anos de Magistério destaco minha percepção como 

profissional na área, de que existe pouca exploração do desenho nas séries iniciais. 

Isso pode refletir na capacidade expressiva da pessoa, podendo vir a apresentar 
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dificuldade na elaboração de projeto em áreas nas quais o desenho é base e 

suporte do desenvolvimento. A preocupação com o desenvolvimento do desenho 

infantil não visa meramente a melhoria da vida acadêmica do indivíduo, mas 

também, de sua própria vida enquanto ser humano. 

  Ao longo desse tempo ministrei cursos, oficinas, workshop, palestras para 

mais de 6000 alunos, levando conhecimento e disseminando técnicas de desenho e 

pintura. Nesses últimos meses apliquei algumas atividades de modo a atingir maior 

público, utilizei o meio digital para ensinar determinados conteúdos. Foi criada uma 

página de Facebook, no mês de maio, deste ano, onde publicamos vídeos tutoriais 

de desenho, atingindo a marca de 4208 inscritos. Vídeos com mais de 1600 

visualizações (dados de 09/08/2018 - 17h), mais de 200 feedbacks de crianças, 

adultos, professores, enviando seus desenhos, dúvidas e sugestões para os 

próximos desenhos. Esse foi um meio de ação sobre o formato de difusão das 

técnicas aplicadas nesse projeto, o vídeo.  

Percebo o vídeo como um material didático atrativo para pessoas de todas as 

idades, podendo ser facilmente usado nas escolas por ser recurso de grande 

alcance e de fácil acesso, aos professores, alunos ou interessados por determinado 

conteúdo. Considerando a relevância desse recurso no campo da educação como 

produto resultante do curso de Mestrado Profissional em Educação Básica, será 

produzido um vídeo didático para ensino da técnica de cartoon, para crianças.  

O produto poderá ser uma ferramenta adequada para as práticas 

pedagógicas de professores do ensino fundamental, contribuindo no processo de 

formação inicial ou continuada de professores comprometidos com o ensino de artes 

em uma perspectiva de múltiplas linguagens.  

Os conteúdos serão disponibilizados por meio da plataforma Youtube, de fácil 

acesso do público em geral, podendo ser compartilhado, visto e revisto por todas as 

pessoas que têm interesse em desenho com estilo, como o cartoon, de forma livre e 

gratuita, o qual será uma contribuição para a sociedade.  

O desenho pode ser um contribuinte para pessoas usarem seu potencial 

criativo na resolução de problemas nos mais diferentes campos. 

Diferente de um livro técnico, os vídeos tutoriais rompem as barreiras 

econômicas que envolvem a produção e material gráfico, tendo um alcance maior e 

instantâneo na grande mídia digital. Para termos uma inclusão não só social, mas 
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também, de pessoas com deficiência auditiva, será disponibilizado a interpretação 

em Libras, em cada vídeo.  

Esta dissertação está estruturada em cinco seções. A primeira seção, 

inicialmente, apresenta a concepção de múltiplas linguagens na perspectiva italiana 

de educação para infância. Problematiza o modo como a escola contemporânea 

vem dando destaque ao uso da linguagem oral e escrita, em detrimento das demais 

linguagens da criança. Destaca-se a contribuição da abordagem de Reggio Emília, 

na Itália, para a ampliação da ideia de linguagem. 

A segunda seção problematiza o lugar subalterno que as artes plásticas e a 

prática do desenho vêm tendo na escola de educação básica. Ainda, discute as 

linguagens e o lugar das artes plásticas na Base Nacional Comum Curricular para o 

Ensino Fundamental. Por fim, apresenta brevemente a proposta italiana, de Reggio 

Emília, como experiência exitosa que coloca as artes plásticas na vida cotidiana das 

crianças e dos professores da infância. 

A terceira seção versa sobre a importância e o sentido do desenho na vida 

das crianças. Depois, apresenta a técnica do cartoon como uma proposta que tem 

chamado a atenção de pessoas de todas as idades, especialmente, das crianças, 

por estar amplamente presente nas produções culturais direcionadas ao público 

infantil. Por fim, discute a possibilidade do uso de vídeos disponibilizados nas mídias 

para o ensino e aprendizagem da técnica do cartoon para crianças em idade de 

Ensino Fundamental. 

Os caminhos metodológicos da pesquisa estão apresentados na seção 

quarta, delimitando o tipo e a abordagem da pesquisa, seus lócus, seus 

participantes, os instrumentos de investigação, os procedimentos éticos e o modo de 

tratamento dos dados. 

A quinta seção apresenta os dados coletados durante as entrevistas com as 

crianças participantes e o modo como avançaram na aprendizagem da técnica do 

cartoon, durante os oito encontros realizados. Ainda, apresenta-se como material 

didático resultante da pesquisa aplicada, um vídeo pedagógico para ensino da 

técnica de cartoon para crianças do Ensino Fundamental I. Para concluir, nas 

considerações finais, retoma-se a questão principal e o objetivo da pesquisa, 

avaliando-se os resultados alcançados. 

Espera-se que esse estudo possa contribuir no desenvolvimento da 

linguagem artística na infância. O vídeo resultante, tanto poderá ser usado como 
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ferramenta de apoio aos professores em suas aulas, como pode ser acessado 

diretamente pelas crianças interessadas nessa aprendizagem, uma vez que estará 

disponível, gratuitamente, através do canal do youtube. 

 



1 AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS E CRIATIVIDADE NA VIDA DA CRIANÇA 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas 

é fácil fazer um castelo... corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 

e se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva... se um pinguinho 

de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda 

gaivota a voar no céu... (TOQUINHO, Aquarela). 

 

Na canção Aquarela, de Toquinho, temos uma harmoniosa combinação de 

artes, criatividade e imaginação. Essa combinação é potente na infância e na vida 

da criança. Contudo há de se considerar que artes e imaginação não são linguagens 

importantes apenas na vida das crianças, mas na vida de todas as pessoas, em 

qualquer idade. Nesse sentido, corroboramos com Gobbi (2010, p. 3) quando afirma 

que “A dimensão lúdica e a dimensão estética são condições fundamentais para a 

formação humana”.  

Também Peres (2017, p. 30) afirma “a relevância da Arte na formação de 

crianças, jovens e adultos, pois ela propicia aos sujeitos um autoconhecimento que 

não pode ser adquirido apenas pela Ciência”. Contudo, nesse estudo, estaremos 

nos atendo mais especificamente aos sujeitos infantis.   

Esta seção inicialmente apresenta a concepção de múltiplas linguagens na 

perspectiva italiana de educação para infância. Problematiza o modo como a escola 

contemporânea vem dando destaque ao uso da linguagem oral e escrita, em 

detrimento das demais linguagens da criança. Destaca-se a contribuição da 

abordagem de Reggio Emília, na Itália, para a ampliação da ideia de linguagem. 

 

1.1 A CRIANÇA E AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

 

Para iniciar essa seção nos remetemos às palavras de Pinazza e Gobbi 

(2014, p. 42) que, ao se referirem à função poética e sensível que pode ser 

encontrada nas produções das crianças, afirmam que elas “são designers de 

linguagens, cabendo ao adulto observar, entender e, ao mesmo tempo, disseminá-

las para todos”. Contudo, essa é uma concepção bastante recente. Por longo tempo 

estiveram invisíveis nos discursos públicos ou marginalizadas como pobres, frágeis 
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ou inocentes1 (RINALDI, 2012). Esses discursos, bastante repetidos ao longo dos 

últimos séculos produziram um estatuto de inferioridade da criança em relação ao 

adulto (DORNELLES, 2005). 

Neste estudo as crianças são concebidas como sujeitos altamente capazes 

de se expressar e, para isso, vale-se de múltiplas linguagens, contudo, muitas vezes 

“encontram certa resistência às suas manifestações expressivas (desenhos, 

pinturas, esculturas, dança), nem sempre compreendidas” pelas pessoas adultas 

(GOBBI, 2010, p. 1).  

O educador italiano, Lóris Malaguzzi (1999), idealizador da abordagem 

italiana de educação para infância - (Trecho de As Cem Linguagens da Criança), 

destaca que 

A criança é feita de cem /A criança tem cem mãos/ cem pensamentos/ cem 
modos de pensar/ de jogar e de falar/ Cem sempre cem/ modos de 
escutar/as maravilhas de amar/Cem alegrias/ para cantar e compreender/ 
Cem mundos/ para descobrir/ Cem mundos/ para inventar/ Cem 
mundos/ para sonhar/ A criança tem/ cem linguagens/ (e depois cem, cem, 
cem)/ mas roubaram-lhe noventa e nove/ A escola e a cultura/ lhe separam 
a cabeça do corpo  

Então, linguagens são músicas, poesias, danças, dramatizações, brigas, 

brincadeiras, desenhos, pinturas, modelagens, contagens, construções, risos, 

sorrisos, birras, choros, gestos, silêncios, sabores, odores, olhares, conversas, 

balbucios, escutas e muito mais. Sobre essa ideia, Rinaldi (2012, p. 29) explica que 

“Se Vygotsky e outros pensadores semióticos enfatizaram a linguagem verbal e a 

oral, Reggio ampliou a ideia de linguagem para aquilo que chamou de ‘as cem 

linguagens da criança’” [grifos da autora]’. 

Rinaldi (2012, p. 340) refere-se à perspectiva das Cem linguagens como uma 

“fantástica teoria” e explica: 

Vejo as cem linguagens como um lago com muitas, muitas fontes nele 
desaguando. Acho que o número cem foi escolhido por ser bem provocador, 
a fim de reivindicar para todas essas linguagens não só a mesma dignidade, 
mas também o direito de expressão e de comunicação de umas com as 
outras. 

A pedagogia de Reggio Emília abandonou o termo ‘disciplina’ e adotou a 

expressão ‘linguagem’, destacando que essa não se refere somente à modalidade 

                                                           

1 Ver obra História Social de Criança e Família, de Phillipe Ariès (1981). 
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verbal como historicamente foi enfatizado pela escola. Ao contrário, linguagem 

abrange: 

[...] todas modalidades comunicativas que levam o pensamento humano a 
refletir, a aprofundar, a questionar, a interpretar, em âmbitos culturais 
diferentes, tanto na ciência como na música, na arquitetura como na pintura, 
no cinema como na matemática, até compreender todos os campos da 
comunicação humana (VECCHI, 2017, p. 7). 

 

Em uma perspectiva adultocêntrica estamos acostumados a pensar as 

linguagens como relacionadas à expressão oral e, assim “deixa-se de pensar nelas 

associadas ao movimento, ao desenho, a dramatização, a brincadeira, a fotografia, a 

música, a dança, ao gesto, ao choro” (GOBBI, 2010, p. 2). 

A sociedade e a escola têm dado prioridade à linguagem oral e escrita em 

detrimento da linguagem artística. Considera-se que “A aprendizagem de Arte 

precisa alcançar a experiência e a vivência artísticas como prática social, permitindo 

que os alunos sejam protagonistas e criadores” (BRASIL, 2018, p. 191). 

Precisamos, com urgência, “[...] dar às crianças e a nós mesmos a 

possibilidade de não hierarquizar imediatamente as linguagens, compreendendo a 

riqueza que pode derivar disso” (VECCHI, 2017, p. 47). Com relação à construção 

do conhecimento, essa autora indaga sobre “[...] quanto e de que modo, os 

processos de aprendizagem e de ensino seriam modificados, se a cultura escolar 

escolhesse as linguagens poéticas e a dimensão estética” (VECCHI, 2017, p. 43). 

 
 

1.2 CRIANÇA:  IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE 

 

Historicamente foram construídas determinadas verdades que associaram 

criança à imaginação e o adulto à razão. Assim foram se naturalizando ideias de que 

a fantasia e a imaginação representam um déficit do pensamento da criança em 

relação ao pensamento racional do adulto. Para Pinazza e Gobbi (2014, p. 33) 

 

Acreditava-se que lhe faltavam pensamentos complexos e elaborados. 
Concebia-se a infância a partir de pontos de vista hierarquizados em que as 
crianças ocupavam espaços inferiores em relação aos adultos que tudo 
sabiam e controlavam, sendo as ações infantis pouco conhecidas ou 
mesmo desprezadas.  

 

Também Sarmento (2002) afirma que a ideia de déficit das crianças em 

relação ao adulto seria em virtude de elas não estarem suficientemente formadas, 
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ou seja, não terem alcançado o nível mais elevado do pensamento – a razão. Nesse 

sentido, afirma que “é, portanto da ordem da diferença e não do déficit que falamos, 

quando falamos do imaginário infantil, por relação com o dos adultos (S.P)”. 

Girardello (2012, p. 76) afirma que, 

 
A imaginação é para a criança um espaço de liberdade e de decolagem em 
direção ao possível, quer realizável ou não. A imaginação da criança move-
se junto - comove-se - com o novo que ela vê por todo o lado no mundo. 
Sensível ao novo, a imaginação é também uma dimensão em que a criança 
vislumbra coisas novas, presente ou esboça futuros possíveis.  
 
 

Contudo, há de se considerar que esse espaço de liberdade não está em um 

vácuo cultural. O imaginário infantil, segundo Sarmento (2002) tem sido bastante 

influenciado e constituído pelo mercado de produtos culturais para infância.  

Girardello (2001) a partir de suas pesquisas relacionadas à televisão e 

imaginação mostra o modo como a psicologia cognitiva, em meados dos anos 80, 

destacava o risco de que assistir televisão tornaria a brincadeira da criança menos 

imaginativa, sem considerar aspectos do cotidiano da vida das crianças, tais como 

“a extensão do tempo que a criança passa assistindo a tevê; o tipo de mediação 

adulta; e o conteúdo da programação” (GIRARDELLO, 2001, p. 7).  

Diferentemente, pesquisas mais recentes mostram o quanto as crianças 

incorporam conteúdos televisivos em suas brincadeiras. Desse modo, essa 

pesquisadora argumenta que  

 
[...] a televisão - enquanto meio - por si só não é prejudicial à imaginação da 
criança”. Seus efeitos tóxicos ou benéficos dependem de seus conteúdos e 
linguagens, do contexto da recepção e da qualidade geral da vida da 
criança - física, afetiva e poética - não podendo ser isolados dos demais 
processos socioculturais (GIRARDELLO, 2001, p. 8). 
 

 

Gardner (apud. Girardello, 2001) explica que a imaginação das crianças, no 

passado foi estimulada pelas histórias narradas; depois, pelos textos e ilustrações 

dos livros de literatura; e, agora, por diferentes personagens da televisão. É comum 

vermos crianças brincado com bonecos-heróis; vestidas como personagens da 

mídia; cantando trilhas sonoras; repetindo seus comandos; representando seus 

poderes; dramatizando suas aventuras; desenhando, pintando e escrevendo cenas 

carregadas de significado para si, vistas nos programas de televisão.  
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Nesse sentido, corroboramos Girardello quando defende a ideia de que seja 

dispensada atenção à “educação para as mídias que leve em conta a importância da 

imaginação” (p. 8).  

A imaginação, importante geradora de interrogações e alternativas, “deveria 

ser vista mais apropriadamente como uma das nossas maiores ferramentas na 

busca do conhecimento objetivo e, na verdade, como aquilo que estabelece as 

próprias condições da objetividade” (EGAN, apud GIARDELLO, 2012, p. 89). 

Girardello (2012, p. 87) defende uma “educação da infância que enfatize a 

imaginação pode contribuir para desmanchar o preconceito dualista que em nossa 

cultura ainda separa radicalmente a razão da emoção, a sensibilidade do intelecto”.  

É importante destacar que, também, a imaginação, a linguagem poética e a 

dimensão estética dão vasão à criatividade.  

Na concepção de Malaguzzi (1999) a criatividade não deve ser vista como 

algo sagrado ou extraordinário, mas algo presente no cotidiano. O quadro que segue 

mostra visão de Malaguzzi com relação à criatividade: 

 

Quadro 1 – Visão de Criatividade, de Lóris Malaguzzi 

CRIATIVIDADE 

1. A criatividade não deveria ser considerada uma faculdade mental separada, 
mas uma característica de nosso modo de pensar, conhecer e fazer 
escolhas; 

2. A criatividade parece emergir de múltiplas experiências, juntamente com um 
desenvolvimento estimulado de recursos pessoais, incluindo um senso de 
liberdade para aventurar-se além do conhecido; 

3. A criatividade parece expressar-se por meio de processos cognitivos, 
afetivos e imaginativos, que se unem e que apoiam as habilidades para 
prever e chegar a soluções inesperadas; 

4. A situação mais favorável para a criatividade parece ser o intercâmbio 
interpessoal, com negociação de conflitos e comparação de ideias e ações 
sendo os elementos decisivos; 

5. A criatividade parece encontrar seu poder quando os adultos estão menos 
vinculados a métodos prescritivos de ensino e se tornam, em vez disso, 
observadores e intérpretes de situações problemáticas; 

6. A criatividade parece ser favorecida ou desfavorecida de acordo com as 
expectativas dos professores, das escolas, das famílias e das comunidades, 
bem como da sociedade em geral, conforme o modo as crianças percebem 
essas expectativas; 

7. A criatividade torna-se mais visível quando os adultos tentam ser mais 
atentos aos processos cognitivos das crianças do que aos resultados que 
elas conquistam nos vários níveis do fazer e do entender; 



23 

 

  

8. Quanto mais professores se convencem de que as atividades intelectuais e 
expressivas têm possibilidades tanto multiplicadoras como unificadoras, 
mais a criatividade favorece intercâmbios amigáveis com a imaginação e 
com a fantasia; 

9. A criatividade exige que a escola do saber encontre conexões com a escola 
da expressão, abrindo as portas (este é nosso slogan) para as cem 
linguagens das crianças. 

Fonte: Malaguzzi (1999, p. 87) 

 

Malaguzzi ainda destaca que criatividade e espontaneidade não devem ser 

confundidas, pois, “o espírito lúdico pode invadir também a formação e a construção 

do pensamento” (MALAGUZZI, 1999, p. 87).  

Rinaldi (2012, p. 216) explica que 

 
A criatividade não é somente a qualidade do pensamento de cada indivíduo, 
é também um projeto interativo, relacional e social. Exige um contexto que 
lhe permita existir, se expressar, se tornar visível. Nas escolas a criatividade 
deveria ser condição de se manifestar em todo lugar e em todo momento. O 
que desejamos é aprendizado criativo e educadores criativos, e não 
somente a “hora da criatividade” [grifos da autora]. 

 

A tarefa da escola, então, é “ajudar para que as crianças escalem suas 

próprias montanhas, tão alto quanto possível. Ninguém pode fazer mais do que isso” 

(MALAGUZZI, 1999, p. 88). Nesse sentido compreendemos como importante a 

mediação pedagógica. 

 



 

2 ARTES PLÁSTICAS E LINGUAGEM DO DESENHO NA ESCOLA 

 

 Esta seção, inicialmente, problematiza o lugar subalterno que as artes 

plásticas e a prática do desenho vêm tendo na escola. Ainda, discute as linguagens 

e o lugar das artes plásticas na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino 

Fundamental. Por fim, apresenta brevemente a proposta italiana de Reggio Emília, 

como experiência exitosa que coloca as artes plásticas na vida cotidiana das 

crianças e dos professores da infância. 

 

2.1 A PRÁTICA DE DESENHO NA ESCOLA 

 

Na escola desenho nem sempre é visto como uma linguagem relevante. Isso 

fica bastante evidente na medida em que as crianças avançam na escolaridade 

básica, passando da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Há situações, já 

na educação infantil em que a prática do desenho se atém a uma dimensão de mera 

atividade com o propósito de ocupar a criança para que não fique com o tempo 

ocioso, entre uma e outra atividade escolar. Assim, o desenho adquire uma 

conotação negativa, ou seja, “torna-se útil como elemento disciplinador, ao contrário 

de liberador de expressões” (GOBBI, 2010, p. 5). 

Segundo Derdyk (2015, p. 104), “a aquisição da escrita pode concorrer com o 

desenho”, durante o ensino fundamental. Desta forma verifica-se que “é patente o 

empobrecimento da expressão gráfica quando a criança passa pelo processo de 

alfabetização, principalmente quando não há um respaldo que dê garantias para a 

continuidade da experimentação gráfica” (DERDYK, 2015, p. 106). 

No Ensino Médio, muitas vezes, a Linguagem Artística sobrevive como 

componente curricular isolado das demais áreas de conhecimento estabelecendo 

poucas relações com outras áreas de conhecimento. Para Vecchi (2017, p. 45) “é 

justamente a separação inicial que causa e apoia uma especialização cada vez 

maior que, no final, revela-se míope, não enriquece, de fato, nem o indivíduo, nem a 

inteligência coletiva”. 

Com relação ao modo como a linguagem do desenho é trabalhada com 

crianças pequenas, vemos que é recorrente o uso de imagens impressas em folhas 

de papel para as crianças colorirem. Nesse sentido imagens estereotipadas foram 
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de tal forma disseminadas e naturalizadas que ainda hoje nos deparamos com 

crianças do século XXI que representam, por exemplo, casa, árvore, gaivota e gato 

do mesmo modo como outrora foram representados por seus antepassados.  

Na escola de Ensino Fundamental a linguagem escrita vai ganhando 

destaque em detrimento das outras linguagens da criança. A prática de desenho, em 

alguns casos, se dá uma mera ilustração de conteúdos escolarizados, a exemplo de 

quando se desenha uma árvore ou uma flor para ilustrar e nomear suas partes. 

Além disso, o tempo reservado para a realização de atividades artísticas fica 

no entremeio de componentes curriculares tidos como mais importantes, tais como 

Matemática e Língua Portuguesa. Não se trata aqui de colocar em pauta a 

importância da Matemática e da Língua Portuguesa, mas de dizer que a linguagem 

artística é tão relevante quanto os demais componentes curriculares para o 

desenvolvimento integral do ser humano. 

Não podemos direcionar os traços das crianças. Ravelberg (2013, p. 40) 

afirma, 

Se os professores criticam negativamente o desenho das crianças, na 
maioria das vezes é porque os julgam imperfeitos. Expressam isso aos 
alunos, gerando sentimento de insegurança e incompetência [...] 
desqualificando o aluno e rotulando-o como “incapaz de desenhar” [grifos 
do autor].  

Muitos equívocos metodológicos praticados por professores de artes em suas 

aulas de desenho se devem ao fato de ter sido dessa forma que aprenderam na 

infância ou em seu processo formativo. Existem poucos materiais didáticos sobre 

ensino/experiências de desenho, destinado à formação de professores.  

As representações feitas pelas crianças estão estreitamente relacionadas à 

intensidade e à variedade de experiências vividas por elas em seu cotidiano. Em se 

tratando da linguagem do desenho, há de se reconhecer que o desenvolvimento de 

habilidades motoras e cognitivas contribui nesse processo de representação. 

Embora se entenda que a percepção visual se desenvolve com a idade, esse é 

apenas um dos fatores a ser considerado. As interações com os pares e a mediação 

pedagógica feita pelo adulto são tão importantes quanto os tempos, espaços e 

materiais aos quais as crianças têm acesso na escola. Tudo isso junto contribui para 

que as representações da criança ganhem profundidade, proporção, texturas, 

amplitude e criatividade. 
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  Muitas vezes, “os traçados das crianças ficam no imaginário adulto como 

sinônimo de algo que fere aos padrões estéticos vigentes, apresentando-se como 

feios ou caóticos” (GOBBI, 2010, p. 5). O professor pode ser o mediador do 

conhecimento técnico, com propósito expandir o repertório e a competência de cada 

desenhista, sem especificar uma avaliação do tipo certo ou errado, bonito ou feio. 

Stori (2003, p. 46) chama atenção para o fato de que “o processo da arte é o 

que tem importância, e não os seus resultados”, contudo, muitas vezes, vemos que, 

“a representação é mais valorizada em seu produto do que em seus processos”. 

Com relação ao lugar subalterno que o desenho vem ocupando nos currículos 

escolares a responsabilidade pode ser compartilhada, em grande parte, pela pouca 

visibilidade que a linguagem artística possui nos projetos pedagógicos das escolas e 

pela precariedade na formação dos professores de artes. De acordo com Derdyk 

(2015, p. 29) “esbarramos na questão da formação do educador insipiente e 

deficitária, que tem sido oferecida pelo aparelho educacional, econômico, 

administrativo e cultural”. Nesse sentido, destaca o autor, que “A vivência prática da 

linguagem deveria ser considerada pressuposto básico para a formação de futuros 

educadores” (DERDYK, 2015, p. 27). Também Gobbi, (2010, p. 4) pontua a 

importância da dimensão estética na vida e na formação de professores, pois “Para 

que a interação das crianças com as manifestações artísticas e culturais seja 

promovida é necessário nos interrogarmos sobre a formação estética dos 

professores”. 

 

2.2 AS LINGUAGENS NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

 

A atual versão Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é documento 

que determina os conhecimentos essenciais que deverão nortear os currículos das 

escolas de Educação Básica, nas redes públicas e particulares.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta dez competências a 

serem consideradas nas propostas didáticas para toda a educação básica. A 

competência de número quatro destaca a utilização das múltiplas linguagens: 

4. Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 
e escrita), corporal, visual, sonora e digital - bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. (BRASIL, 2017, p. 9). 
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A área de Linguagens na BNCC do Ensino Fundamental I integra Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física; e, no Ensino Fundamental II Anos, Língua 

Inglesa. A finalidade consiste em promover a participação dos estudantes em 

práticas que “permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações 

artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas 

linguagens” (BRASIL, 2017, p. 61). 

As linguagens no Ensino fundamental assumem especificidades, mas devem 

preservar a articulação presente na Educação Infantil para que não seja perdida a 

visão do todo no qual elas estão inseridas (BRASIL, 2017). 

Para o Ensino Fundamental esse documento aponta seis competências 

específicas de linguagem, as quais estão apresentadas no quadro que segue: 

 

Quadro 2 - Competências específicas de Linguagens para o Ensino Fundamental 

 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LINGUAGENS PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e 
cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de 
significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e 
culturais.  

2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e 
linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar 
aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar 
para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.  

3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.  

4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o 
outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a 
questões do mundo contemporâneo.  

5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas 
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de 
práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com 
respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.  
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6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e 
coletivos. 

Fonte: (BRASIL, 2017, p. 63) 

 

A BNCC recomenda que produção artísticas produzidas pelos alunos, em 

conjunto com seus professores, não se restrinja a eventos específicos, mas ocorra 

ao longo do ano, sendo “parte de um trabalho em processo” (BRASIL, p. 191). 

Sensibilidade, intuição, pensamento, emoções e subjetividades “se 

manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em Arte” 

(BRASIL, 2017, p. 191).  

Com relação ao ensino de artes para o Ensino Fundamental a BNCC propõe 

que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do conhecimento que 

perpassam os conhecimentos das Artes visuais, da Dança, da Música e do Teatro e 

as aprendizagens dos alunos em cada contexto social e cultural. Também destaca a 

inexistência de qualquer tipo de hierarquia ou ordenamento na forma de serem, 

pedagogicamente, trabalhadas. As dimensões estão apresentadas no quadro 3: 

 

Quadro 3 – Dimensões do conhecimento – Artes Visuais 

 

DIMENSÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO 

 
CRIAÇÃO 

Refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e 
constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que 
confere materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e 
representações em processos, acontecimentos e produções 
artísticas individuais ou coletivas. Essa dimensão trata do apreender 
o que está em jogo durante o fazer artístico, processo permeado por 
tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e 
inquietações.  

 
CRÍTICA 

Refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a 
novas compreensões do espaço em que vivem com base no 
estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa, 
entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais 
vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação e pensamento 
propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, 
filosóficos, sociais, econômicos e culturais.  

 
ESTESIA 

Refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, 
ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos 
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diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a 
percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro e 
o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção, 
intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência. 

 
 
EXPRESSÃO 

 Refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações 
subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito 
individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência 
artística com os elementos constitutivos de cada linguagem, dos 
seus vocabulários específicos e das suas materialidades. 

 
FRUIÇÃO 

Refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para 
se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e 
culturais. Essa dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a 
relação continuada com produções artísticas e culturais oriundas 
das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais.  

 
REFLEXÃO 

Refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações 
sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos 
e culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpretar as 
manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja como 
leitor. 

Fonte: (BRASIL, 2017, p. 193) 

 

Por outro lado, a marginalização das Artes Plásticas na versão da BNCC para 

o Ensino Médio tem gerado polêmicas e manifestações, contudo essa importante 

questão não foi tratada aqui, considerando, que nesse momento, temos como foco o 

Ensino Fundamental I. 

 

 

2.3 ARTES NA ESCOLA: UM POUCO DO QUE A EXPERIÊNCIA ITALIANA PODE 

NOS ENSINAR 

 

Segundo Cunha e Borges (2015) “Por muitos motivos e em um determinado 

período da infância (mais ou menos por volta dos seis ou sete anos), a maioria das 

pessoas abandona seus infindáveis processos de elaborar enunciados poéticos” 

esse abandono, possivelmente está relacionado à escolarização. Na atual sociedade 

brasileira as crianças cada vez mais cedo vão à escola e, algumas delas, 

permanecem ali por tempo integral desde os primeiros anos de vida. As experiências 

vividas por elas, na maioria das escolas, potencializam determinadas linguagens em 

detrimento de outras.  

Segundo Barros (2013, p. 24), no currículo escolar “As artes encontram-se 

ainda rotuladas com um estigma de marginalização, onde a ciência ainda é vista 
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como a verdadeira fonte e forma de conhecimento na generalidade dos currículos, 

mentalidade fruto ainda do positivismo” (BARROS, 2013 p. 24). Peres (2017) 

destaca que tal marginalização está relacionada ao fato de a Arte não ser 

componente curricular cobrado nos exames nacionais fazendo que os currículos 

escolares priorizem as disciplinas exigidas nessas avaliações. Alerta para alcançar 

“resultados ‘exitosos’” (PERES, 2017, p. 33) [grifos do autor]. 

 Também Barbosa (2017, p. 10) pontua que a linguagem artística “articula a 

cognição através da integração do pensamento racional, afetivo e emocional numa 

escola a qual só interessa a linguagem discursiva e cientifica das evidências”.  

Gobbi (2010, p. 3) ainda explica que: 

As manifestações expressivas e artísticas não precisam ficar concentradas 
num único dia ou período entre disciplinas escolares, que não podem 
compor o cotidiano das crianças nas creches e pré-escolas, mas ganhar 
espaços cada vez maiores, esparramando-se no dia-a-dia de adultos e 
crianças de forma a remover certezas e provocar estranhamentos. 

Essa pesquisadora propõe um modo diferente de educar as crianças. Nesse 

sentido defende uma educação comprometida com as múltiplas linguagens da 

criança, ou seja, “[...] preocupada em garantir a meninos e meninas espaços e meios 

em que suas expressões ‘linguageiras’ possam estar presentes, sendo 

compreendidas em sua inteireza e complexidade por todos” (PINAZZA; GOBBI, 

2014, p. 12) 

Para romper com o marasmo da escola tradicional o modelo italiano de 

educação das crianças desenvolvido, na região de Reggio Emília2, reconhecida 

internacionalmente como “um dos melhores sistemas educação do mundo” 

(EDWARDS, GANDINI, FORMAN, 1999, p. 21), inseriu a linguagem visual no dia a 

dia das crianças e dos professores.  

Na época, o educador italiano Lóris Malaguzzi (1920-1994) introduziu nas 

escolas para infância o espaço do ateliê e um profissional com formação artística, 

                                                           

2 Nos anos 1960, ao final da Segunda Guerra Mundial a cidade Reggio Emília estava em ruínas. Um 
grupo de moradores da comunidade, então, buscou restaurar o tecido social, cultural e político a 
partir da construção de uma escola para crianças, em Villa Cella. Essa construção foi concretizada 
a partir de verbas obtidas com aproveitamento de sobras de materiais de construções demolidas e 
com a venda de tanque de guerra, caminhões e cavalos deixados pelos alemães. Desde então o 
trabalho nas escolas ocorre de forma democrática e colaborativa, tendo como atores principais a 
equipe pedagógica, os alunos e as familiares. O trabalho pedagógico tem como ápice a 
consolidação de uma ideia que empodera as crianças a descobrir o mundo e, os outros, a partir do 
manejo das diferentes linguagens (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999). 
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desafiando a tradição pedagógica da escola tradicional e conteudista (VECCHI, 

2017). 

Edwards, Gandini e Forman (1999, p. 45) mencionam: 

As artes visuais são integradas no trabalho simples como “linguagens” 
adicionais disponíveis às crianças (...) isso não pretende sugerir que as 
crianças não recebam orientações e direcionamento no uso de ferramentas, 
de materiais e de técnicas de representação gráfica e visual.  

Edwards, Gandini e Forman (1999) destacam que na experiência italiana para 

educação infantil, o papel do professor foca a criação de oportunidades de 

descobertas, através de uma espécie de facilitações e alertas inspiradas de 

estimulação do diálogo, de ação conjunta e da construção do conhecimento pela 

criança. 

Katz (1999, p. 47) destaca que as crianças das escolas de Reggio ao 

trabalharem com artes visuais não são alvos de instrução ou meros elogios por parte 

do adulto, mas, diferentemente, “são engajadas em um trabalho excitante, que inclui 

tomar decisões sobre o que representar, como representar, como coordenar 

esforços e resolver visões conflitantes dos vários colaboradores de um projeto, etc.” 

A figura 1 a seguir, mostra a representação coletiva do mapa da cidade feita 

pelas crianças: 
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Figura 1 – Mapa da cidade ilustrado pelas crianças na Itália 

 

Fonte: Abrahão (2017) adaptado pelo autor 
 

O mapa é representação dos espaços que visitaram, observaram e 

brincaram. Em Reggio Emília os professores desenvolvem o que chamam de 

Pedagogia da escuta, ou seja, as crianças têm vozes escutadas e participam 

ativamente dos projetos da cidade: 

As escolas, por sua vez, estão representadas na sociedade pelos desenhos 
das crianças, que ilustram folders de hotéis, panfletos de lojas, a lista 
telefônica, existindo, ainda, a possibilidade de decorar lojas da cidade com 
“obras infantis”, num intenso movimento de diálogo e participação escola-
sociedade (ABRAHÃO, 2017, p. 1). 

Também a Figura 2 mostra parte da representação detalhada feita pelas 

crianças de Reggio Emília após várias visitas ao supermercado, inclusive fazendo 

compras e explorando quando estava fechado ao público. 
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Figura 2 - Uma experiência no supermercado 

 

Fonte: Edward, Gandini e Forman (1999, p. 42) 

 

As Figuras 1 e 2 mostram como as crianças pequenas são capazes de fazer 

desenhos ricos e detalhados tanto de espaços/situações que lhes são familiares, 

como o supermercado, como situações-espaço amplos e menos familiares como o 

mapa da cidade. Elas são protagonistas de sua aprendizagem; são atores e autores 

dos seus projetos, sendo vistas como uma produtora e não somente usuária da arte. 

O professor nesse caso é um mediador do conteúdo e das manifestações infantis 

(ABRAHÃO, 2017). 

 



3 O ENSINO DA TÉCNICA DE CARTOON PARA CRIANÇAS 

  

Esta seção versa sobre a importância e o sentido do desenho na vida das 

crianças. Depois apresenta a técnica do cartoon como uma proposta que tem 

chamado a atenção de pessoas de todas as idades, especialmente das crianças, por 

estar amplamente presente nas produções culturais direcionadas ao público infantil. 

Por fim, discute a possibilidade do uso de vídeos disponibilizados nas mídias para o 

ensino e aprendizagem da técnica do cartoon para crianças em idade de Ensino 

Fundamental.  

 

3.1 AS CRIANÇAS E O DESENHO 

 

Na infância o desenho se constitui na primeira manifestação gráfica em que a 

criança exprime antes mesmo de saber ler e escrever. É uma linguagem, assim 

como o choro, o sorriso, os movimentos, etc.   

Ao desenhar a criança lida com a realidade que a cerca e com seus próprios 

sentimentos.  Está criando conexões entre o real e o imaginário e, como afirma 

Derdyk (2015, p. 38) “desenhar é reconhecer, é apropriar-se” do que está em sua 

volta.  

Gobbi (2010, p. 7) nos diz que “Os desenhos podem ser compreendidos como 

fontes documentais que nos informam sobre as crianças, sobre a infância em 

diferentes contextos sociais, históricos e culturais”. Enfim, observamos que a 

produção gráfica e artística da criança apresenta formas indicativas de suas 

experiências culturais, vivências pessoais, ideias e sentimentos. É brincando, 

fantasiando e rabiscando que ela vai deixando a sua marca, seu registro, 

gradativamente vai contando do seu jeito a sua história e a sua cultura. 

O meio e a cultura em que a criança vive tem influência em seus desejos e 

modos de representação. Com isso queremos dizer que uma criança que vive no 

meio rural e acompanha a vida no cotidiano do campo, pode usar a terra, pedras, 

galhos, barro e tintas naturais para pintar e desenhar nesse contexto. Crianças que 

vivem em grandes cidades por sua vez valem-se de materiais comercializados como 

folhas sulfites, massas de modelar, tintas acrílicas, etc. Também há aquelas, que 

familiarizadas com as novas tecnologias, produzem suas marcas usando tablets e 

computadores.  
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Para Rabello (2014, p. 11), “o desenho é uma maneira que as crianças têm 

de se comunicar e de se posicionar no mundo. É ainda uma linguagem singular, que 

nos possibilita conhecer o mundo infantil e como esta criança se sente no mundo”. 

Derdyk (2015, p. 33) destaca que “desenhar impulsiona outras manifestações, que 

acontecem juntas, numa unidade indissolúvel, possibilitando uma grande caminhada 

pelo quintal do imaginário”.  

Na concepção de Gândara (1998, p. 9) “é de vital importância no crescimento 

e desenvolvimento das crianças”. Contudo, há de se considerar que ao desenhar, 

pintar e modelar nem sempre as crianças possuem a intenção de transmitir alguma 

mensagem, às vezes é apenas uma ação lúdica com o propósito de experimentar o 

material e suas possibilidades. 

Pensamentos, ideias são projetadas por meio de rabiscos, e essa é uma 

forma de a criança contar sobre si e de aprender o mundo. Assim: 

Logo que a criança delineia os primeiros traços – as garatujas – inicia o seu 
desenvolvimento criador; começa aí inventando suas próprias formas, nas 
quais já coloca algo de si própria, e assim vai dessa aparente simples 
documentação do próprio eu até chegar a mais complexa forma de 
produção criadora (VASCONCELOS; ATIK apud STORI, 2003, p. 50). 

O signo, traço e forma, são resultantes de ações, pensamentos e sentimentos 

deixados sob o papel. Ao avançar em suas experiências, a criança vai percebendo 

as ferramentas de desenho como potencializadores da imaginação. Ao usar o lápis 

para imprimir os primeiros traços em um papel, produzindo suas primeiras marcas 

gráficas, ela desenvolve o prazer de rabiscar e cria um novo elo de comunicação 

com o mundo. De acordo a afirmação de Richter (2004, p. 58):  

Entre os quatro e os sete anos, através dos recursos da linguagem 
simbólico-artística, as crianças constituem a capacidade lúdica de 
interpretar e pensar, perceber e simbolizar sensações e sentimentos através 
de jogos construtores sobre a matéria.   

O desenho deixa que a imaginação venha à tona; o papel e o giz, por 

exemplo, levam à criança a um estado de concentração que lhe permite construir 

conhecimentos e apropriar-se do mundo, envolver-se afetivamente com os efeitos 

de seus traços. Segundo Derdyk (1989, p. 57), “[...] provavelmente para a criança, 

naquele instante, qualquer gesto, qualquer rabisco, além de ser uma conduta 

sensório-motora, vem carregado de conteúdos e de significações simbólicas”. São 



36 

 

  

manifestações de alegrias, desejos, medos, frustrações, sentimentos e experiências 

impressas no papel.  

O desenvolvimento motor e perceptivo ajuda a criança na construção de um 

repertório, ou seja, um banco de imagens possíveis a ser desenhado, a cada novo 

desenho, um signo diferente é adicionado à sua biblioteca de imagens. Com a 

coordenação motora em desenvolvimento, ela vai aperfeiçoando a manipulação dos 

materiais, lápis e papel, dando uma roupagem nova para seus rabiscos, novas 

atribuições e novos significados, servindo como instrumento para retratar o contexto 

sociocultural do qual ela faz parte e sua personalidade. 

A cada repetição, um maior detalhamento e, assim, a representação vai 

sendo sofisticada. Cores e formas são aprimoradas e reconhecidas. A manipulação 

das mais variadas imagens, texturas, são exploradas sobre o papel, desenvolvendo 

maneiras diferentes de interpretação.  

O desenho infantil é muito mais que estímulos sensoriais e motor, é uma 

linguagem e meio de comunicação através dos signos. Nas palavras de Gobbi 

(2010, p. 5), “Os desenhos constituem-se como um jogo em que há narrativas, 

imaginações, inventividade que são mobilizadas pelo convite feito pelos suportes 

que são oferecidos ou encontrados pelas crianças”. Staccioli (2014) usa a expressão 

‘pensamentos coloridos’ para referir-se aos desenhos infantis e pontua a relevância 

da intervenção didática 

Acompanhar as crianças a representar pensamentos “coloridos” 
requer uma intervenção didática direcionada e precisa, que leve em conta o 
contexto, a organização dos espaços e o tempo, o clima da classe, a escuta 
competente de adultos que sinceramente se interessam pelas elaborações 
infinitas que as crianças fazem coisas do mundo interno e externo 
(STACCIOLI, 2014, p. 100) [grifos do autor]. 

 

Crianças gostam de deixar marcas coloridas e fazem isso em diferentes 

lugares, em diferentes superfícies e usam diferentes ferramentas. Em situações 

inusitadas produzem marcas no papel, na parede, na terra, no sofá de casa, na 

porta da geladeira...; usam lápis, canetas coloridas, batom, creme dental, ponta de 

talheres, chaves ou os próprios alimentos. As lembranças dessas experiências nem 

sempre se dá pela satisfação da arte representada, mas pelo tipo de repreensão que 

por ventura possa ter sofrido. 
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3.2 A TÉCNICA DE CARTOON  

 

Cartoon, Cartum ou Cartune é um termo de origem Britânica, utilizado 

inicialmente na década de 1840, em formato de charges satirizadas pela Revista 

PUNCH. O significado da palavra cartoon é estudo ou esboço. Com os avanços da 

mídia impressa, o espaço para o cartoon começa a crescer e ganhar destaque e a 

atenção pelos adultos, jovens e a fascinação pelas crianças (PATATI; BRAGA, 

2006). 

A TV e a internet trazem o mundo para você. O imaginário contemporâneo é 
entregue em domicílio. A criança é submetida a um profundo 
condicionamento cultural, e sobre esses conteúdos que a criança opera. A 
ilustração, o desenho animado, as histórias em quadrinhos, a propaganda, a 
embalagem são representações que se tornam quase realidade (DERDYK, 
2015, p. 51). 

Esse meio paródico de representação conhecido como cartoon é um dos 

primeiros estilos de desenho com o qual a criança tem contato, devido, em parte, ao 

estilo lúdico e divertido desse tipo de desenho e à sua imersão na mídia, através das 

histórias em quadrinhos, jogos e animações direcionados ao público infantil 

(PATATI; BRAGA, 2006). 

O cartoon faz parte da cultura pop, é um meio de comunicação em massa. 

Para termos ideia de sua popularidade, basta que se pergunte a uma criança sobre 

a Galinha Pintadinha, ou para um adulto, que tenha nascido por volta dos anos 80, 

sobre quem foram os Ursinhos Carinhosos, Pica-pau e companhia.  

 

Figura 3 – Representação dos cartoons atuais e antigos 

 
Fonte: O autor (adaptado Web, 2018) 
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O cartoon cresceu e cada vez mais ganha espaço na sociedade, nesse estilo 

de desenho é possível o impossível; não existem limites físicos, ou seja, não existem 

limites. Um personagem pode estar morando no fundo no mar sem equipamentos de 

mergulho, ou ser enviado até a lua sem equipamentos necessários.  

Esse meio de representatividade é um dos estilos mais usados e aclamados 

pelas crianças: livros ilustrados caem na preferência de muitos, personagens com 

superpoderes viram produtos e grandes produções cinematográficas e televisivas. 

De acordo com Patati e Braga (2006, p. 9) “as histórias em quadrinhos ou gibis, são 

um dos mais difundidos meios de fabulação visual e popular do planeta”. 

Por meados da década de 1940, os personagens de cartoon e comics tiveram 

sua refinação na mídia gráfica artística, já aliada a softwares especializados. As 

primeiras histórias em quadrinhos eram dominicais, distribuídas nos jornais de 

domingo. Podemos dizer que a ascensão dos desenhos se deu a partir do 

refinamento da mídia impressa, juntamente com os jornais (PATATI; BRAGA, 2006). 

O primeiro personagem de cartoon em uma História em Quadrinho foi lançado 

em outubro de 1896, em jornais norte-americanos de Willian Randolph Hearst (1863-

1951) com narrativas infantis e humoradas. O nome do personagem era Hogan’s 

Alley, que posteriormente fora batizado de The Yellow Kid (O menino Amarelo) 

(PATATI; BRAGA, 2006). 

 

Figura 4 – Primeiro Personagem de cartoon nas histórias em quadrinhos 

 
Fonte: DROP COMICS (2010) 
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Em 1869, o pioneiro Angelo Agostini, imigrante italiano, lança no Brasil “As 

Aventuras de Nhô Quim – um caipira na capital”. O talento do artista atingiu não só 

os gibis, mas também, as ilustrações de charges políticas. Sendo precursor do 

cartoon brasileiro (PATATI; BRAGA, 2006). 

Daí em diante surgiram inúmeros personagens, abriu-se a porta para a 

fantasia, ficção científica, super heróis, monstros e, então as três grandes empresas 

do ramo, DC Comics, Marvel e Disney, assim como os grandes gênios dos cartoons, 

Will Eisner, (criador do personagem Spirit) Bob Kane (batman), Jerry Siegel, Joe 

Shuster (criadores do Superman), Stan Lee e Jack Kirby (X-Men) . (PATATI; 

BRAGA, 2006). 

 

 

Figura 5 – Logotipos das grandes empresas precursoras das histórias em 

quadrinhos 

 
Fonte: O autor (adaptado Web, 2018) 

 

 

No Brasil, nomes como Ziraldo Alves Pinto (O Menino Maluquinho), (PINTO, 

1997) e Maurício de Souza (Turma da Mônica) (BATISTOTI, 2018), compuseram os 

gibis com cartoons infantis, de proporções industriais.  

A empresa Disney liderou o império infantil de todo o mundo, com sua família 

de personagens, dominando o mercado infantil com suas imensas cifras (RAMONE, 

2015).  

Com o crescimento e modernização das mídias gráficas, os personagens 

estáticos passam a ganhar espaço nos telões e telinhas, o cinema. Em 1938 The 

Lone Ranger (Zorro e Tonto no Brasil) em 1939 Batman. Nas décadas de 1960 e 

1970 foram criadas as animações dos personagens Marvel, mas com qualidade 

muito ruim (PATATI; BRAGA, 2006). 
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Nos dias atuais a difusão do cartoon dá-se pela televisão e internet. O canal 

mais importante com transmissão exclusiva de cartoon é o canal Cartoon Network. 

Surgiu em 1992, com a empresa Turner Studios, seu fundador foi Robert 

Edward Turner lll, conhecido como Ted Turner (Cincinnati, 19 de novembro de 1938) 

(PATATI; BRAGA, 2006). 

Com a expansão do canal, Turner adiciona em sua biblioteca de vídeos, 

looney tunes, Merrie Melodies da Warner Bros, comprando Hanna Barbera 

Productions. O canal tinha a proposta de focar em desenho 24 horas por dia. O 

desenvolvimento do canal ficou dividido em eras. O primeiro desenho a ser passado 

foi o Perna Longa, que tinha cerca de oito mil horas de desenhos, outros desenhos 

da gigantesca biblioteca de cartoon foram: Looney Tunes – (1990), Popeye (1957), 

Flintstones (1960), e as produções originais do canal, Laboratório de Dexter(1996), 

Johnny Bravo (1997), Meninas Superpoderosas, Du,ddu e edu (1999), Coragem, o 

cão covarde, passando por inúmeros desenhos até a chegada dos atuais, A turma 

do Bairro, Samurai Jack, Hora de Aventura, Billy e Mandy, Que Legal, Scooby-doo, 

Turma da Mônica, Bem 10, Os Jovens Titãs, Pokemon, Dragon Ball entre tantos 

outros. (PATATI; BRAGA, 2006). 

O currículo escolar da Educação Básica, muitas vezes não dá, ou dá pouca 

visibilidade à técnica do cartoon. Segundo Cunha e Borges (2015, p. 86) 

 

Na maioria das vezes, enquadramos as Artes Plásticas nos paradigmas da 
Arte da Modernidade e/ou da Arte Tradicional, e na escola, o ensino de arte 
acaba operando, muitas vezes, dentro desses paradigmas. Assim, o 
paradigma que muitas vezes orienta o pensamento pedagógico nesse 
campo funda-se nos critérios da arte de um tempo e de uma sociedade que 
não é essa na qual vivemos. 

 

Nesse sentido, também Cauquelin (2005) adverte para que a arte do passado 

não nos impeça de conhecer a arte de agora. Personagens de desenhos de cartoon 

estão tão presentes nas mídias, nos artefatos culturais, nas brincadeiras... enfim, na 

vida das crianças do século XXI. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cincinnati
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
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3.3 A MÍDIA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM 

TÉCNICA DO CARTOON PARA CRIANÇAS  

 

Cunha e Borges (2005, p. 87) chamam atenção para o fato de que a maioria 

das pessoas resiste em se aproximar da arte de nosso tempo, ou seja, “rejeitam o 

que foge às formas visuais, materiais e técnicas tradicionais da arte da modernidade e 

duvidam se celulares ou brinquedos de crianças são obras de arte”. Essas 

pesquisadoras problematizam a pouca presença da arte contemporânea no 

cotidiano das escolas para crianças. Artes contemporâneas tendem a ser bastante 

interativas e a suscitar múltiplas interpretações, mudando a lógica unívoca e 

racional. 

Além disso, na sociedade globalizada, as mídias se alteram a cada momento; 

novas linguagens, plataformas e meios de aprendizado são criados e até mesmo 

comercializados. Cursos que antes necessitavam da presença do aluno em um 

ambiente físico com o professor passaram a ser substituídos pelo mundo virtual. 

Universidades com cursos 100% on-line são realidades nos dias atuais e o modo de 

educar passa a ser instigado sobre as capacidades de absorção de conteúdo. 

No ensino fundamental, isso ainda não é possível pela pouca idade dos 

alunos e pela necessidade da presença contínua de um adulto para regular o uso 

dos aplicativos e informações, mesmo assim, a capacidade de expressão e 

comunicação adquiriu novos limites. 

Os vídeos vêm ganhando espaços nas escolas como ferramenta pedagógica 

atrativa às crianças.  Conteúdos de fácil acesso ao usuário, tanto para assistir como 

gravar, experiências e informações. A velocidade da internet e o fácil acesso por 

meio de celulares, tablets e computadores possibilita ao professor disponibilizar 

formas, tutoriais, com o propósito de antecipar um conteúdo, disponibilizar materiais 

complementares, promover a revisão de conteúdos e instigar a pesquisa.  Seu uso 

vem se destacando como estratégia de ensino “Sala de Aula Invertida”3 

Pesquisas apontam que em 2019, 80% do tráfego on-line será por meio de 

vídeos (REVISTA EXAME ON-LINE, 2016). Esses poderosos recursos áudio e visual 

                                                           

3 Sala de aula invertida é uma inversão do modelo de ensino, o aluno tem acesso ao conteúdo onde 
poderá assistir e revisar a hora que mais lhe agrada fora do colégio, usando as aulas apenas como 
tira-dúvidas e participativas (PAIVA, 2016). 
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se destacam como um dos mais populares a serem usados no ensino, dinamizando 

o conhecimento. 

Hoje, a criança tem o acesso tecnológico quase que no berço, chegam às 

aulas dominando mais que o professor. Essa nova geração entra na escola com 

sede de conhecimento, mas não se sujeita às formas tradicionais de ensino. 

Segundo pesquisas realizadas por Costa (2005, p. 103) detectaram que “apenas 5% 

do tempo de seus hábitos midiáticos são dedicados ao vídeo”. 

As crianças do século XXI estão conectadas o tempo todo; dominam o uso de 

games e aplicativos, interagem pelas redes sociais. A Secretaria Municipal de 

Educação (SÃO PAULO, 2008, p. 18) explica “o que pode ser novo para o adulto é 

absolutamente natural para a criança que já nasceu e convive com essas 

tecnologias”.  

Segundo Costa (2005), os vídeos assim como as imagens, no meio 

pedagógico, servem para ilustrar temas científicos que fazem parte dos currículos 

escolares. O único impasse que aos poucos vem sendo contornado é a falta de 

capacitação do uso das tecnologias pelas escolas e também acesso nos meios de 

reprodução. “[...] muitas vezes, não é a ausência de equipamento que impede o 

desenvolvimento de experiências, mas principalmente a falta de familiaridade com a 

linguagem e de uma metodologia adequada ao trabalho” (COSTA, 2005, p. 145).  

A maioria das escolas públicas vive um momento de precariedade de 

recursos tecnológicos e, ao mesmo tempo, precisa ensinar um grupo de alunos 

reconhecidos como nativos digitais. Além disso, ainda é comum certa resistência por 

parte de professores pouco familiarizados com as novas tecnologias. Para Paulo 

Freire (1982, p. 24) “é necessário que o educador, pela sua percepção dos mundos 

interior e exterior, esteja em constante movimento de busca, pesquisa e estudo para 

sempre reinventar o necessário para a sua pratica educacional”. Inspirados no 

pensamento desse educador, destacamos que não tratamos aqui de responsabilizar 

a escola e o professor pela pouca familiaridade com as novas tecnologias, mas de 

contribuir para seu empoderamento disponibilizando novos recursos didáticos que 

possibilitem reinventar suas práticas de modo a ir ao encontro dos modos de 

aprender das crianças do século XXI.  

Na atual conjuntura da globalização, precisamos estar conectados ao mundo 

virtualmente, mas sem esquecer-se do processo de humanização. O educador deve 



43 

 

  

saber explorar as mídias, mas antes de tudo deve criar um ambiente propício ao 

aprendizado. 

[...] essas novas mídias não são apenas produzidas para consumo de forma 
passiva, porque isso não atende às expectativas dos jovens dessa geração. 
Eles não querem apenas ser telespectadores; eles querem ser atores. Eles 
esperam, querem e precisam de informação interativa, recursos interativos, 
comunicações interativas e experiências relevantes, da vida real (JUKES; 
MCCAIN; CROCKETT apud PAZZINI; ARAÚJO, 2013, p. 3). 

As mídias fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, especialmente 

dos jovens. Desde a hora em que acordamos somos bombardeados por grande 

quantidade de informações que chegam através de imagens, áudios e vídeos, em 

tempo real; podemos, inclusive, ter acesso a previsões futuras, a exemplo das 

variações na bolsa de valores e previsão do tempo. É de extrema importância as 

atualizações semestrais de capacitação continuada, novos meios, mídias e também 

de avaliação surgem da noite para o dia. O uso dessa ferramenta em sala de aula 

deve ser considerado pelo professor ao elaborar seu plano de ensino. 

O vídeo é uma das tecnologias muito presente na vida da criança. Desde bem 

pequenas elas aprendem a falar, cantar e dançar com personagens como a Pepa 

(cartoon) ou Galinha Pintadinha (cartoon) que ultrapassa cem milhões de 

visualizações na internet (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2018). 

Podemos dizer que a gama de informação de vídeos na internet abre as 

portas para o mundo e todo tipo de informação e até mesmo de interação com o 

visualizador.  

O uso do vídeo como ferramenta de ensino é um desafio constante, a criação 

de conteúdo é de fácil acesso, mas o uso por professores como construtor de 

conhecimento ainda é pouco. A magia dos vídeos e do fácil acesso aos conteúdos 

diversos torna um recurso de dispersão da atenção. Critérios deverão ser tratados e 

administrados, qualidade do conteúdo, assim como sua fonte de pesquisa.  

Alguns alunos aprendem mais facilmente por meio de imagens, cores, brilho, 

sons e movimentos. O vídeo pode ser conteúdo tanto para ser utilizado em sala de 

aula como material de pré-estudo ou pós-estudo, tornando o aprendizado 

estimulante. Além disso, com um simples toque na tela é possível revisar o 

conteúdo, quantas vezes for necessário. Entende-se, assim, que o vídeo pode ser 

um ótimo recurso no ensino do cartoon para crianças. O conteúdo de informação 

pode ser repetido, pausado, retroceder na velocidade que a criança achar adequado 
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para similar o conteúdo, sendo que o acesso não se limita a uma criança, sala ou 

colégio, no mundo virtual ele fica acessível ao mundo, basta saber navegar e ter 

curiosidade. 

 O Cartoon atualmente é um dos meios de linguagem mais difundidos pelas 

crianças (PATATI; BRAGA 2006), os vídeos de cartoon são os mais assistidos, 

prova são os marcadores de visualizações dos canais do Youtube, agora imagine 

usar tudo isso a favor do ensino. Desse modo foi escolhida essa plataforma para 

disseminar os conteúdos ensinados em vídeos tutoriais de desenho de cartoon, 

permitindo um conteúdo com recurso tecnológico, ampliando as experiências dos 

alunos e seu desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social, imaginativo, lúdico, 

estético, criativo, expressivo e comunicativo.  

Considerando o exposto até aqui, como produto resultante da pesquisa de 

Mestrado Profissional em Educação Básica, pretende-se desenvolver um vídeo para 

ensino da técnica de cartoon a crianças do Ensino Fundamental I. 

 



4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Uma metodologia de pesquisa trata de “caminhos a percorrer, de percursos a 

trilhar, de trajetos a realizar, de formas que sempre têm por base o conteúdo, uma 

perspectiva ou uma teoria” (MEYER; PARAÍSO, 2012, p.15, grifo das autoras). 

Enfim, neste capítulo apresentaremos as escolhas que fizemos ao nos propormos a 

analisar as contribuições da técnica de cartoon para potencializar a linguagem do 

desenho de crianças que frequentam o ensino Fundamental I, de uma escola de 

Videira, em Santa Catarina. Consideramos a hipótese de que os vídeos, ao serem 

inseridos na prática pedagógica das escolas, poderão contribuir para o 

desenvolvimento da criatividade, tanto dos alunos como dos professores, permitindo, 

inclusive, que sejam parceiros no processo de aprendizagem.    

  

4.1 TIPO E ABORDAGEM 

 

A natureza deste objeto não está relacionada à representatividade numérica 

e, sim, à qualidade e compreensão do grupo aplicado, que, nesse sentido requer a 

adoção dos preceitos metodológicos da pesquisa qualitativa. 

 Conforme Minayo (2001, p. 14), a pesquisa qualitativa  

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis.  

Assim, essa abordagem possibilita, ao pesquisador ir além da dimensão 

teórica da pesquisa.  

Com relação ao tipo de pesquisa, esse estudo envolve a bibliográfica, 

pesquisa-ação e pesquisa com crianças. Inicialmente, a pesquisa bibliográfica nos 

ajudará a entender e ampliar os conhecimentos sobre estudos científicos que 

discutem concepções da criança, de múltiplas linguagens e, mais especificamente, 

sobre a linguagem do desenho e a técnica de cartoon. A pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído, principalmente, de 

livros e artigos científicos (GIL, 2009). 

Também foi realizada uma pesquisa-acão no Colégio Gennius, de Videira SC. 

O principal objetivo da pesquisa-ação é propiciar novas informações, gerar e 
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produzir conhecimento que proporcione melhorias e soluções para toda instituição, 

no caso, a escola anteriormente citada (THIOLLENT, 2011). 

A proposta deste estudo não consiste em falar ‘sobre’ as crianças, mas 

envolve uma escuta delas sobre a técnica de cartoon.  

Dessa forma, essa escolha lança desafios que nos remetem aos estudos que 

tratam da metodologia de pesquisa ‘com’ crianças.   

O estudo das realidades da infância com base na própria criança é um 
campo de estudos emergente, que precisa adotar um conjunto de 
orientações metodológicas cujo foco é a recolha da voz das crianças. 
Assim, além dos recursos técnicos, o pesquisador precisa ter uma postura 
de constante reflexibilidade investigativa. [...] a não projetar o seu olhar 
sobre as crianças, colhendo delas, apenas aquilo que é o reflexo dos seus 
próprios preconceitos e representações. O olhar das crianças permite 
revelar fenômenos sociais que o olhar dos adultos deixa na penumbra ou 
obscurece totalmente (SARMENTO; PINTO, 1997, p. 78). 

Prout (2010) mostra que é crescente o número de pesquisas que envolvem 

participação das crianças nas decisões da escola e da sociedade e destaca os 

resultados positivos dessa participação.  

Barbosa (2014, p. 449) afirma que estudos nessa perspectiva podem ser “um 

espaço de transformação para os seus interlocutores, que saem da visão das 

crianças como seres frágeis, incapazes e chegar à visão de que são sujeitos que 

exigem proteção e cuidado, mas que, paradoxalmente, possuem potência”.  

Com relação ao desafio de dar visibilidade às falas, expressões, sentimentos, 

gostos e gestos das crianças, Silva (2004, p. 233) afirma que 

 
Esse é um grande desafio que se tem colocado a professores e 
pesquisadores da educação, preocupados em entender a infância: o que 
pensam as crianças a respeito da escola, do trabalho, das brincadeiras, dos 
seus colegas, dos seus professores e dos adultos em geral? Enfim, o que e 
como a criança vê, sente, pensa a respeito desse mundo que já estava 
pronto quando ela chegou? E como interage com ele? São questões que, a 
partir do momento em que são feitas, apontam para uma concepção de 
criança capaz, que faz, pensa, conhece, atua, explora e modifica o que está 
à sua volta. E revelam a necessidade de se dar voz (não necessariamente a 
fala) para que esses seres de pouca idade manifestem as suas teorias a 
respeito da vida.  

 

Dar conta desse desafio não é tarefa familiar aos pesquisadores de um modo 

geral, mas ao contrário, um grande desafio, pois as crianças, na maioria das vezes, 

são imprevisíveis. Dornelles e Fernandes (2015, p. 75) ensinam que “ao se inventar 

metodologias com elas [as crianças] construídas não se evite o arriscar, as 
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incertezas, os desvios de rotas naquilo que as crianças dão sentido ao que lhes 

acontece na vida, no mundo”. 

 Marques, Machado e Pinto (2017, p. 526) ainda afirmam: as crianças 

colocam do avesso a lógica adulta, pois: 

 
Elas pensam e falam em rede! Tudo está conectado em seus pensamentos, 
e essa conexão vira pelo avesso a lógica estruturada dos pensamentos 
lineares dos adultos. Elas também não se sujeitam a nos falar no tempo dos 
adultos – ou seja, nem sempre dizem quando são formalmente indagadas, 
mas inventam seus próprios tempos – ora se calam, ora nos falam. E ainda 
fazem isso com o corpo inteiro, e de um jeito que não estamos muito 
acostumados [...] A maioria dos adultos já se fixou na linguagem oral e 
escrita e desaprendeu essas outras tantas linguagens que as crianças 
conhecem tão bem. Nesse sentido, a pesquisa com crianças consiste em 
metodologia que confie em suas falas, em seus conhecimentos e saberes. 
 
 

Os adultos, na maioria das vezes, ainda não detêm o hábito de pedir 

autorização ou permissão às crianças para entrar em suas vidas (MARQUES, 2013; 

SILVA, 2018). Ao escolhermos as crianças como participantes dessa pesquisa, 

corroboramos Sarmento (2009, p. 29) quando afirma que, 

[...] não são apenas os adultos que intervêm junto das crianças, mas as 
crianças também intervêm junto dos adultos. As crianças não recebem 
apenas uma cultura constituída que lhes atribui um lugar e papéis sociais, 
mas operam transformações nessa cultura, seja sob a forma como a 
interpretam e integram, seja nos efeitos que nela produzem, a partir das 
suas próprias práticas. 

 Toda pesquisa exige comprometimento ético do pesquisador com relação 

aos sujeitos, contudo, quando os sujeitos são crianças, os cuidados éticos assumem 

características pouco familiares aos adultos, pois 

Nas relações entre adultos e crianças, os adultos são, a maior parte das 
vezes, aqueles que detêm o saber, dão a permissão e fixam as regras. Na 
investigação com crianças, os adultos são as crianças que detêm o saber, 
dão permissão e fixam as regras – para os adultos (GRAUE; WALSH, 2003, 
p. 76). 

Nesse sentido, “Adentrar no tempo e no espaço das crianças exige um 

‘acolhimento mútuo’ – ou seja, tanto as crianças como o/a pesquisador/a precisam 

sentir-se confortáveis na presença uns dos outros” (MARQUES, MACHADO; PINTO, 

2017, p. 525).  
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4.2 LÓCUS DA PESQUISA 

 

A investigação foi realizada na Escola Gennius de Videira, Santa Catarina. 

Essa escola foi escolhida como lócus da pesquisa por ter oficinas de artes onde 

permite a aplicação da pesquisa sem interferir no desenvolvimento dos 

componentes curriculares regulares, e pela permissão dos representantes da escola.  

A Escola Gennius teve início de suas atividades em 1980, com a união das 

irmãs Ana Maria Pasqual de Souza e Carina Colle, o empreendedorismo marcou a 

fundação das escolas Comecinho de Vida e Gennius Ensino Fundamental na cidade 

de Videira no estado de Santa Catarina. De início, o foco era a pré-escola, tendo o 

nome de Comecinho de Vida, o nome escolhido fez referência à proposta 

apresentada pelas fundadoras, oferecendo ensino de qualidade às crianças que 

estavam iniciando a vida escolar. A educação infantil foi o carro chefe da Escola 

Comecinho de Vida por 20 anos, sendo que, em 2002, atendendo ao apelo dos pais 

e dos próprios alunos que queriam continuar na instituição, foi implantado o Ensino 

Fundamental passando a se chamar Gennius, nome de origem latina que significa 

valor e autenticidade, além do talento de descobrir, criar e inventar. 

O Comecinho de Vida e Gennius Ensino Fundamental ganhou maturidade e 

experiência, e vem influenciando o crescimento e o aprendizado de várias gerações, 

tornando-se referência educacional regional.  

 

4.3 PARTICIPANTES 

 

Os participantes da pesquisa foi um grupo de cinco crianças, de idades entre 

8 a 11 anos, matriculadas no Ensino Fundamental I da escola. Essas crianças 

participam das oficinas de artes, promovidas nas quartas-feiras, no período da 

manhã. Os critérios para participação foram: 1) querer participar – assentimento da 

criança; 2) consentimento do responsável; 3) ser participante de oficina de artes; 

   

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para coletar os dados dessa pesquisa foram utilizados dois instrumentos:  

1) um roteiro semiestruturado de entrevista inicial com as crianças;  

2) um roteiro de observação;  
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Segundo Gil (2009, p. 101), “a observação nada mais é que o uso dos 

sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano [...] 

como procedimento científico à medida que serve a um objeto formulado de 

pesquisa”.  

3) um roteiro semiestruturado de entrevista final com as crianças. Conforme 

Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição 

dos fenômenos sociais, mas também, sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade”. “[...] além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no 

processo de coleta de informações” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

 

4.4.1 Roteiro da Entrevista Inicial com as Crianças 

 

1. Você gosta de desenhar? Por quê? 

2. Costuma desenhar? Quando? O que gosta de desenhar? 

3. O que achas dos cartoons? Acha que é fácil ou difícil fazer esse tipo de 

desenho? Por quê? 

4. Gostaria de experimentar esse modo de desenhar? 

4.4.2 Roteiro da Entrevista Final com as Crianças 

1. O que você achou de desenhar cartoons? 

2. Gostaria de continuar aprendendo essa técnica de desenho? 

3. O que você ainda gostaria de aprender sobre esse modo de desenhar? 

4.4.3 Roteiro de Observações 

1. Conhecimento sobre o uso dos materiais e os modos de exploração; 

2. Interações com o pesquisador: atenção, perguntas, comentários feitos 

pelas crianças; 

3. Interações com os colegas: ajuda entre pares; juízo crítico em relação às 

produções próprias e dos pares; 

4. Desenvolvimento da percepção e coordenação motora em curto tempo. 

5. Satisfação ao aprender a técnica de cartoon.  
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4.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Antes de iniciar o ensino da técnica do cartoon para as crianças, elas serão 

entrevistadas para conhecermos seu desejo (ou não) de aprender essa técnica e de 

participar da pesquisa. Considerando o aceite das crianças foi dado o 

encaminhamento aos procedimentos éticos. 

 Foi solicitado o consentimento da escola, o assentimento das crianças 

(Apêndice 01), consentimento das famílias (Anexo 01) e, termo de consentimento 

para uso de imagens (Anexo 02). O estudo foi submetido ao Comitê de Ética da 

UNIARP e aprovado através do parecer de número 3.047.162. 

 

4.6 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 No segundo semestre de 2018, foi realizada uma reunião com os 

responsáveis pelas oficinas de artes e educação física da escola Gennius de Videira 

– SC, para apresentar a proposta dessa pesquisa e saber do interesse e viabilidade 

de aplicação da mesma. Nesse momento foi decidido que a aplicação desse projeto 

se daria nas oficinas aplicadas nas manhãs das quartas-feiras, no mês de novembro 

de 2018. 

A pesquisa foi aplicada a um grupo de cinco crianças entre oito e onze anos 

de idade que participaram das oficinas regulares do colégio e que quiseram 

participar da pesquisa. A escola disponibilizou uma sala com os materiais 

necessários e providenciou o contato e consentimento das famílias das crianças que 

estiveram envolvidas no estudo de acordo com as normas, termos e formulários 

cedidos pela Uniarp. 

Através dessa proposta as crianças foram desafiadas a representar o mundo 

através da técnica do cartoon.  

A coleta de informações foi aplicada por meio de 8 encontros de 55 minutos, 

nas quartas-feiras, pela manhã. Nesses momentos foram aplicadas técnicas de 

desenho em cartoon, passando por desenvolvimento de coordenação motora, 

percepção visual, e estratégias de representação do desenho, seguindo de uma 

última atividade como avaliação das técnicas aplicadas, para detectar possíveis 

mudanças no desenho. 

 



5 CARTOON PROJECT: PENSAMENTOS COLORIDOS DAS CRIANÇAS DO 

COLÉGIO GENNIUS 

 

Nesta seção serão apresentados os dados e os resultados de cada etapa da 

pesquisa realizada com as 5 crianças do Colégio Gennius, de Videira SC.  

 

5.1 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA E SUA RELAÇÃO COM O DESENHO 

 

Laura, Lucas, Laís, Maria Júlia e Henrique, autores dos desenhos e das ideias 

aqui apresentadas e discutidas foram parceiros nessa pesquisa. Emprestaram-nos, 

generosamente, seu tempo, suas ideias, seus desenhos, suas palavras, seus risos, 

suas críticas.... Confessamos que, manter seus nomes e suas imagens no texto 

dessa pesquisa não foi uma decisão fácil, considerando orientações éticas que 

recomendam o anonimato dos participantes. Considerando as alternativas usadas 

por diferentes pesquisadores como mostra os estudos de Kramer (2002, p. 51), 

encontramos nas palavras dessa pesquisadora quando afirma e, ao mesmo tempo, 

nos indaga:  

Segundo o referencial teórico-metodológico que nos tem orientado nesses e 
em outros estudos, a criança é sujeito da cultura, da história e do 
conhecimento. Pergunto: é sujeito da pesquisa? Embora os estudos 
transcrevam seus relatos, elas permanecem ausentes, não podem se 
reconhecer no texto que é escrito sobre elas e suas histórias, não podem ler 
a escrita feita com base e a partir dos seus depoimentos. As crianças não 
aparecem como autoras dessas falas, ações ou produções. Permanecem 
ausentes. 

 

Nesse sentido, por respeito à autoria das crianças, ousamos manter suas 

imagens e identidades nessa pesquisa, tomando cuidado ético de não expor, 

publicamente suas vidas privadas.  

Houve consentimento das famílias, do colégio e da própria criança para a 

participação e uso pedagógicos das imagens, mediante assinatura dos Termos de 

Consentimento para Participação e para o Uso de Imagem. A figura 6 mostra seus 

rostos, seus nomes e suas idades. 
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Figura 6 – Participantes da pesquisa – alunos e alunas do Colégio Gennius 
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Quadro 4 - Dados da Entrevista Inicial com as Crianças 

 Você gosta 

de 

desenhar? 

Por quê? 

Costuma 

desenhar? 

Quando? O 

que gosta de 

desenhar? 

Você acha que 

é fácil ou difícil 

desenhar 

cartoon? Por 

quê? 

Gostaria de 

experiment

ar esse 

modo de 

desenhar? 

Laura Porque eu 

gosto! 

Em casa, na 

escola, 

paisagens  

Depende do 

desenho. 

Sim 

Maria 

Júlia 

É legal, 

divertido e é 

minha coisa 

favorita. 

Paisagens, 

animais 

Mais o menos  Sim 

Laís Por que é 

legal e muito 

divertido. É 

minha aula 

favorita. 

Paisagens 

animais, flores, 

natureza 

Não sei. Sim 

Lucas Acho legal. Histórias em 

quadrinho, 

cartoon 

Acho que é 

difícil. 

Sim 

Henrique Por que eu 

gosto de 

dinossauros e 

histórias em 

quadrinho. 

Histórias em 

quadrinho, 

cartoon, 

personagens de 

jogos. 

Não sei. Acho 

que é difícil. 

sim 

Fonte: o autor 

  

O quadro 4 nos mostra que todas as crianças participantes da pesquisa 

gostam e costumam desenhar, embora esse não tenha sido um critério na seleção 

inicial dos participantes. Com relação às suas preferências, Lucas e Henrique 

mencionaram os desenhos em quadrinhos e cartoons. Possivelmente, ao citarem 

quadrinhos e cartoons, os meninos estavam expressando mais a sua expectativa 

com relação à participação na pesquisa do que seu costume em realizar esse tipo 

de desenho. Considera-se essa possibilidade pelo fato de, ao serem indagados 

durante essa entrevista, sobre ser fácil ou difícil desenhar cartoons, Lucas 

considerou que é difícil e Henrique não sabia, mas também achava que seria difícil.  
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Entendemos que, mais importante que gostar ou não gostar de desenhar; do 

que ter ou não ter experiência com a técnica do cartoon, é estarem curiosas em 

aprender e, nesse sentido, todas as crianças participantes estavam interessadas em 

conhecer essa técnica de desenho: “- Quando vamos começar?”, perguntavam elas. 

 Para interagir com as crianças durante a pesquisa foi criado um personagem 

cartunizado. Este foi usado como mascote desse projeto na apresentação dos 

materias.  

 

Figura 7– Capa de material didático 

 
Fonte: O autor  
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 A escolha do lápis como mascote, bem como o seu nome, Jack, teve a 

participação das crianças e foi realizada à partir de uma conversa, antes do primeiro 

encontro de estudos. Nesse sentido foi desenvolvido pelo pesquisador um esquema 

de construção de personagem cartonizado, com diferentes rotações e expressões, 

para ser usado na construção e aplicação nos materiais. As figuras 8 e 9 mostram 

os esquemas criados para a contrução do Jack. 

 

Figura 8 – Esquema 1 de construção de personagem Jack 

 

Fonte: autor 
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Figura 9 – Esquema 2 de construção de personagem Jack 

 

Fonte: autor 

  

 Também um fantoche desse personagem (Figura 10) foi produzido para 

interagir dietamente com as crianças e nas gravações das narrativas durante a 

produção do vídeo.   
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Figura 10 – Fantoche Jack 

 

Fonte: autor 

 

5.2 PRIMEIRO ENCONTRO 

 

Objetivos: Análise do grau de representatividade antes da aplicação das técnicas 

de desenho 

Duração: 55 minutos 

Materiais necessários: Folha sulfite A4, lápis de escrever e borracha. 

 

 O pesquisador acolheu as crianças no primeiro encontro apresentando-lhes o 

espaço e os materiais que seriam utilizados durante a pesquisa. Desde a chegada 

elas, as crianças, estavam ansiosas por iniciar e foram se acomodando nas mesas 

junto aos colegas, conforme suas relações e afinidade. 

 A primeira proposta consistiu em desenhar um personagem feminino ou 

masculino. A intenção era conhecer os modos de representação gráfica, tal como 

coordenação motora fina, o uso dos materiais, percepção visual e um pouco do seu 

vocabulário de imagens. Para isso, elas foram convidadas a criar seu próprio 

personagem, sem a ajuda do professor – uma criação livre. A tarefa foi realizada 

sobre o papel no tamanho A4, a lápis, com acabamento em nankin, sem pintura. 
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 Os alunos trouxeram seus estojos para as atividades, mesmo não sendo 

necessários. A Aluna Maria Julia estava com o lápis todo mordido, quando 

questionada ela comenta: 

- Aqui eu mordi! (Maria Julia) 

- Eu mordo também o lápis (Laís) 

- Por que? Vocês ficam nervosas? (professor) 

- É, no meio da prova. (Maria Julia) 

Relatos fragmentados do projeto documentados em vídeo, podendo ser vistos no 

link: https://www.youtube.com/watch?v=05mMBXi1bdU 

 

   

Figura 11 – Primeira proposta de atividade 

 

Fonte: autor 
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 Tão logo receberam as folhas, deu-se início às atividades. A figura 7 mostra 

as crianças trabalhando no primeiro encontro.  

 

Figura 12 – Crianças trabalhando durante o primeiro encontro 

 

Fonte: o autor 
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Figura 13 – Resultados do trabalho das crianças nesse primeiro encontro 

 

Fonte:  autor 
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Quando as crianças se depararam com uma folha branca e a proposta de 

representarem uma pessoa, sem uma referência visual, de início, se mostraram 

tímidas, inseguras e retraídas. A partir de várias intervenções brincalhonas do 

pesquisador, elas foram se descontraindo: riram, interagiram e se divertiram.  

Na falta de uma referência visual, Lucas representou o boneco em forma de 

palitos e perguntou se poderia ser naquele formato. Como resposta foi informado 

que estaria livre para fazer como quisesse. Essa resposta não somente o deixou’ 

aliviado, como também, indiretamente abriu possibilidade para que os demais 

participantes seguissem o mesmo modelo estereotipado, tão conhecido entre eles e 

tão difícil de ser rompido (MIZIESCKI; FELDHAUS, 2016). Nesse sentido, como 

resultado inicial tivemos cinco representações de figura humana em forma de palito. 

Os desenhos se diferenciaram em poucos detalhes, sendo possível observar que as 

meninas se representaram com cabelos compridos. Essa é uma solução rápida e 

conhecida por todos, não só praticado por crianças, mas pela maioria dos adultos. O 

contato recorrente com desenhos estereotipados dificulta o rompimento com esse 

modo de representação, pois ela permanece no banco de imagens mental. Contudo, 

nesse momento, nos inspiramos em Malaguzzi (1999, p. 87) quando afirma sobre a 

importância de ter expectativas positivas com relação ao desenho e aprendizagem 

das crianças, pois segundo esse educador italiano, a “criatividade parece ser 

favorecida ou desfavorecida de acordo com as expectativas dos professores, das 

escolas, das famílias e das comunidades, bem como da sociedade em geral, 

conforme o modo as crianças percebem essas expectativas”.  

Laura que também é irmã de Henrique finaliza a atividade e logo comenta 

sobre as características de seu irmão quando pequeno: 

- O Henrique tinha cabelo ruivo! (Laura) 

- Você tinha cabelo ruivo? (Professor) 

- Eu tinha cabelo cacheado e ruivo. (Henrique) 

Essa conversa é muito importante para a atividade, onde eles vão 

fomentando a percepção visual de seus colegas e si mesmos.  

Lucas, em seu desenho evidenciou vontade de desenhar histórias em 

quadrinhos e imagens sequenciais. Laís e Maria Julia estudam na mesma sala de 

aula e trouxeram soluções muito próximas. Laura mostrou uma empunhadura 

inadequada ao segurar o lápis e isso, de certo modo, requer atenção, pois prejudica 

sua coordenação motora fina. Em conversa com sua mãe, fomos informados de que 
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suas professoras estão fazendo um trabalho com exercícios para auxiliá-la a vencer 

essa dificuldade. 

Para compreender esse processo lembramos Derdyk (2015) quando mostra o 

quanto é comum que haja um empobrecimento do desenho quando a criança passa 

pelo processo de alfabetização, cabendo à escola, através de seus profissionais, 

criar condições para que as experiências artísticas tenham continuidade.  

 

5.3 SEGUNDO ENCONTRO 

 

Objetivos: Exercitar a coordenação Motora Fina. 

Duração: 55 minutos 

Materiais necessários: Folha sulfite A4, lápis de escrever e borracha. 

 

 Este encontro teve como objetivo exercitar a coordenação motora fina.  A 

coordenação motora fina é habilidade necessária para o aprimoramento da técnica 

do desenho e está diretamente relacionada com a percepção visual, sendo que a 

pouca habilidade em uma, compromete o desenvolvimento da outra. Recortes, 

modelagens, pinturas, rasgaduras são importantes para o desenvolvimento dos 

pequenos músculos da mão e antebraço. 

 

Todo o momento do processo da atividade foi registrado em vídeo, as 

crianças ficaram curiosas como ficaria esse registro. Laís e Maria Julia deram ideia 

de um fundo musical, e que elas gravariam a música. 

Que música vai ser? (Professor) 

O Sol! (Laís e Maria Julia)  

Foi combinado um dia específico para fazermos esse registro musical, 

resultando no vídeo https://www.youtube.com/watch?v=05mMBXi1bdU na 

minutagem 14:24. 

A câmera não inibe as crianças, pelo contrário, ao saberem que iriam para a 

plataforma online de vídeo do Youtube elas ficam mais ativas e participativas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=05mMBXi1bdU
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Figura 14 – Exercícios de coordenação motora 
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 Todas as crianças conseguiram realizar a tarefa e, de modo geral, 

alcançaram melhor desempenho no traçado de linhas retas. Lucas, Laura e 

Henrique consideraram difícil a realização da atividade. Ao serem questionados se, 

anteriormente, já haviam feito algum tipo de exercício dessa natureza, eles 

responderam que não.  

  - A única regra é, só tem que pintar o fundo. Respondeu Henrique sobre 

atividades de artes. 

 Laura considerou como difícil os exercícios de linhas retas e fáceis os 

exercícios de linhas curvas, explicou isso citando a semelhança de alguns exercícios 

com as letras de seu nome.  

 - Laura, o que você achou desse exercício? (Professor) 

 - Esses dois são difíceis, e esse também. Comenta Laura sobre os 

exercícios de círculos. 

 - Qual você achou mais fácil? Por que você achou isso? (Professor) 

 - Esse! (Laura falando sobre os exercícios espirais)  

 - E porque é igual a letra do meu nome! (Laura) 

 

Maria Julia e Laís acharam fáceis e afirmaram terem gostado de realizar essa tarefa. 

   

 

5.4 TERCEIRO ENCONTRO 

 

Objetivos: Exercitar a percepção visual e a ideia de unidade medida 

Duração: 55 minutos 

Materiais necessários: Folha sulfite A4, lápis de escrever, e borracha. 

 

 Neste encontro o pesquisador apresentou técnicas de percepção visual, 

meios de visualização do real e unidades de medidas para desenho.  

 A ideia de proporção relacionada a unidades de medidas foi uma estratégia 

compreendida pelo grupo, contudo, as crianças reclamaram a falta de acessórios 

como réguas, esquadros e compasso. Esses materiais não foram disponibilizados 

na intenção de desafiar a percepção visual e a coordenação motora fina das 

crianças em favor da expressão artística e imaginativa. Girardello (2012) defende a 

eliminação, em nossa cultura, do preconceito que ainda separa a razão da emoção, 
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a sensibilidade do intelecto. Seguindo esse pensamento, entendemos que o 

aprimoramento da percepção visual, através da aprendizagem a técnica, traz 

contribuições para a dimensão estética e imaginativa das produções artísticas das 

crianças. 

   

Figura 15 – Exercício de percepção visual e a ideia de medidas 

 
Fonte: O autor (2018) 
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No terceiro encontro é a vez de entendermos a percepção visual. 
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 Nessa primeira abordagem ilustrativa algumas crianças queixavam-se de 

dificuldade em desenhar. O pesquisador, então, desenhou no quadro uma 

possibilidade simples de personagem de cartoon, mostrando modo como são 

explorados os traçados de linhas retas, oblíquas, curvas; incentivou-os a 

experimentar, brincar com o lápis e exercitar os diferentes traços, sem preocupação 

com o resultado final. 

 As próprias crianças foram percebendo seus avanços na percepção visual e 

coordenação motora durante a realização do exercício e, comentavam isso, umas 

com as outras. O pesquisador ajudou as crianças a compreenderem a relação entre 

a atividade envolvendo unidades de medida e o desenho do cartoon. Foi introduzida 

a composição do personagem e as crianças estavam bastante entusiasmadas.  

 

5.5 QUARTO ENCONTRO 

 

Objetivos: Apresentação do estilo de desenho Cartoon e Gêneros. 

Duração: 55 minutos 

Materiais necessários: Folha sulfite A4, lápis de escrever e borracha. 

 

 Nesse encontro relatamos para as crianças alguns pontos significativos 

alusivos à trajetória histórica do cartoon e o modo como surgiram as primeiras 

representações. Lembramos alguns personagens de sucesso conhecidos por eles 

através das diferentes mídias. Depois iniciamos os exercícios de representação, com 

redução e simplificação da forma real, das partes de personagens do cartoon. 

Iniciamos por explorar as partes do rosto e as diferentes expressões, pois essas 

agregam movimento e personalidade ao desenho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

  

 

 

 

Figura 16 – Exercício de percepção visual e apresentação do estilo cartoon 

 
Fonte: O autor (2018) 
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Fonte: O autor (2018) 
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Neste exercício foi ensinado sobre como compor rostos de personagens, 

usando formas geométricas como base para a construção e, também, sobre o uso 

de guias verticais/horizontais para a organização dos elementos. Assim como 

Malaguzzi (1999) entendemos a criatividade como resultado de conexões entre a 

escola do saber a escola da expressão.  

Essa etapa requer desconstrução e reconstrução de certas possibilidades 

representativas. Desconstrução no sentido de desafiar as crianças a abandonarem 

representações estereotipadas e reconstrução no sentido de criar/experimentar 

outros modos de desenhar.  

As crianças precisam ser desfiadas a observarem e experimentarem. Nesse 

sentido Maria Julia comentou: “- Eu gostei desse nariz em formato de ‘b’ –a letra de 

Bernardo”. Associações como essa são construções pessoais e com significado 

para as crianças, facilitando a memorização e a transposição dessa informação para 

seus próprios registros. Aproveitando essa situação, sugerimos que as crianças 

observassem esses elementos (nariz, boca, olhos, orelhas...) em seu próprio rosto, 

no rosto dos colegas, em fotografias e diferentes ilustrações. Caso contrário, corre-

se o risco de que a criança troque um estereótipo por outro.  

Para a construção do desenho, a estratégia é a de compor linhas para auxiliar 

no alinhamento das partes do rosto.  

O Professor explica provocando no quadro sobre a facilidade de desenvolver 

um personagem utilizando linhas guias para alinhamento. Uma linha vertical para 

centralização dos olhos, nariz e boca, e uma horizontal para alinhamento entre olhos 

e orelhas. Essas linhas guias facilitam na repetição ou expressão facial do 

personagem, ideal para quem quer aprimorar a personagem para histórias em 

quadrinhos, jogos digitais, animações entre outros tantos produtos cartunizados. 

Para a representação da cabeça, a primeira etapa é desenvolver formas 

geométricas para assim esculpir o desenho em linhas. Inserir os olhos, nariz, boca, 

orelhas dentro da face não é uma regra, porém os alunos se limitam a representar 

esses elementos dentro da forma, preocupando-se com o alinhamento e tamanho. 

Ao receberem a proposta de atividade, as crianças experimentaram na 

própria folha impressa. Nesse exercício foi-lhes apresentado três exemplos de 

composição para tomarem como referência inicial em suas criações de expressões 

faciais.  
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Lucas realizou sua tarefa e refez as formas em outra folha de papel, agregou 

detalhes ao desenho, evidenciando seu interesse em aprimorar suas 

representações. Henrique trouxe situações interessantes e criativas para o exercício. 

Laís, Laura e Maria Júlia, nesse momento, ainda ficaram presas ao exemplo inicial 

dado pelo pesquisador. 

 

5.6 QUINTO ENCONTRO 

 

Objetivos: Usar unidade de medida na representação do corpo do Cartoon 

Duração: 55 minutos 

Materiais necessários: Folha sulfite A4, lápis de escrever e borracha. 

Desenvolvimento: Os alunos conhecerão as divisões da face e do corpo do 

personagem e desenharão 3 proporções de corpos. 

 

 Para a construção do corpo do personagem, selecionamos uma parte do 

mesmo para ser tomada como unidade de medida e, assim, repetindo o exercício de 

percepção visual. O elemento usado para a medição foi a cabeça. Os alunos, em 

geral, compreenderam facilmente essa etapa da técnica. Cena capturada em vídeo 

mostra Maria Júlia e Laura conversando e ensinando sobre como usar a unidade de 

medida aprendida no terceiro encontro para representar com proporção as partes do 

corpo de seu personagem. 

 A ajuda entre os pares ganha mais ação nessa etapa. Eles acompanham o 

processo de criação um do outro. Percebemos que, nesse momento, algo 

interessante começa a aparecer, os alunos cuidam para que o seu desenho seja 

original, tentando desviar das coisas que o colega está fazendo e buscando o 

autoral, ou seja, autonomia em suas ideias. Dá para perceber características 

pessoais de cada aluno em seu desenho, como por exemplo, o formato dos cabelos.  

Os acessórios começaram a ganhar representatividade, também. 

 Corroboramos Malaguzzi (1999) quando chama atenção sobre a importância 

decisiva do intercâmbio de ideias para o desenvolvimento da criatividade. O 

pesquisador estava deixando de ser a única fonte de referência para o desenho das 

crianças; elas, estavam por demais interessadas nos desenhos de seus pares e 

recriavam aquilo que era representado por seus colegas. 
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Figura 17 – Construção do personagem de cartoon 2 

 
Fonte: O autor (2018) 
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5.7 SEXTO ENCONTRO 

 

Objetivos: Desenhar as vestimentas dos personagens 

Duração: 55 minutos 

Materiais necessários: Folha sulfite A4, lápis de escrever e borracha. 

Desenvolvimento: Estudos de acessórios, roupas, calçados e expressões 

corporais.  

Nessa etapa de aplicação da técnica foi ensinado como desenhar acessórios, 

roupas e calçados. Como meio de aguçar a percepção visual, foram estudados os 

vários modos de representação tendo como base o que eles estavam usando. Nos 

encontros anteriores e, aqui especialmente, foi possível ver que a cada repetição a 

representação vai sendo sofisticada. Cores e formas são aprimoradas e 

reconhecidas. A manipulação das mais variadas imagens, texturas, são exploradas 

sobre o papel, desenvolvendo maneiras diferentes de interpretação.  

Laís mostrou desenvoltura e gosto por roupas e acessórios. Repetiu os 

exemplos dados pelo pesquisador e detalhou tais elementos em seus desenhos. Os 

meninos mostraram menor interesse em representar roupas, contudo exploraram 

bem as expressões faciais em seus personagens. 
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Figura 18 – Construção do personagem de cartoon 3 

 

Fonte: O autor (2018) 
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5.8 SÉTIMO ENCONTRO 

 

Objetivos: Avaliar o uso feito pelas crianças das técnicas ensinadas. 

Duração: 55 minutos 

Materiais necessários: Folha sulfite A4, lápis de escrever e borracha. 

 

Na última etapa da pesquisa-ação foi proposto que os alunos fizessem uma 

nova representação de personagem de cartoon. Foi possível observar diferença 

considerável nas representações finais a partir do uso que fizeram dos 

conhecimentos técnicos. Os personagens, agora, ganharam personalidade: massa, 

proporção, formas nos olhos, cabelos projetados, adereços e acessórios. A 

criatividade expressou-se por meio da união entre processos cognitivos, afetivos e 

imaginativos, permitindo que as crianças chegassem a soluções inesperadas 

(MALAGUZZI, 1999). 

Laís valoriza seus personagens representando diversos detalhes de 

acessórios e roupas. Dedicou-se às aulas, repetindo e exercitando todo o conteúdo 

em casa. Firmou sua relação de amizade com Maria Júlia, sendo que buscaram, na 

maioria das vezes, trabalhar juntas, dando opiniões e fazendo sugestões uma a 

outra.  

Laís:  

- Eu adorei essa técnica! A parte que eu mais gostei foi a da roupa, porque eu 

achei que minha jardineira ficou muito bonita. É o estilo da Laís e está maravilhoso. 

(risos) 

 Maria Julia:  

- O meu tem uma roupa de passear, boa para festa. O que eu mais gostei foi 

o cabelo ficou ótimo. 

Henrique e Lucas também se tornaram bastantes amigos. Trabalharam e 

desenvolveram a técnica em parceria, se ajudando mutuamente. Planejam 

confeccionar uma história em quadrinhos para lançar e vender em 2019, mostrando 

não só que estão atentos ao crescimento e modernização das mídias, como 

também, expressam, de certo modo, vestígios de uma visão empresarial. Nesse 

sentido, Gobbi (2010) nos mostrou que os desenhos são fontes que informam sobre 

as crianças e seus contextos sociais, históricos e culturais. E, ainda Girardello (2012) 
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explica que, através da imaginação, a criança vislumbra coisas novas, presente ou 

esboça futuros possíveis.  

 

Figura 19 – Amostra do material para o segundo desenho 

 
Fonte: O autor (2018) 
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5.9 OITAVO ENCONTRO 

 

Objetivos: Escutar a avaliação das crianças sobre o Cartoon Project; Dar uma 

devolução para as crianças, suas famílias e equipe da Escola Gênnius sobre os 

resultados da pesquisa. 

Duração: 55 minutos 

Materiais necessários: Desenhos feitos na avaliação, fita adesiva e câmera de 

vídeo. 

 

Após a conclusão das atividades com as crianças foi realizada uma entrevista 

final para conhecer avaliação delas sobre suas experiências com a técnica de 

cartoon. Essa entrevista foi gravada em vídeo e está sucintamente transcrita no 

quadro 5.  

 

Quadro 5: Dados da Entrevista Final com as Crianças 

 

  

O que você achou de desenhar 
cartoons? 

 

Gostaria 
de 
continuar 
aprendend
o essa 
técnica? 

O que você ainda 
gostaria de 
aprender sobre 
esse modo de 
desenhar? 

Laura Gostei bastante, achei difícil.  Sim Animais 

Maria 
Júlia 

Eu amei. Achei fofinho; gostei das 
roupas de sair e do cabelo que 
ficou ótimo. Aprendi bastante 
coisas. A única coisa que eu não 
gostei foi que acabou a aula! 

sim Animais fofinhos 
roupas e flores 

Laís Eu adorei essa técnica. O que eu 
mais gostei foi de desenhar 
roupas. Nós aprendemos a 
desenhar, foi fácil, um estilo bem 
bonito, maravilhoso, 

sim Animais, Sapatos, 
florestas, Barbie, e 
pintar com tinta.  

Lucas Bem legal e fácil. O Henrique e 
eu queremos fazer uma história 
em quadrinho, e ficar famosos. 

sim Desenhos 
animados, 
dinossauros, 
menino do acre, 
Gibis e Meteoros 

Henriq
ue 

Achei bem bacana. Também 
gostaria de fazer uma história em 
quadrinhos para vender. 

sim Dinossauros, 
menino do acre, 
personagens de 
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jogos e do mundo 
Marvel. 

  

 Os resultados mostram que todas as crianças participantes dessa pesquisa 

gostaram de aprender a técnica do cartoon e têm expectativas de continuar 

desenvolvendo esse modo de desenhar. Listaram diferentes sugestões de temas 

para próximas vídeo-aulas, sendo que o desenho de animais foi unanimidade nesse 

grupo de crianças. 

Kramer (2002) instiga os pesquisadores no sentido de fazerem a devolução 

dos dados encontrados na pesquisa. Seguindo essa recomendação, no início de 

2019 está previsto a realização de um encontro com as crianças, suas famílias e 

equipe pedagógica da Escola Gênnius para divulgar os vídeos resultantes dessa 

pesquisa, em especial, aquele em que as crianças foram protagonistas.  

Importante ainda dizer que todo o material em vídeo está sendo traduzido 

para LIBRAS, de modo que as pessoas com deficiência auditiva também possam ter 

acesso ao material. Lembramos que a BNCC (2017), ao apresentar as dez 

competências a serem consideradas nas propostas didáticas para toda a educação 

básica, recomenda a Língua Brasileira de Sinais.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Iniciamos essa seção retomando a questão que mobilizou esse estudo, ou 

seja, de que modo a técnica do cartoon pode contribuir no processo criativo da 

linguagem do desenho das crianças do ensino fundamental l?  

 Importante pontuar que nossa intenção, em nenhum momento, consistiu em 

julgar o desenho das crianças, como certo ou errado, bonito ou feio, mas ao 

contrário, criar estratégias para auxiliá-las a avançar em seu processo de 

representação gráfica, a partir da aprendizagem da técnica do cartoon.  

 Ao iniciarmos o trabalho com elas foi possível perceber o quanto estavam 

curiosas e entusiasmadas em participar da pesquisa e em aprender a desenhar 

cartoon.  

 Em nosso primeiro encontro, observamos que elas, as crianças, se 

mostraram, de certo modo, surpreendidas ao serem convidadas a desenhar por si 

mesmas uma figura humana. Algumas delas ficaram por alguns instantes pensativos 

como se estivem esperando um comando mais específico sobre ‘o quê’ e ‘como’ 

desenhar. Ao perceberem que um de seus colegas representou a figura humana em 

forma de palitos, as demais seguiram esse mesmo modelo. Usaram linhas simples 

para representar corpo e membro e omitiram partes importantes do corpo como 

mãos, pés, orelhas e nariz. Também as vestimentas e outros detalhes não foram 

representados, nesse momento, por elas. 

 Embora as crianças possuíssem familiaridade com os materiais como lápis e 

borracha, mostravam certa insegurança no traçado de linhas retas e curvas. O fato 

de ser um grupo pequeno de crianças permitiu fazer mediações individualizadas no 

sentido de sugerir, por exemplo, que Laís experimentasse outro modo de segurar o 

lápis e, também, como auxiliar Laura a entender o motivo pelo qual ela encontra 

mais facilidade no traçado de determinadas linhas curvas em detrimento das linhas 

retas; e, incentivar o exercício para aquelas crianças que desanimavam diante às 

primeiras dificuldades, mostrando-lhes que a repetição desse exercício as ajudaria 

aprimorar a área motora fina. 

 A ideia proporção, apresentada na atividade cinco, aguçou a curiosidade das 

crianças. A possibilidade de medir sem valer-se do uso da régua representou mais 

que uma novidade, um desafio para elas. Cenas do vídeo gravado durante essa aula 

mostram momentos em que Laura e Maria Júlia, conversam e ensinam essa técnica 
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com entusiasmo e propriedade. Observamos a representação realizada no quinto 

encontro, o quanto as crianças foram capazes de aplicar em seus desenhos a ideia 

de medida/proporção aqui exercitada. 

 Aprender sobre as múltiplas possibilidades de representar olhos, nariz, boca, 

etc, foi uma diversão. Ainda construíram a noção de como alinhar as representações 

das partes do rosto a partir de linhas horizontais e verticais. Por fim, exercitaram a 

composição desses elementos tendo como base o rosto em forma de círculo, 

triângulo e quadrado. Nos desenhos feitos pelas crianças durante essa aula, 

percebemos o quanto elas avançaram em seus modos de representar expressões 

humanas: olhos (abertos, fechados, piscantes), bocas (sorrindo, falando, brabas), 

orelhas (grandes e pequenas), cabelos (compridos, curtos, encaracolados, lisos, 

com franjas, presos, soltos, etc.), sobrancelhas (linhas simples, compostas, retas, 

curvas, etc.). 

 A aprendizagem do desenho de vestimentas mostrou o quanto as crianças 

têm gostos diversificados, pois suas representações estão relacionadas a 

preferências pessoais com relação a moda. Nesse sentido, seus desenhos ficaram 

tão diversificados quanto os seus jeitos de ser. 

 Por fim, no último encontro, elas foram desafiadas a construir por si mesmas 

um personagem e cartoon, usando a técnica aprendida nos encontros. Um 

comparativo das representações iniciais e finais mostra que a aprendizagem. a 

técnica de cartoon. Contribuiu, substancialmente, para o desenvolvimento do 

processo criativo da linguagem do desenho das crianças participantes dessa 

pesquisa. Além disso, percebemos que as crianças estão mais seguras ao traçarem 

seus desenhos e mais autônomas para criarem seus próprios personagens e 

histórias. Isso não significa que elas não troquem ideais entre si, pois ajudam umas 

às outras, inspiram-se nas produções dos colegas, mas produzem suas próprias 

criações. 

 Como resultado final, vimos que a aprendizagem da técnica não padronizou 

o desenho das crianças, mas, diferentemente, essa aprendizagem permitiu que 

todas elas aprimorassem seus desenhos. Esse aprimoramento foi percebido em 

diferentes dimensões, entre elas: a firmeza no traçado de linhas retas e curvas; 

cuidados com relação á proporção entre as partes do corpo; representação de 

tronco e membros em linhas duplas; incorporação de partes omitidas anteriormente 

como nariz, orelhas, mãos, pés; vestimentas variadas e com detalhes diversificados. 
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Por outro lado, foi possível perceber que as crianças atribuíram identidades em seus 

desenhos. Contudo o que queremos destacar aqui é o uso criativo que as crianças 

fizeram daquilo que aprenderam e a relação de satisfação que construíram (ou 

reconstruíram) com a linguagem do desenho. 

 É perceptível que o desenho pode ser ensinado, de uma forma prazerosa e 

não imposta ou com conteúdo pragmáticos, mas no conjunto da atividade. Não se 

ensina o saber olhar, mas como olhar, como riscar, não como pegar o lápis, mas 

como e qual lápis pegar, como iniciar, desenvolver, ampliar e conjugar as partes do 

desenho, tudo isso mantendo a liberdade e expressão da criança. 

 A ação desse projeto consistiu em produzir um vídeo pedagógico para 

ensino da técnica de cartoon a crianças de modo que a aprendizagem dessa técnica 

possa alcançar outras escolas e outras crianças possibilitando o desenvolvimento do 

processo criativo da linguagem do desenho na infância. 
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ANEXO 01 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Menores de Idade  

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 

um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres 

humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das 

pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: A Linguagem do Desenho e a Técnica do Cartoon 

Área do Conhecimento: Educação Básica 

Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica - PPGEB 

Número de participantes no centro: 15 Número total de participantes: 15 

Patrocinador da pesquisa:  

Instituição onde será realizado: Escola Gennius Ensino Fundamental, Videira - Santa 

Catarina 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Adriano Santos e Dra. Circe Mara Marques 

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 
estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas 
se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 
 

2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor:  Data de nascimento: 

Nome do responsável: Data de Nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Adriano Santos 

Profissão: Professor N. do Registro no Conselho: 

Endereço: Rene Frey 1515 Centro 

Telefone: (49) 999179988 E-mail: radioavapor@gmail.com 

 
Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como 
voluntário(a) no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável 
sobre a minha decisão em autorizar a sua participação e estou ciente que: 
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1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 

 - OBJETIVO GERAL:  

Analisar as contribuições da técnica de cartoon para potencializar a 

linguagem do desenho de crianças que frequentam o ensino Fundamental I, de 

uma escola pública de Videira, em Santa Catarina.  

 

- Objetivos Específicos: 

 Compreender a criança do século XXl como sujeito de múltiplas 

linguagens; 

  Conhecer as contribuições da linguagem do desenho na vida da criança; 

  Discutir o uso do vídeo pedagógico como recurso de ensino e 

aprendizagem da técnica de cartoon na sala de aula, com uma turma de crianças 

do Ensino Fundamental I; 

  Produzir vídeos pedagógicos para o ensino e aprendizagem da técnica de 

cartoon para crianças; 

 

 

2. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste 
projeto tem como objetivo conhecer materiais e técnicas de desenho. 

 

3. O procedimento para coleta de dados:  
Fotografias, vídeos, desenhos, áudios. 

 

4. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): conhecimentos materiais e técnica 
aplicadas para o entendimento e possível desenvolvimento da percepção visual 
e motora do aluno.. 

 

5. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): não haverá desconforto ou 
riscos, senão aqueles já previsíveis, de que às crianças participantes do estudo 
será dada a liberdade e o direito de desistirem do estudo no momento em que 
assim desejarem. Ela não precisará responder a qualquer pergunta ou parte de 

informações obtidas em debate/entrevista/pesquisa, se sentir que ela é muito pessoal 
ou sentir desconforto em falar. 
 

6. Descreva os procedimentos que serão em função dos desconfortos e riscos 
previsíveis. Em caso de desconfortos ou riscos, há a previsão de buscar novos 
sujeitos para o estudo.  

 

 
7. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas 
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e ele tem direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos 
colaterais e reações adversas) decorrentes de minha participação na presente 
pesquisa.  

 
8. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do 

menor sob minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem 
necessidade de qualquer explicação. 

 
9. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico de meu filho 

(ou do menor sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no 
tratamento médico, etc.  

 
10. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo 

que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais 
não sejam mencionados; 

 
11. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-

UNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone 
(049) 3561-6200, sempre que entender necessário obter informações ou 
esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 
12. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) 

e final (is) desta pesquisa. 
 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas 
por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias 
de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 
 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 
 

 _________________________________ 

 Responsável pelo(a) Participante da pesquisa 

 

Adriano Santos___________________ 
Pesquisador Responsável pelo Projeto 
 

Testemunha: 

 

______________________________  

Nome: 
 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 

responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR 

todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua 

assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder 

da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página 

do referido termo. 
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ANEXO 02 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

 

 

Eu_________________________,CPF____________, RG________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 
benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem 
e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores Adriano Santos e Circe Mara 

Marques, do projeto de pesquisa intitulado “(A LINGUAGEM DO DESENHO E A 
TÉCNICA DO CARTOON)” a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher 

meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 
 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 

favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está 

previsto na Resolução do CNS nº 466/12 nas leis que resguardam os direitos das crianças e 

adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990),  

 

__________________, ___ de ______ de 20___ 

 

  ______________________________ 

  Pesquisador responsável pelo projeto 

_______________________________ 

Participante da Pesquisa 

_______________________________ 

Responsável Legal (Caso o sujeito seja menor de idade) 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 012 

4 

                                                           

2 O Termo de Assentimento das Crianças foi elaborado com inspiração no Termo de Consentimento 
Informado apresentado na Tese de Doutorado de Anne Carolina Ramos, intitulada “Meus avós e 
eu:  as relações intergeracionais entre avós e netos na perspectiva das crianças”, defendida em 
2011, no PPGEDU/UFRGS. 


