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RESUMO 

LIMA, Cristiane A de P. Representações pictóricas do desenho animado 
educativo “O Show da Luna” à luz da Semiótica. Dissertação (Programa de 
Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica). 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba. 2018. 

 
 
Este trabalho tem como objeto de estudo as representações pictóricas 
elaboradas por estudantes do 2º ano do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental 
de uma escola da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa – PR. As 
representações pictóricas foram elaboradas a partir da exibição de três 
episódios da Primeira Temporada do desenho animado educativo “O Show da 
Luna”, série televisiva produzida por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. A 
animação conta as aventuras de uma menina de seis anos de idade que é 
apaixonada por  Ciências. O público alvo são crianças, o desenho animado gira 
em torno da personagem-protagonista Luna, uma menina curiosa, que 
constantemente está em busca de respostas para a pergunta: O que está 
acontecendo aqui? Em cada episódio da série é abordada uma curiosidade 
envolvendo o conhecimento científico. Nesta seara, o objetivo da pesquisa foi 
analisar os significados que os estudantes do 2º ano do Primeiro Ciclo do 
Ensino Fundamental atribuíram ao referido desenho animado. Os episódios 
selecionados para a pesquisa foram: “Sol vai, noite vem!”, “Como a água vira 
chuva?” e “Quatro Luas para Luna”. Os dados foram constituídos por meio de 
anotações em diário de campo, representações pictóricas sobre os episódios 
selecionados, realizadas pelos estudantes a partir da sequência didática 
“Ciência divertida: aprendendo Ciências com o Show da Luna”, produto deste 
trabalho de pesquisa, na qual estão contidas todas as atividades desenvolvidas 
com os estudantes. Para a constituição dos dados, também foram realizadas 
entrevistas semiestruturas com seis estudantes e com a professora da turma 
no intuito de obter informações sobre o desenho animado, suas percepções e 
sensações. O método utilizado na análise foram as categorias de Peirce (1839 
– 1914), primeiridade/ícone, secundidade/índice e terceiridade/símbolo, tendo 
como referência o objeto representado, os três episódios do desenho animado 
já citados anteriormente. Nota-se, que todas as representações pictóricas 
analisadas remetiam as imagens presentes nos episódios do desenho 
animado, utilizados na constituição dos dados. Essas representações pictóricas 
elaboradas pelos estudantes são signos que se relacionam de diferentes 
formas com o seu objeto, em primeiridade como ícone, em secundidade como 
índice e em terceiridade como símbolo. A relação tríadica constituída por 
Peirce (1839-1914) foi o que possibilitou estabelecer a relação entre as 
representações pictóricas elaboradas pelos estudantes e a presente animação. 
Neste contexto, perante o exposto, avalia-se que o desenho animado teve 
influencia no conhecimento científico apresentado pelos estudantes nas aulas 
de constituição de dados. Ou seja, após a exibição dos episódios, por meio da 
análise das representações pictóricas, observou-se que os estudantes 
souberam representar o conteúdo científico presente na animação O “Show da 
Luna”.  
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciência


Palavras Chave: Anos Iniciais. Astros. Fenômenos naturais. Ensino de 
Ciências. Categorias peirceanas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

LIMA, Cristiane A de P. Pictorial representations of the educational cartoon 
"The Show of the Moon" in the light of Semiotics. Dissertation (Postgraduate 
Program in Scientific, Educational and Technological Training). Federal 
Technological University of Paraná. Curitiba. 2018. 
 
This work has as object of study the pictorial representations elaborated by 
students of the 2nd year of the First Cycle of Elementary Education of a school 
of the Municipal Network of Education of Ponta Grossa - PR. The pictorial 
representations were elaborated from the exhibition of three episodes of the 
First Season of the educational cartoon "The Show of the Moon", television 
series produced by Célia Catunda and Kiko Mistrorigo. The animation tells the 
adventures of a six-year-old girl who is passionate about science. The target 
audience are children, the cartoon revolves around the character-protagonist 
Luna, a curious girl, who is constantly in search of answers to the question: 
What is going on here? In each episode of the series is approached a curiosity 
involving scientific knowledge. In this section, the objective of the research was 
to analyze the meanings that the students of the 2nd year of the First Cycle of 
Elementary School attributed to the aforementioned cartoon. The episodes 
selected for the survey were: "Sun goes, night comes!", "How does water 
become rain?" And "Four Moons for Moon". The data were composed by 
means of annotations in field diary, pictorial representations on the selected 
episodes, carried out by the students from the didactic sequence "Fun science: 
learning Sciences with the Show of the Moon", product of this research work, in 
which they are contained all the activities developed with the students. For the 
constitution of the data, there were also semi-structured interviews with six 
students and with the class teacher in order to obtain information about the 
cartoon, its perceptions and sensations. The method used in the analysis was 
the categories of Peirce (1839-1914), first / icon, second / index and thirdness / 
symbol, with reference to the represented object, the three episodes of the 
cartoon already mentioned above. It is noted that all the pictorial 
representations analyzed refer to the images present in the episodes of the 
cartoon, used in the constitution of the data. These pictorial representations 
elaborated by students are signs that relate in different ways to their object, first 
as an icon, second as index and third as symbol. The triadric relation made up 
of Peirce (1839-1914) was what allowed to establish the relation between the 
pictorial representations elaborated by the students and the present animation. 
In this context, in light of the above, it is evaluated that the cartoon had 
influence on the scientific knowledge presented by the students in the classes 
of constitution of data. That is, after the exhibition of the episodes, through the 
analysis of the pictorial representations, it was observed that the students knew 
how to represent the scientific content present in the animation The "Moon 
Show". 
 
 
Key words: Initial Years. Astros. Natural phenomena. Science teaching. 
Categories peirceanas. 
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1  INTRODUÇÃO 

A pesquisa é uma área instigante, desafiadora e por vezes, 

surpreendente. Áreas distintas do conhecimento se encontram com o objetivo 

de contribuir com o desenvolvimento da pesquisa científica.  

Esta pesquisa é o encontro de duas áreas do conhecimento de interesse 

e proximidade da autora do trabalho: comunicação e ciência. O primeiro 

contato da pesquisadora com a área da comunicação foi em 2005, ano de 

início do curso de graduação em Comunicação Social/Jornalismo na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, concluído em 2008. Já o 

primeiro contato da pesquisadora com a Ciência foi em 2014, ano de início da 

graduação em Licenciatura em Ciências Naturais na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR – Campus Ponta Grossa/PR, concluído em julho 

de 2018.  

Ao iniciar outro curso de graduação havia a falsa percepção de que o 

Jornalismo, e a área da comunicação de forma geral iriam ficar para trás. 

Contudo, foi apenas uma falsa percepção porque o interesse pela comunicação 

não ficou no passado, tendo em vista que ele acompanhou a pesquisadora 

durante toda a graduação de Ciências Naturais em trabalhos disciplinares, 

projetos de pesquisa e extensão, se estendendo até a pesquisa do Mestrado 

Profissional.  

Deste modo, trabalhar com o desenho animado educativo “O Show da 

Luna” foi uma forma encontrada para unir as duas áreas do conhecimento, as 

quais fizeram e ainda fazem parte da trajetória profissional da pesquisadora.  

É preciso considerar que o desenho animado faz parte da vivência da 

criança. É uma produção da indústria midiática do entretenimento que distrai, 

encanta, cria um mundo de ilusões e fantasias. Então, os desenhos animados 

– pertencentes à indústria do entretenimento e da publicidade – além de 

venderem fantasias, ficção, sonhos, também comercializam produtos reais, 

como brinquedos, materiais escolares, decoração para festas infantis etc., 

todos com temas do desenho animado do momento. Esses são fatores que 

encantam ainda mais as crianças, mas que por vezes preocupam pais, 

educadores e pesquisadores em educação e psicologia. 
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De um lado, os desenhos animados exercem fascínio sobre as crianças. 

A sua linguagem, as cores, os sons, as músicas, possuem particularidades que 

tocam cada criança de forma singular. O universo infantil vem sendo cada vez 

mais desvendado pelos produtores dos desenhos animados, com o intuito de 

conhecer seus desejos e as fantasias próprias das crianças. As produções 

animadas procuram repassar uma imagem ingênua, tendo em vista que são 

produções direcionadas ao público infantil.  

Entretanto, sob outro ponto de vista é preciso estar atento ao conteúdo 

que as crianças têm acesso por meio dessas animações, pois algumas 

produções possuem mensagens subliminares, com conteúdos incitando à 

violência, o ódio e a sensualidade. 

No universo do desenho animado há produções destinadas somente ao 

entretenimento. Contudo, há também nessa indústria do entretenimento 

produções com conteúdos educativos que buscam por meio do lúdico, da 

brincadeira, da fantasia, a transmissão de informações para as crianças.  

A partir desta perspectiva, a presente pesquisa buscou responder à 

seguinte interrogação: quais significados são identificados nas representações 

pictóricas de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental I, a partir de 

episódios do desenho animado educativo "O Show da Luna?”.  

Para tanto, esta investigação objetivou de modo geral: 

        - Identificar os significados que estudantes do 2º ano do Ensino 

Fundamental I produzem a partir de representações pictóricas decorrentes de 

episódios do desenho animado educativo "O Show da Luna”.  

Como objetivos específicos, o trabalho buscou: 

         - Prospectar possibilidades de articulação entre ensino de Ciências nos 

Anos Iniciais e desenho animado, em perspectiva da Semiótica. 

        - Analisar, à luz da Semiótica, as representações pictóricas sobre Ciências 

produzidas por estudantes; 

       - Elaborar produto educacional decorrente da proposta desenvolvida em 

Ciências, no 2º ano do EF-I, baseada em episódios do "O Show da Luna”.   

Para atingir estes objetivos, propôs-se o desenvolvimento de um estudo 

que envolveu a animação “O Show da Luna” por meio de representações 

pictóricas, entrevistas semiestruturadas, observações diretas com anotações 
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em diário de campo e seleção de três episódios do referido desenho animado, 

que fizeram parte deste trabalho de pesquisa. Buscou-se categorizar e analisar 

essas representações pictóricas tendo como respaldo teórico-metodológico a 

Semiótica. A escolha deste referencial teórico foi importante para o trabalho, 

pelo fato de a teoria Semiótica perpassar pelo processo de significação, ou 

seja, para essa teoria todas as coisas estão envoltas de significados. Tais 

significados ultrapassam aparentes significações, e isso demanda 

interpretações por meio de análises. 

Para tanto, o primeiro capítulo – Tic, Mídia, Cinema e o Desenho 

Animado no Ensino de Ciências – apresenta a importância da tecnologia no 

contexto educacional, perpassando pela influência da mídia sobre a criança, 

destacando como o desenho animado, enquanto produto que teve as suas 

origens no cinema pode ser utilizado educacionalmente no contexto do Ensino 

de Ciências. 

O segundo capítulo – Da Semiótica a Semiótica Social na Perspectiva 

do Desenho Animado Educativo “O Show da Luna” – apresenta 

inicialmente a teoria da Semiótica do cientista-lógico-filosófo Charles Sanders 

Peirce, perpassando pelos estudos da Semiótica Social e da Multimodalidade.  

O terceiro capítulo – Percurso Metodológico – contempla a descrição 

das escolhas metodológicas feitas ao longo desta pesquisa. O capítulo está 

dividido em quatro subcapítulos: métodos para constituição dos dados; 

constituição dos dados, escolha do objeto de pesquisa, e experimentos 

desenvolvidos na constituição dos dados. 

O quarto e último capítulo – Representações pictóricas a partir das 

categorias peirceanas - apresenta a análise teórico-metodológico das 

representações pictóricas dos estudantes à luz da Semiótica peirceana. O 

método utilizado na análise estabeleceu-se nas categorias de Charles Sanders 

Peirce (1839–1914), primeiridade/ícone, secundidade/índice e 

terceiridade/símbolo, tendo como referência o objeto representado, os três 

episódios do desenho animado, citados anteriormente. Este capítulo está 

dividido da seguinte forma: representações pictóricas e a relação com o seu 

objeto; análise das representações pictóricas por meio do hipoícone e 

percepções de estudantes e professora sobre o desenho animado em questão.  
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Como Produto Educacional – parte indispensável do Mestrado 

Profissional – desta pesquisa foi desenvolvida a sequência didática “Ciência 

divertida: aprendendo Ciências com o Show da Luna”. No material 

produzido foram elaboradas atividades para se tratar educacionalmente três 

episódios da animação utilizados na constituição dos dados, a saber: “Sol vai, 

noite vem!”; “Como a água vira chuva?” e “Quatro Luas para Luna”. A 

sequência didática foi elaborada como um material de apoio ao professor dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental I para o trabalho com a animação. Todas 

as ilustrações utilizadas no material referentes ao “Show da Luna” foram 

autorizadas pelos produtores do desenho animado, Kiko Mistrorigo e Célia 

Katacunda, após tê-los expostos os motivos da pesquisa educacional 

desenvolvida, especialmente quanto ao não uso comercial da obra.  
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2 TIC, MÍDIA, CINEMA E O DESENHO ANIMADO NO ENSINO DE CIÊNCIAS       

O capítulo “TIC, mídia, cinema e o desenho animado no Ensino de 

Ciências” está dividido em três subcapítulos: As TIC, a criança e a mídia no 

Ensino de Ciências; O cinema e a sua utilização no ensino de Ciências e O 

cinema de animação e o desenho animado educativo “O Show da Luna” na 

perspectiva do ensino de Ciências.  

O primeiro subcapítulo – “As TIC, a criança e a mídia no Ensino de 

Ciências” – apresenta uma revisão da literatura sobre as TIC no contexto 

educacional, notadamente no ensino de Ciências. As discussões permeiam o 

debate sobre como as TIC estão interferindo no cotidiano da sala de aula e 

como essas podem ser utilizadas de forma critica e reflexiva pelo professor de 

Ciências. Perpassa também pelo conceito de mídia e a sua relação com a 

criança, tendo em vista que o público infantil é um dos mais vulneráveis frente 

à programação midiática, e nisso reside à importância da análise crítica sobre 

quais programas infantis, citando neste trabalho o referido desenho animado, 

podem ser utilizados em sala de aula como um material de apoio no processo 

de ensino e aprendizagem. 

No segundo subcapítulo – “O cinema e a sua utilização no ensino de 

Ciências” – primeiramente apresenta um resgate da história do cinema, 

destacando como foi o desenvolvimento do cinema, tendo como premissa a 

invenção do Cinematógrafo pelos irmãos Louis e Auguste Lumièr, perpassando 

pela primeira exibição pública do cinema em 28 de dezembro de 1885, em 

Paris, e esclarecendo como e porque ele conquistou gerações. Finalizando o 

subcapítulo, apresenta-se o cinema na sala de aula e como o professor de 

Ciências pode se apropriar dessa tecnologia no processo de ensino e 

aprendizagem.  

O terceiro e último subcapítulo – “O cinema de animação e o desenho 

animado educativo “O Show da Luna” na perspectiva do ensino de Ciências” – 

apresenta o desenvolvimento do cinema de animação e os filmes do gênero 

que marcaram épocas. O subcapítulo contextualiza o desenho animado, cita o 

primeiro desenho animado da história Fantasmagorie e descreve as animações 

que marcaram épocas. Finalizando o capítulo, cita-se como os desenhos 
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animados podem ser utilizados no ensino de Ciências, a exemplo de “O Show 

da Luna”. 

  

2.1 AS TIC, A CRIANÇA E A MÍDIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS          

As TIC têm modificado relações de comunicação no mundo e estão 

presentes no cotidiano social, intervindo em diferentes esferas. Na educação 

não poderia ser diferente, pois mídias oriundas do rádio, televisão, 

computadores, smartphone, tablets, iPades estão cada vez mais acessíveis e 

podem ser importantes ferramentas de auxílio didático.  

Perante as tecnologias atuais, a escola tem a oportunidade de se 

transformar em ambiente vivo e mais propício de aprendizagens, motivando os 

estudantes na prática da pesquisa a serem proativos com capacidade de tomar 

iniciativas que favoreçam o seu aprendizado (MORAN, 2008).  

O futuro do ensino aponta para o crescimento e o uso constante das TIC 

em todos os níveis de aprendizagem. Contudo, a sua incorporação no ensino e 

aprendizagem precisa estar atrelada a um processo reflexivo de como utilizá-

las e as consequências que o seu uso pode trazer no decorrer do processo 

educativo.   

No contexto do ciberespaço1, qualquer reflexão sobre o futuro dos 

sistemas de educação deve estar respaldada em uma análise prévia das 

mudanças contemporâneas na relação com o saber (LÉVY, 1999), ou seja, é 

preciso pensar nas mudanças que essas novas mídias irão provocar no 

contexto do processo de ensino e aprendizagem. 

No entanto, as TIC já fazem parte do cotidiano social e precisam ser 

incorporadas e debatidas em todas as áreas, notadamente no setor 

educacional em que “As tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

podem constituir um elemento valorizador das práticas pedagógicas, já que 

acrescentam, em termos de acesso à informação, flexibilidade, diversidade de 

suportes no seu tratamento e apresentação” (MARTINHO; POMBO, 2009, p. 

528).  
                                                           
1
Pierre Lévy (1999) define o ciberespaço como “o espaço de comunicação aberta pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição 
inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes 
hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes de 
fontes digitais ou destinadas a digitalização.  
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As TIC estão disponíveis para diferentes públicos. Em um contexto em 

que as crianças estão muito próximas e por vezes já inseridas nas tecnologias, 

elas materializam os seus desejos e fantasias por meio desse mundo 

tecnológico.  

Ao trabalhar com as TIC no ensino, destacando aqui a área de Ciências, 

o professor poderá ter à sua disposição diversos recursos multimídias como 

imagens, gráficos de animação, áudio e textos, os quais poderão vir a facilitar o 

processo de assimilação e construção do conhecimento, uma vez que este fica 

mais atrativo, dinâmico e significativo ao aluno.  

Moran (2010) pontua que as tecnologias são pontes que abrem a sala 

de aula para o mundo. São diferentes modos de representação da realidade, 

de uma forma abstrata ou concreta, dinâmica ou estática:  

 

[...] as tecnologias possibilitam uma melhor apreensão da realidade e 
o desenvolvimento das potencialidades do educando. Urge também a 
educação para as mídias, para compreendê-las, criticá-las e utilizá-
las da forma mais abrangente possível (MORAN, 2010, p. 36).  

 

É muito importante para a criança ter este relacionamento abrangente 

com as mídias e um olhar crítico perante elas, conhecendo, mesmo ainda com 

pouca idade, quais os programas midiáticos que ela pode ou não assistir, 

interagir e quais são adequados a sua faixa etária, uma vez que as mídias, 

conforme aponta Lévy (1999) negligenciam a singularidade do indivíduo.  

Ainda há resistências quanto ao uso das TIC em sala de aula, pois 

muitos são os entraves colocados pela gestão escolar ou até mesmo pelos 

professores, os quais ainda acreditam que apenas com a lousa e giz é possível 

realizar uma boa aula. É importante destacar, que não é responsabilidade 

apenas do professor ou da gestão escolar, tendo em vista que grande parte 

das escolas, principalmente grande parte das escolas públicas, ainda não têm 

acesso aos diferentes recursos tecnológicos. Entretanto, é preciso saber utilizar 

da melhor forma possível à tecnologia disponível no momento.  

No contexto educacional, as TIC são como pontes que conectam a sala 

de aula com o mundo. Elas possibilitam melhor apreensão da realidade e o 

desenvolvimento de potencialidades do educando, tais como: inteligência, 

habilidades e atitudes (MORAN, 2007). Contudo, é preciso utilizar as TIC de 
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forma coerente, tendo em vista que os resultados que elas irão proporcionar ao 

processo de ensino e aprendizagem estão fortemente ligados ao modo como 

elas são inseridas em sala de aula.  

Atualmente, nota-se o uso frequente de iPhones e smartphones por 

crianças, adolescentes, jovens e adultos em todos os espaços possíveis de 

socialização, inclusive na escola. Bévort e Belloni (2009) apontam que a 

integração das TIC na escola, em todos os níveis de ensino é fundamental, 

uma vez que estas técnicas: “[...] já estão presentes na vida de todas as 

crianças e adolescentes e funcionam de modo desigual, real ou virtual – como 

agências de socialização, concorrendo com a escola e a família” (BÉVORT; 

BELLONI, 2009, p. 1804).  

As TIC, apesar de concorrerem com a escola no tocante a socialização e 

tendo em vista que o estudante está mais concentrado no aparelho celular do 

que na aula, não devem ser vistas como um obstáculo ao processo 

educacional. É necessário que a escola se aproprie das TIC como um recurso 

estratégico de modo a complementar os recursos tradicionais utilizados na sala 

de aula, como a lousa e giz, livro didático e apostilas. Moran, Masetto e Behren 

(2000) esclarecem que o tradicional modelo de passar o conteúdo e cobrar a 

devolução é insuficiente, pois: “Com tanta informação disponível, o importante 

para o educador é encontrar a ponte motivadora para que o aluno desperte e 

saia do estado passivo, de espectador” (MORAN; MASETTO; BEHREN, 2000, 

p. 34).  

As TIC quando utilizadas em sala de aula, podem estar atreladas a um 

Plano de Ensino, o qual deve estar respaldado em questões reflexivas: Como? 

Por quê? Quando? Para quê? As respostas em torno dessas questões podem 

indicar se as TIC precisam ou não ser utilizadas em determinado contexto de 

ensino.  

Ward et al (2010) apontam que, se o uso do livro didático for mais 

eficiente em determinada aula do que a utilização das TIC, o ideal é a utilização 

do recurso que irá proporcionar um benefício maior naquele contexto de ensino 

e aprendizagem.  
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A TIC deve fazer algo que não possa ser alcançado sem o seu uso 
ou propiciar que este algo seja alcançado de maneira mais efetiva. 
Esse é o princípio mais importante relacionado ao uso da TIC. Se um 
livro tradicional for à forma mais rápida e eficiente de encontrar as 
informações necessárias, ou se o uso de imagens em uma tela não 
vão aumentar a aprendizagem, a opção da informática não deve ser 
usada (WARD et a., 2010, p. 200).   

 

A presença das TIC em sala de aula deve proporcionar resultados 

concretos no processo de ensino e aprendizagem. Se outros recursos que já 

são utilizados pelo professor há mais tempo proporcionarem melhores 

resultados, o uso das tecnologias torna-se desnecessário. 

No ensino de Ciências, o uso das tecnologias tenderá a ser eficaz na 

medida em que possibilitar a reflexão sobre o conteúdo, despertar a 

curiosidade e novas descobertas: “Se a aula apenas permite que os alunos 

assistam algo em um quadro branco interativo, passivamente, e não promove 

ou possibilita que façam suas próprias perguntas ou criem suas próprias ideias, 

essa não é a ‘boa ciência’ ou mesmo boa aprendizagem” (WARD et al, 2010, p. 

198).  

As TIC são importantes como apoio, tendo em vista que à educação de 

qualidade pode ser feita sem a utilização das novas tecnologias. Contudo, no 

mundo atual, já conectado em rede, fica quase inviável ao professor trabalhar 

todos os conteúdos sem essa mediação.  

Neste contexto, Giordan (2005) aponta que antes de censurar ou 

recomendar formas de uso, na sala de aula, de uma tecnologia que já está 

incrustada na sociedade, é preciso: 

 

[...] reconhecer que é necessário investigar o que ali se passa, com a 
única certeza de que buscamos respostas para perguntas que 
possam nos lançar para além da atmosfera conservadora que 
caracteriza os momentos de ruptura paradigmática (GIORDAN, 2005, 
p. 279).  

 

As TIC abrem renovadas possibilidades ao processo educativo, exigindo 

uma nova postura do professor, uma postura crítica-reflexiva em torno dos 

avanços e retrocessos que ela pode proporcionar. 

Com o desenvolvimento das TIC a programação midiática está cada vez 

mais acessível a diferentes públicos, de diferentes classes sociais, etnias, 

religiões, faixa etária e níveis de escolaridade. Os veículos tradicionais de 
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comunicação midiática como o rádio e a televisão já estão presentes em quase 

todos os lares brasileiros. A transmissão de TV digital está deixando na história 

o sinal de TV analógica. O computador, assim como outros modernos aparatos 

tecnológicos, já está presente em muitas residências brasileiras.   

 De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad C), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 2 em 2016, constatou-se que 116 milhões de brasileiros possuíam 

acesso à internet, o que equivale a 64,7% da população acima de 10 anos.    

Na atualidade, com um celular smartphone, iPad, tablet e os tradicionais 

computadores é possível ter acesso a Web 2.0 com tecnologias simples, 

baratas, colaborativas e interativas. E neste contexto de desenvolvimento das 

TIC, as crianças são os indivíduos mais vulneráveis, pois as mudanças, 

principalmente no modo de interação já estão acontecendo e estão 

influenciando as suas vidas.  

 

As crianças nascidas na era tecnológica percebem com naturalidade 
estas “máquinas maravilhosas”, considerando-as parceiras de suas 
vivências lúdicas e de suas aprendizagens. Apropriam-se delas a 
partir das mesmas estratégias que utilizam para apreender outros 
elementos de seus universos de socialização, sejam objetos, pessoas 
ou animais de estimação: agindo, apropriando-se, estabelecendo 
diálogos e relações (BELLONI; GOMES, 2008, p. 720-721).  

 

A apropriação das TIC pelas crianças deve ser analisada e percebida de 

forma crítica por pais e educadores, tendo em vista que a criança não tem 

senso crítico elaborado para poder julgar o que é bom ou ruim para o seu 

desenvolvimento. Saber quais tipos de tecnologias e quais mídias a criança 

pode ter acesso é imprescindível para selecionar os conteúdos direcionados à 

sua faixa etária, que irão contribuir para o seu desenvolvimento.  

Presencia-se uma mídia que publica com frequência conteúdos que não 

devem ser vistos ou acessados por crianças, como sexo, drogas, violência, 

pornografias, entre outros. Na concepção de Belloni e Gomes (2008) as 

crianças percebem as mensagens midiáticas ao seu modo, conforme os 

relacionamentos que são estabelecidos em seu grupo familiar, social, escolar e 

de pares, ou seja: “Vão construindo seu imaginário a partir destas 
                                                           
2
 Informações disponíveis em: https://www.ibge.gov.br/. Acesso em: 26 maio 2018.  

https://www.ibge.gov.br/
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significações, misturando ficção com realidade, super-heróis e personalidades 

políticas, catástrofes reais com violência fictícia” (BELLONI; GOMES, 2008, p. 

719).  

A criança compreende a mensagem midiática a partir da sua vivência. 

Nisto reside à importância de selecionar o conteúdo que ela terá acesso. Essa 

seleção de conteúdo é um desafio notadamente para a família, contexto em 

que na maioria das vezes, a criança tem o primeiro contato com a tecnologia. 

Para Livingstone, Holden e Bovill (2002), o ambiente familiar é o lugar-chave 

para a integração das telecomunicações como a televisão, rádio, computador e 

vídeo, TV a cabo e por satélite, jogos de computador, Internet e outras mídias 

interativas, que já estão transformando o cotidiano de crianças e jovens.  

As crianças frequentemente aprendem a utilizar as novas tecnologias 

observando outras pessoas. E nesse ambiente elas assumem o papel de 

professores, repassando o que sabem aos seus pares e pais (DAVID, 2002). A 

partir deste pressuposto, tão importante quanto procurar respostas é aprender 

com aqueles que estão dispostos a ensinar, neste caso às crianças. E desde o 

ato ensinar as crianças, cabe direcioná-las para o uso correto das mídias. 

 

Para compreender as relações entre as TIC – entendidas como 
processos comunicacionais – e os processos educacionais (a que 
chamamos genericamente “educação”), é imprescindível aprender 
com os aprendentes, sujeitos dos processos de socialização, isto é, 
as crianças e adolescentes, simplesmente porque, para eles, 
nascidos nesta era da informática e das telecomunicações, as TIC 
são tão naturais quanto qualquer outro elemento de seu universo de 
socialização (BELLONI; GOMES, 2008, p. 724).  

 

Aprender com as crianças sobre o uso das TIC é uma rica troca de 

experiências, tendo em vista que há muito também para ensiná-las, 

principalmente sobre o seu uso correto, sobre o conteúdo adequado à sua faixa 

etária, visto que a criança reproduz em seu cotidiano as representações 

transmitidas pela programação midiática, novelas, programas esportivos e, 

sobretudo nos conteúdos dos desenhos animados.  

Por meio das suas produções artísticas, a mídia oferece à criança uma 

diversidade de programas de entretenimento, que atendem exclusivamente o 

mercado publicitário e a sociedade de consumo. Essa sociedade do consumo, 

ao mesmo tempo em que proporciona um entretenimento dentro do ambiente 
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familiar, ausenta as pessoas dos contatos interpessoais: “[...] e impõe a criança 

os espaços privados, retirando-lhes os espaços públicos onde ela partilhava e 

usufruía da riqueza e da diversidade cultural” (PACHECO, 1998, p. 31).   

Perante o consumismo e o espetáculo midiático é fundamental ter um 

público espectador crítico. Nesse sentido, professores e, sobretudo, os pais 

devem orientar sobre o conteúdo que a criança poderá ter acesso por meio da 

mídia.   

Ao trabalhar com as emoções das crianças, com a exploração dos 

sentidos, a mídia procura vender o entretenimento, a diversão, o consumo, o 

sonho e a fantasia com intuito de atrair cada vez mais públicos.  

Contudo, apesar de haver uma mídia voltada ao entretenimento, no 

contexto da programação midiática há programas em que o conteúdo 

ultrapassa os interesses comerciais, como é o caso de alguns desenhos 

animados educativos, que a partir de acurada análise e seleção podem ser 

utilizados pelo professor como um recurso didático.  

A mídia não tem função educativa. Há produções que atingem esse 

objetivo, como parece ser o caso da animação “O Show da Luna”, contudo a 

principal função da mídia é o entretenimento. Há muitas criticas em torno do 

conteúdo midiático, drogas, sexo, violência e consumismo são frequentes na 

programação. Mas, se a mídia não tem um compromisso com a educação, qual 

a finalidade de utilizá-la em sala de aula como um recurso estratégico de 

ensino?  

As TIC criaram inúmeras oportunidades para que crianças e 

adolescentes possam ter acesso a tudo o que a mídia pode oferecer, desde o 

desenho animado até jogos que protagonizam a violência. Em um contexto em 

que crianças e adolescentes já têm acesso a esses recursos tecnológicos, a 

escola precisa se adaptar a esta nova realidade, utilizando esses recursos em 

prol do processo de ensino e aprendizagem.  

 

A participação da criança na nova mídia está desafiando todo o 
ambiente escolar do mundo ocidental, onde frequentemente escolas 
e professores não oferecem os instrumentos de comunicação 
modernos que são usados pelas crianças fora da escola. As crianças 
não devem ser colocadas numa posição tal que tenham de se 
adaptar à escola; a escola é que deve estar em dia com as 
capacidades tecnológicas de seus alunos (DAVID, 2002, p. 39).  
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Adaptar a escola às necessidades tecnológicas dos seus alunos é inseri-

los no plano de ensino, utilizar esses recursos para além do simples 

entretenimento: “A utilização das mídias audiovisuais deve sempre estar 

articulada com o plano de curso, não sendo encarada apenas como um 

complemento ou entretenimento esporádico” (TRIVELATO, 2014, p. 45).  

Articular a mídia ao plano de curso escolar é vincular a sua utilização ao 

conteúdo disciplinar, ao planejamento de ensino. Essa articulação pode ser 

feita por meio da aproximação dos recursos educacionais tradicionais e novos. 

É preciso integrar os meios de comunicação às técnicas convencionais de 

educação, aproximá-los para que a educação seja um processo rico, 

estimulante e completo (MORAN, 2007).  

A aproximação das técnicas tradicionais de ensino com as TIC pode ser 

realizada de várias formas pelo professor, como por exemplo: ouvindo as 

crianças sobre um programa, filme ou desenho animado que elas costumam 

assistir ou sobre jogos digitais com os quais as crianças têm afinidade. Exibir 

algumas dessas alternativas em sala de aula, problematizar as cenas e 

estimular comentários, contextualizar o conteúdo e discutir diferentes posições 

sobre um mesmo tema, “[...] são algumas formas de desenvolvimento da 

imaginação criadora a partir da leitura das mídias e de criação de espaços de 

indagação e de reelaboração das crianças” (PENTEADO, 2010, p. 34).  

A escola deve estar atenta às necessidades de aprendizagem dos seus 

estudantes. Crianças e jovens se expressam de diversas formas, fazendo o 

uso da dramatização, do jogo, do concreto, da imagem em movimento, uma 

vez que as crianças gostam do imediato e têm afinidade com aquilo que é 

palpável. E a escola, por vezes, desvaloriza a imagem e essas outras 

linguagens, apontando-as como sendo negativas ao conhecimento. Ignorando 

a televisão e o vídeo, e exigindo somente o desenvolvimento da escrita e do 

raciocínio lógico. Contudo, é fundamental que a criança aprenda a equilibrar 

essas diversas linguagens, o concreto e o abstrato, passar do visual para o 

raciocínio da lógica falada e escrita (MORAN, 2007).  

A utilização das mídias na escola, principalmente nos anos iniciais de 

escolarização é muito importante, a considerar que é esse o momento em que 

a criança está tendo contato com novos objetos e vivendo experiências que 
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são novidades a elas. E o trabalho com as mídias pode ser significativo no 

contexto dessas novas experiências. Penteado (2010, p. 34), destaca que nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental a presença da mídia é uma evidência na 

cultura infantil: “O avanço no desenvolvimento bio/psico/social dos alunos 

permite dar continuidade às experiências com mídias na escola [...]”. 

A utilização da mídia na escola exige a diversificação. Cinema, televisão, 

rádio, computador, tablet, smartphones, iPad são opões que o professor pode 

apropriar-se como recursos de ensino para tornar as suas aulas 

(desenvolvimento do conteúdo que está sendo ensinado) mais atrativas, 

motivadoras, dinâmicas e significativas aos estudantes. Contudo, é necessária 

a reflexão sobre a utilização dessas mídias.  

 

[...] os meios, por si sós, não são capazes de trazer contribuições 
para a área educacional e que eles são ineficientes se usados como 
o ingrediente mais importante do processo educativo, ou sem a 
reflexão humana. Mesmo aqueles que defendem a tecnologia, 
proclamando apenas seus benefícios, deveriam considerar que a 
tecnologia educacional deve adequar-se às necessidades de 
determinado projeto político-pedagógico, colocando-se a serviço de 
seus objetivos e nunca os determinando (REZENDE, 2002, p. 1). 

 

Sem uma conexão com o conteúdo que está sendo trabalhado em sala 

de aula, a mídia não contribui de forma efetiva no processo de ensino e 

aprendizagem, ficando o seu uso atrelado apenas há um processo de 

entretenimento.  

 

2.2 O CINEMA E A SUA UTILIZAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

O marco histórico do cinema está atrelado à invenção do Cinematógrafo 

pelos irmãos Louis e Auguste Lumièr, em que o principal objetivo era produzir 

efeito de continuidade sobre uma sequência de imagens descontínuas 

(MACHADO, 1997). As imagens em movimento, que tiveram início com o 

surgimento do cinematógrafo são um dos mais importantes veículos de 

comunicação e de formação cultural na atualidade (OLIVEIRA, 2009).  

A origem do cinema remonta ao século X quando o matemático e 

astrônomo árabe Al-Hazen havia estudado vários procedimentos que 

remontam ao cinematógrafo. Na antiguidade, o filósofo Platão também 
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descreveu com detalhes o mecanismo imaginário de uma sala escura de 

projeção (MACHADO, 1997).  

A pré-história já assinalava ações que remetiam às primeiras impressões 

do cinema. Machado (1997) questiona: por que o homem da pré-história se 

aventurava nos fundos perigosos e escuros das cavernas quando ele queria 

pintar? E por que os seus desenhos apresentavam características com 

superposição de formas?  Respondendo as perguntas, o autor esclarece que: 

“[...] nossos antepassados iam às cavernas para fazer sessões de “cinema” e 

assistir a elas” (MACHADO, 1997, p. 13).  

Nota-se, que mesmo na pré-história já é possível ter a percepção das 

origens, da ancestralidade do que hoje se denomina cinema. Machado (1997) 

esclarece que, quanto mais os historiadores se aprofundam na história do 

cinema, mais eles são remetidos a épocas remotas, chegando aos mitos e ritos 

da antiguidade, observando que: “Qualquer marco cronológico que possam 

eleger como inaugural será sempre arbitrário, pois o desejo e a procura do 

cinema são tão velhos quanto à civilização de que somos filhos” (MACHADO, 

1997, p. 14).  

A palavra cinema é de origem grega kinesis, que significa movimento, o 

que remete a ação, energia, dinamismo, animação, conceitos comumente 

atrelados à arte cinematográfica (THIEL; THIEL, 2009). Por sua vez, Geada 

(1987) esclarece que nas primeiras décadas do século XX o cinema era um 

registro mecânico próximo ao teatro filmado, o objetivo era que o ponto de vista 

fixo da câmara fosse semelhante ao do espectador sentado na plateia.  

O cinema centra-se no imaginário do seu público telespectador, nas 

suas emoções, em seus sonhos e fantasias. A história do cinema, contudo, 

negou essa característica. Machado (1997) esclarece que as histórias do 

cinema são sempre da sua positividade técnica, das suas teorias científicas da 

percepção, com aparelhos destinados a operar a síntese do movimento. 

 

[...] o que fica reprimido na grande maioria dos discursos históricos 
sobre o cinema é o que a sociedade reprimiu na própria história do 
cinema: o devir do mundo dos sonhos, o afloramento do fantasma, a 
emergência do imaginário e o que ele tem de gratuito, excêntrico e 
desejante, tudo isso, enfim, que constitui o motor mesmo do 
movimento invisível que conduz ao cinema (MACHADO, 1997, p. 15).  
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A invenção do cinema foi realizada por meio de um método empírico de 

tentativas e erros. Os primeiros protótipos, que serviram apenas como 

experimentos foram idealizados por teorias equivocadas, demonstrando que as 

máquinas podem funcionar mesmo quando as teorias nas quais estão 

apoiadas não são exatas (MACHADO, 1997).  

No tocante ao aspecto cultural, na primeira metade do século XX, o 

cinema foi interpretado como uma subcultura ou cultura menor pelo fato de 

trabalhar mais com as emoções em detrimento da racionalidade, pelo seu 

aspecto simplificador e porque provocava entusiasmo em todos os tipos de 

públicos: “[...] diminuindo o peso da leitura e não exigindo sequer ser 

alfabetizado. Mantém-se uma visão elitista de arte e cultura, que valoriza o 

clássico e desconfia do novo” (MORAN, 1993, p. 74).  

Nota-se que com o desenvolvimento das TIC, as mídias tradicionais 

como o cinema, a televisão e o rádio, que nasceram como mídias elitistas 

estão perdendo espaço, visto que, por exemplo, atualmente para assistir a um 

filme não é necessário deslocar até as salas de cinema. Os canais pagos por 

assinatura oferecem diversidade de filmes para diferentes públicos, e em 

menor disponibilidade há os canais de televisão abertos que também atuam 

neste segmento.  

Contudo, a produção de filmes para o cinema ainda é grande, tendo em 

vista que existe uma indústria, um mercado publicitário e artístico por trás das 

produções cinematográficas que rendem cifras milionárias. E mesmo no seu 

início tendo sido concebido como uma subcultura, uma cultura inferior, o 

cinema conquistou o seu espaço, alcançando diferentes faixas etárias e perfis 

de públicos.  

Napolitano (2015, p. 14) esclarece que o cinema enquanto indústria 

cultural é concebido como uma mídia moderna, direcionado cada vez mais 

para um espectador inserido nas novas tecnologias: “A peculiaridade do 

cinema é que ele, além de fazer parte do complexo da comunicação e da 

cultura de massa, também faz parte da indústria do lazer [...] constitui ainda 

obra de arte coletiva”. 

Com a propagação da televisão, o cinema perdeu parte do seu glamour 

e do predomínio na sociedade. Entretanto, continua a ter um grande poder 
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econômico e cultural, vendendo estilos de vida, construindo e desconstruindo 

identidades sociais (OLIVEIRA, 2009).  

Nos anos 1950, a queda da frequência cinematográfica foi sendo 

acelerada com a aquisição de aparelhos de televisão por parte da população: 

“Ao trazer quotidianamente a atualidade e o sonho ao domicílio, a televisão 

implantou-se como um elemento indispensável da vida familiar [...]” (GEADA, 

1987, p. 127).  

Se na década de 1950, o que assombrava o cinema era o surgimento da 

televisão, hoje se depara com outros concorrentes, como por exemplo, a 

internet. Contudo, assim como as tradicionais mídias, que resistiram ao 

surgimento de novos meios digitais, o cinema como o mais antigo entre eles, 

sobrevive de forma espetacular, conquistando cada vez mais públicos.  

Machado (1997) enfatiza que o cinema continuará existindo enquanto houver 

mercado para sustentar a sua produção em escala industrial. 

Napolitano (2015) aponta que o cinema, enquanto pertencente à 

indústria cultural, um produto dela, também é uma forma de mídia moderna, 

que está voltado cada vez mais para um espectador formado no contexto das 

TIC. 

O cinema é conhecido como a sétima arte porque associa elementos da 

literatura, da música, da arquitetura e das artes cênicas. É uma arte de 

construir e mostrar imagens, uma manifestação intencional de caráter lúdico, 

que possui significados simbólicos (GEADA, 1987).  

A característica central da arte cinematográfica são as imagens em 

movimento e esse é o seu grande diferencial. Não são imagens reais, são 

imagens fragmentadas, que tornam o efeito de ficção uma característica do 

cinema e visam notadamente a constituição do real em espetáculo: “A imagem 

tem a evidência da prova e do testemunho, assume-se como seleção, 

experiência, interpretação e memória do mundo, primeiro de quem a produziu e 

depois de quem a contempla” (GEADA, 1987, p. 16).  

O cinema surgiu como um veículo de fácil adesão pelo público, 

provocando rápida identificação pelo fascínio que exerce, uma vez que 

despertou a desconfiança de intelectuais, educadores e religiosos da época, 

começando a preocupar quando a sua influência atinge as classes média e alta 
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(MORAN, 1993). Essa preocupação não era sem motivo, pois o cinema 

enfrentava de forma crítica a moral e os bons costumes da sociedade do início 

do século XX. 

Diante desse aumento de popularidade sem precedentes, os 
educadores, que olhavam o cinema com um desprezo 
condescendente, trocam a sua atitude de aparente desinteresse pela 
de preocupação com os males que o cinema traz para a juventude, e 
o condenam, principalmente os educadores cristãos que dirigem e 
lecionam em instituições escolares particulares. O cinema era um 
perigo, principalmente porque questionava a moral predominante 
(MORAN, 1993, p. 73).  

 

Se nos seus primórdios o cinema representava um perigo, 

principalmente na percepção de educadores, na contemporaneidade, perante 

as transformações sociais, culturais e tecnológicas, ele pode ser utilizado 

também na sala de aula.  

Na concepção de Napolitano (2015, p. 11-12), o trabalho com o cinema 

na sala de aula possibilita que a escola reencontre a cultura cotidiana: “[...], 

pois o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores 

sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte”.  

A atividade escolar com o cinema precisa ir além das experiências 

cotidianas da sala de aula. A escola deve utilizar o filme em sala de aula para 

além do contexto do lazer, incentivando o estudante a ser um espectador 

crítico e exigente, propondo a exibição de filmes com conteúdos atrelados ao 

conteúdo escolar (NAPOLITANO 2015).  

O uso do cinema na sala de aula é uma oportunidade que o professor 

dispõe para tornar as suas aulas significativas e atrativas. Os filmes fazem 

parte do cotidiano dos estudantes, e atualmente estão acessíveis a 

praticamente todas as classes sociais. Para assistir a um filme, o estudante 

não precisa ter acesso a sistemas de canais pagos, tendo em vista que o 

sistema de televisão aberta oferece ao telespectador diversos filmes em sua 

grade de programação.  

Ao propor um filme aos estudantes, o professor atua como um mediador 

de sua leitura, promovendo uma análise mais eficiente do gênero. É necessário 

que o professor realize um diálogo sobre os elementos básicos que compõem 

o texto fílmico, propondo deste modo, diversas atividades para que os 

estudantes compreendam a obra como significativa (THIEL; THIEL, 2009). 
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A exibição de filmes na sala de aula tem respaldo na legislação, a qual 

estabelece que esses devam ser trabalhados como componente curricular 

obrigatório por no mínimo duas horas mensais. Essa obrigação foi imposta por 

meio da Lei 13.006/2014, que acrescentou o inciso 8o ao artigo 26 da Lei3 

no 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, apontando para regras para a exibição de filmes de 

produção nacional nas escolas de Educação Básica (BRASIL, 2014). A lei 

define que a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente 

curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a 

sua exibição obrigatória por no mínimo duas horas mensais. A mesma vem ao 

encontro das Políticas Públicas para as áreas de ensino e cinema. 

No contexto da mídia-educação, o cinema pode ser percebido a partir de 

diversas dimensões, tais como: estética, cognitiva, social e psicológica, 

relacionadas ao contexto de educar com o cinema e educar sobre o cinema. 

Nesse sentido, a educação pode utilizar o cinema como instrumento, objeto de 

conhecimento, meio de comunicação e meio de expressão de pensamentos e 

sentimentos (FANTIN, 2007).  

O uso do filme na sala de aula pode trazer muitos benefícios no contexto 

educacional, como já foi destacado anteriormente. Contudo, Borba (2015) 

alerta que o estímulo ao interesse e a disposição em aprender está nas mãos 

do professor, sendo o responsável pela seleção dos filmes que serão exibidos 

na sala de aula. 

Para integrar de forma correta os conteúdos presentes nas obras 

cinematográficas ao ensino de Ciências formal, Napolitano (2015) destaca 

algumas utilizações do cinema em sala de aula, a exemplos do vídeo como: 

sensibilização, ilustração, simulação, conteúdo de ensino, documentação, 

intervenção, avaliação, integração e suporte de outras mídias.  

Assim, nesta pesquisa o vídeo foi utilizado como ilustração e conteúdo 

de ensino. A animação “O Show da Luna” possui linguagem figurada e 

apresenta imagens que motivam a imaginação das crianças, fatores que levam 

                                                           
3
A Lei é do Senador Cristovan Buarque e foi sancionada pela então presidente da República 

Dilma Rousseff em 26 de junho de 2014.  
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o desenho animado a ser uma ilustração para o conteúdo que está sendo 

trabalhado pelo professor em sala de aula. Assim:  

 

Um bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um assunto novo e 
despertar a curiosidade e a motivação para novos temas. Isso facilita 
o desejo de pesquisa nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo 
e da matéria (MORAN, 2008, p. 47).  

 

Arroio e Giordan (2006, p. 4), acrescentam que o vídeo pode ser 

utilizado como reforço da explicação prévia do professor, como meio de 

avaliação, como função investigativa e como vídeo-motivador, o qual: “[...] é 

destinado fundamentalmente a suscitar um trabalho posterior à exibição da 

obra. Além de apresentar conteúdos, o vídeo motivador, por exemplo, provoca, 

interpela, questiona, desperta o interesse”.  

Para Rosa (2000), um filme ou um programa multimídia motivam a 

aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo professor pelo fato de 

apresentarem um forte apelo emocional. A apresentação de um audiovisual 

provoca a quebra de ritmo, fator que altera a rotina da sala de aula.   

A linguagem do vídeo pode contribuir com a autonomia do estudante, 

tendo em vista que por meio dela o professor deixa de ser um informador, 

passando a ser um mediador do conhecimento. O vídeo tem uma grande 

capacidade de provocar emoções e sensações, sendo por vezes mais eficaz 

do que as palavras (ARROIO; GIORDAN, 2006).  

Contudo, Napolitano (2015) alerta para os usos inadequados do cinema 

em sala de aula, os quais devem ser evitados pelo professor: vídeo tapa-

buraco, vídeo-enrolação, vídeo-deslumbramento, vídeo-perfeição, somente 

vídeo, ou seja, ser exibido sem conexão com o conteúdo da aula. 

O cinema na sala de aula também pode ser utilizado para o progresso 

do ensino, de modo que para Trivelato (2014) os vídeos didáticos, comerciais e 

o cinema podem ser utilizados em sala de aula para a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem, tendo a adequada mediação do professor. E cabe a 

ele a tarefa de avaliar o material de forma critica e dialógica.  

Na sala de aula, o cinema também ultrapassa o conceito de 

entretenimento ou complemento ao conteúdo, atuando conforme aponta 

Trivelato (2014) como parte do processo educativo, sendo mediador entre o 
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conteúdo científico que é tratado pelo professor e as diversas formas com que 

ele é representado socialmente. 

Na concepção de Fantin (2007), a educação cinematográfica possui dois 

pressupostos: educar para o cinema e educar com o cinema. Fatores que 

implicam no entendimento do cinema na escola como instrumento por meio do 

qual se faz educação, e como objeto temático de intervenção educativa por 

meio da leitura, da interpretação, da análise e da produção de audiovisuais.  

No tocante ao contexto científico, o cinema já nasceu com uma estreita 

relação com a Ciência. O seu surgimento foi pautado por questões 

econômicas, mas os motivos que levaram os irmãos Lumière e Thomas Edson 

a aperfeiçoarem os mecanismos do cinematógrafo foi um interesse centrado 

mais em questões científicas e industriais, do que artística ou espetacular 

(GEADA, 1987). O cinema nos seus primórdios já era considerado um produto 

da Ciência.  

Bernardet (1991) destaca que o próprio Lumière declarou que o 

cinematógrafo não tinha futuro como espetáculo, uma vez que, esse era um 

instrumento científico para reproduzir o movimento e apenas poderia servir 

para pesquisas. A história mostrou que Lumière estava errado, pois o cinema 

tornou-se uma arte espetáculo, deixando para trás a concepção de um 

instrumento científico para a produção de pesquisas.  

Quando o assunto é a ciência tratada no cinema, as primeiras 

constatações são os filmes de ficção científica, gênero que projetou no cinema 

o futuro da humanidade nas suas diversas dimensões: cenários cibernéticos, 

metropolitanos, espaciais ou apocalípticos, os objetos com um design futurista 

e os personagens, normalmente aliens, robots, cyborgs e andróides 

(NOGUEIRA, 2010).  

A década de 1950 é considerada a idade de ouro da ficção científica 

cinematográfica. Desde o início da história do cinema, o gênero marcou 

presença com sua criatividade, a qual persiste até a atualidade. A partir das 

suas origens, o cinema convocou a ficção científica como temática recorrente 

(NOGUEIRA, 2010). 

Oliveira (2009) aponta que uma imagem comum dos cientistas veiculada 

no cinema é a do cientista louco ou do cientista mau. Uma pesquisa realizada 
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por Weingartv e colaboradores, os quais analisaram 220 filmes relacionados a 

temas de ciência e tecnologia desde 1931 até o contexto de 2009, mostrou que 

frequentemente os cientistas, do sexo masculino, são representados pelo 

cinema como pessoas solitárias, que trabalham em laboratórios ou em suas 

casas, sem serem controlados por seus pares ou por autoridades públicas.  

A Ciência e o cientista têm sido mostrados nas telas do cinema de 

diferentes formas e períodos mais ou menos delimitados. O Sonho de uma 

Ciência próspera e a expectativa de novas descobertas científicas fizeram 

surgir o gênero da ficção científica como forma de mostrar a projeção do futuro 

na Ciência (CUNHA E GIORDAN, 2009).  

Mesmo sendo um filme de ficção científica, este não é isento de 

ideologias. Ou seja, algumas produções destacam uma ciência, que por vezes, 

está atrelada a determinados grupos sociais, e essas discussões devem 

perpassar pelo ambiente da sala de aula. Tendo em vista que, para selecionar 

um filme de ficção científica algumas questões devem ser avaliadas, tais como: 

“[...] o que pode ser discutido, em qual momento do curso a discussão se 

insere e, sobretudo, ressaltar que um filme de ficção científica não tem 

compromisso de espelhar a realidade” (CUNHA; GIORDAN, 2009, p. 13).  

A ficção científica não é o único gênero a projetar imagens sobre o 

conhecimento científico e os cientistas. Filmes de aventuras, dramas, comédias 

e desenhos animados têm grande contribuição na formação de estereótipos, 

modelos e expectativas em torno da ciência, constituindo-se como referências 

comuns, compondo, desse modo, um campo simbólico, no qual a opinião 

pública vislumbra e discute os rumos e os limites das ações científicas e 

tecnológicas (OLIVEIRA, 2009).  

De modo a ampliar a discussão, no próximo tópico destacam-se os 

filmes de animação, os quais, por vezes, também abordam em seus roteiros o 

conhecimento científico.  

 

2.3 O CINEMA DE ANIMAÇÃO E O DESENHO ANIMADO EDUCATIVO “O SHOW 

DA LUNA” NA PESPECTIVA DO ENSINO DE CIÊNCIAS    

O cinema de animação também tem a sua própria história. A animação é 

uma sequência de imagens, que em virtude da persistência da imagem na 
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retina cria a ilusão do movimento. Essa teoria foi apresentada em 1825 pelo 

físico britânico, teólogo e lexicógrafo Peter Mark Rotget (FOSSATI, 2009).  

A animação concebe vida a diversos seres e objetos inanimados. Nela 

tudo pode ganhar vida e personalidade, tais como: objetos, marionetas, 

fantoches ou desenhos, todos se revelando capazes de expressar sentimentos, 

manifestar vontades, agir e reagir às situações (FOSSATI, 2009).  

Por meio das suas produções, o cinema de animação marcou épocas e 

gerações. Filmes e desenhos que remetem à infância são lembranças 

constantes na vida de muitas pessoas. O filme de animação e o desenho 

animado emocionam, encantam e proporcionam um mundo de fantasias, de 

sonhos, tudo em consequência da animação que deu vida a objetos 

inanimados. A história da animação supera a ilusão do movimento. 

Para compreender o cinema de animação é necessário entender a 

história da animação, a qual tem origem na arte rupestre. Nela identificam-se 

as primeiras formas de representar o movimento e a vida nas imagens. As 

lanternas mágicas, comuns na Europa no decorrer do século XVIII também 

podem ser consideradas precursoras da animação, pois por meio de projeções 

alternadas de diversas imagens permite-se a criação de aparência de vida e 

movimento nas figuras, na maioria das vezes sendo acompanhadas de efeitos 

sonoros, os quais reforçavam a impressão de realismo. Contudo, foi no século 

XIX que os aparelhos ópticos mais diversificados vão proliferar como 

verdadeiros exemplos de pro;to-animação (FOSSATI, 2009). 

A história da animação também remete aos irmãos Lumière inventores 

do cinematógrafo, tendo em vista que a invenção deste aparelho trouxe as 

condições para o surgimento do cinema de animação conhecido atualmente 

(FOSSATI, 2009). Neste contexto, de constante experimentação técnica do 

cinema de animação, outros nomes merecem destaque.  

 
Há alguns nomes que pelo contributo que deram para a invenção e a 
depuração desta arte devem ser referidos. Antes de mais, é 
fundamental referir o mago dos efeitos visuais, George Méliès. É a 
ele que se devem algumas das soluções que mais tarde 
predominariam na criação cinematográfica em geral e na animação 
em particular, como o stop-motion, as sobreposições ou o dissolve, 
por exemplo, a que ele recorria constantemente para criar os seus 
truques visuais. É este fascínio de Méliès pela magia, pelo 
ilusionismo, pelo animismo e pelo fantástico – e a utilização inventiva 
que faz das tecnologias cinematográficas para conseguir tais 
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propósitos – que o torna uma referência obrigatória em qualquer 
arqueologia da animação (FOSSATI, 2009, p. 65). 

 

 O cinema de animação tem uma criatividade sem limites, que permite 

criar seres e objetos em coisas completamente diferentes daquelas imaginadas 

pelo ser humano. A história da animação é muito vasta, com vários processos 

de tentativas, erros e acertos, de profissionais que acreditaram nessa arte que 

hoje encanta milhões de pessoas em todo o mundo.  

O primeiro desenho animado da história foi Fantasmagorie (Figura 1). 

Centenário, o curta, com pouco mais de um minuto de duração foi feito em 

1908, obra do francês Émile Cohl, conhecido como um dos expoentes do 

desenho animado. “Na França, Émile Cohl, fazia igualmente pequenos filmes 

de animação, sendo um dos mais conhecidos ‘Fantasmagorie’, de 1908, o qual 

recorre ao desenho de figuras que se metamorfoseiam das mais diversas 

maneiras e nas mais diversas situações” (FOSSATI, 2009, p. 66).  

 

          
FIGURA 1 - Fantasmagorie primeiro desenho animado da História criado pelo           
Francês Émile Cohl 

           Fonte: Site Finding  Dulcinea  

 

A partir de Fantasmagorie, inúmeros outros filmes e desenhos animados 

foram criados no contexto do cinema de animação. São produções que 

marcaram épocas e histórias de vida. E o filho mais ilustre deste gênero é Walt 

Disney, que deu vida a um dos mais conhecidos personagens do cinema de 
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animação, Mickey Mouse, famoso entre as crianças, jovens e adultos do 

mundo inteiro e que marcou épocas, assim:  

 

O gênero animação ainda tem Walt Disney como referência, mesmo 
após décadas de sua morte (1966). O estilo Walt Disney continua a 
inspirar a animação mundial, consolidando suas obras como marcos 
referenciais (FOSSATI, 2009, p. 1).  

 

Além de Walt Disney, outros nomes também marcaram a produção de 

filmes e desenhos de animação. John Bray inventou o processo de animação 

em acetato ou desenho animado, que originalmente é denominado de cel 

animation, processo que se tornou dominante ao longo dos anos. Fleischer 

Brothers foi outro nome importante na produção de animação, criador de 

personagens como Betty Boop e Popeye (FOSSATI, 2009).  

Foi com a criação da Walt Disney em 1923, que o cinema de animação 

passou a ter uma produção industrial, criando uma estética global em torno da 

animação. Os estúdios Disney durante décadas tornaram-se referência neste 

gênero.   

Foi também com Disney que a animação atingiu a sua maturidade e 
entrou naquilo que muitos vêm como a sua época de ouro, os anos 
1940. A ele se devem a criação do chamado pencil test (que consiste 
em desenhar a lápis, em papel, uma sequência de animação antes de 
avançar para a sua representação e pintura em acetato), a primeira 
curta-metragem de animação com som sincronizado, em 1928, 
‘Steamboat Willie’, a introdução do technicolor, em 1932, em ‘Flowers 
and Trees’, e a criação da multi-plane camera, em ‘The Old Mill’, em 
que figuras e fundos são desenhados em três superfícies de vidro 
que se colocam umas atrás das outras, desse modo criando uma 
impressão de perspectiva mais realista e permitindo trabalhar de 
forma autónoma sobre os diversos elementos(...) Estavam então 
criadas as condições para o surgimento (e o sucesso) da primeira 
longa-metragem da Disney e da história da animação, ‘Branca de 
Neve e os Setes Anões’, em 1937, que se tornaria um marco decisivo 
nesta arte (FOSSATI, 2009, p. 68).  

 

No Brasil, de acordo com Gomes (2008), o cinema de animação 

começou a ser produzido de forma esporádica e experimental pelo cartunista 

Raul Pederneiras, o qual produziu pequenas charges animadas. A primeira 

animação brasileira exibida nos cinemas foi Kaiser, criada pelo cartunista 

Álvaro Marins, conhecido como Seth. O lançamento no cinema foi em 22 de 

janeiro de 1917, na cidade do Rio de Janeiro no Cine Pathé, que consistia em 

“[...] uma charge animada em que o líder alemão Guilherme II sentava-se em 
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frente a um globo e colocava um capacete representando o controle sobre o 

mundo” (GOMES, 2008, p. 6).  

A produção brasileira de desenhos animados é grande. O Brasil tem 

autores conhecidos internacionalmente. São produções que, em virtude do 

sucesso que fizeram foram adaptadas para as telas do cinema. Maurício de 

Souza é um dos cartunistas conhecidos internacionalmente por meio da 

animação “A Turma da Mônica”, exemplo de produção da animação brasileira 

nesses cem anos de história que marcou gerações.  

O desenho animado faz parte da vida da criança. É uma produção da 

indústria midiática do entretenimento que busca distrair e criar um mundo de 

ilusões e fantasias, tendo em vista que trabalha com o lúdico. Quando as 

crianças chegam à idade adulta, o desenho animado remete para a infância, 

para um contexto, muitas vezes de alegria e diversão.  

Qual adulto não recorda de saudosos desenhos animados como Pica- 

Pau, que retratava muito mais do que o cotidiano de um pássaro astuto, que 

sempre obtinha vantagem sobre todos os demais personagens, fazendo muitas 

vezes apologia à violência. Outra animação que ficou muito conhecida foi Zé 

Colméia, personagem carismático criado em 1958, com histórias que 

acontecem no Parque Jellystone, inspirado no Parque Nacional de 

Yellowstone, mais antigo Parque Nacional do mundo. 

Outra produção animada que marcou gerações foi Zé Carioca, 

personagem brasileiro criado pelos estúdios Disney nos EUA. O personagem 

representa um Brasil de estereótipos: um papagaio malandro e sem 

escrúpulos, egoísta, desonesto, mulherengo e que não gosta de trabalhar. 

Além dessas produções, outras como: Animaniacs, O Fantástico Mundo 

de Bobby, Cavalo de fogo, Caverna do Dragão, Tom e Jerry, Popeye, He-man, 

Scooby-Doo, Tio Patinhas, Os Smurfs, Pernalonga, Corrida Maluca, O 

Laboratório de Dexter, Rambo, ThunderCats, Turma da Mônica, Os Simpsons, 

Peixonauta, Scooby Doo e o Sítio do Pica Pau Amarelo, marcaram épocas.  

Os desenhos animados apontados são produções que cativaram 

gerações. Morais (2008) aponta que, apesar de quando adultos apresentarem 

opiniões diversas sobre os desenhos animados, para a criança ele é sempre 

sinônimo de diversão e desvinculação da realidade. 
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Os desenhos animados pertencem à indústria do entretenimento e da 

publicidade. Além de vender fantasias, ficção, sonhos, também vendem 

produtos reais, como brinquedos, materiais escolares, decoração para festas 

infantis, todos com temas do desenho animado do momento. Por meio dos 

seus elementos lúdicos, os desenhos animados exercem um fascínio sobre as 

crianças. A sua linguagem, as cores, os sons, as músicas, possuem 

particularidades que tocam cada criança de forma singular (MORAIS, 2009).  

Apesar de o vídeo ainda ser um meio estranho às crianças, ele possui 

uma técnica difícil de ser desvendado por elas, contudo, os desejos das 

crianças são transmitidos em forma de imagem e o que está no vídeo é aquilo 

que elas gostariam de estar fazendo (PACHECO, 1998).  

As imagens animadas dos desenhos são projeções do real para a 

criança. Há os personagens cientistas curiosos para desvendar todos os 

mistérios do mundo. Há as brincadeiras incríveis num mundo com modernas 

tecnologias.  

Uma outra abordagem é que o ritmo e a movimentação dos desenhos 
animados mobilizam-nas, são formas lúdico-fantásticas, e aí está o 
imaginário adquirido pelas personagens durante, ou por causa de, 
suas incríveis façanhas. Nelas, as crianças encontram elementos 
para fazer do desenho animado uma possibilidade ilimitada de brincar 
com a própria imaginação (PACHECO, 1998, p. 49).   

 

Os desenhos animados são produções direcionadas ao público infantil, 

contudo é preciso estar atento ao conteúdo que as crianças têm acesso por 

meio dos desenhos animados, tendo em vista que algumas produções 

animadas possuem mensagens subliminares, com conteúdos incitando à 

violência e ao ódio. Para Morais (2008), os desenhos animados estão repletos 

de símbolos, que produzem efeitos diferentes para cada criança, uma vez que 

esta não pode ser considerada apenas através da sua dimensão receptora: 

“[...] mas também de interpretadora de conteúdos de acordo com a sua 

mundivivência, que pode ou não ser compatível com o conteúdo que o 

desenho quer efetivamente transmitir” (MORAIS, 2008, p. 47).  

No universo do desenho animado, a criança ainda não sabe distinguir o 

conteúdo “bom ou ruim”. Neste sentido, é importante a orientação de um adulto 

sobre o conteúdo que a criança tem ou terá acesso, uma vez que se há 

produções animadas com conteúdos duvidosos, há nessa indústria do 
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entretenimento produções com conteúdos educativos, que procuram por meio 

do lúdico, da brincadeira, da fantasia, transmitir conhecimentos às crianças.  

A Ciência é um campo de conhecimento que aparece com frequência 

nos desenhos animados. O conteúdo científico é frequente nessas produções 

em virtude da curiosidade que desperta no público infantil.  

Criado como forma de entretenimento, o desenho animado não tem 

função educativa. Ele atua como forma de diversão, de distração para a 

criança.  Entretanto, em algumas produções animadas o roteiro estabelecido 

apresenta um conteúdo rico de conhecimento, que de maneira crítica e 

reflexiva elas podem ser utilizadas pelo professor em sala de aula, instigando a 

curiosidade e o interesse dos alunos pelas Ciências.  

 

Um dos temas mais explorados pelos meios de comunicação de 
massa na contemporaneidade é a ciência. Na junção entre imagem e 
texto, o cinema e a televisão têm na ciência um dos argumentos tanto 
para narrativas ficcionais como para discursos informativos. Por meio 
da televisão, pode-se encontrar temas relativos à ciência em 
programas das mais diversas categorias. Desenhos animados, filmes 
de ficção científica feitos para cinema, noticiários e telerevistas 
constituem os tipos mais comuns de categorias da grade de 
programação que se referem à ciência (SIQUEIRA, 2002, p. 107).    

 

Diferentes visões da ciência são apresentadas na mídia, cabe ao 

professor questioná-las, levando o aluno à reflexão sobre qual o papel da 

Ciência em sua vida. Uma alternativa para motivar a discussão do conteúdo 

científico em sala de aula é a utilização dos desenhos animados (MESQUITA; 

SOARES, 2008).  

Alguns desenhos animados retratam a Ciência de forma estereotipada. 

De forma recorrente há um cientista, normalmente do gênero masculino, que 

dentro do seu laboratório realiza experiências malucas. O cientista também é 

retratado como uma pessoa estranha, muito inteligente e fora dos padrões 

estéticos que a sociedade estabelece, e deste modo:  

 

[...] percebe-se que os meninos cientistas representam a imagem do 
cientista constantemente veiculada na mídia: pessoas com 
inteligências acima da média, muito dedicadas às suas experiências e 
sem vida social ou afetiva, e que não são consideradas pessoas 
normais (MESQUITA; SOARES, 2008, p. 423). 
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Existem outras produções animadas que procuram retratar a Ciência de 

modo a desvendar os acontecimentos cotidianos. Por meio de elementos 

lúdicos, da imaginação, da fantasia, essas produções buscam repassar 

conhecimentos científicos à criança. 

Os temas científicos retratados nos desenhos animados visam atingir um 

público específico, crianças e adolescentes. “Grande parte da programação 

que recorre a argumentos em ciência é voltada para eles” (SIQUEIRA, 2002, p. 

108).  

Mesquita e Soares (2008) classificam em dois grupos os desenhos 

animados que abordam temas relacionados à Ciência. No primeiro grupo há os 

desenhos que usam os conceitos relativos à Ciência com o objetivo de ensinar 

o público. Estes são os desenhos educativos. No segundo grupo encontram-se 

os desenhos que não têm o compromisso com a educação, apenas apropriam-

se dos conceitos científicos dentro da ludicidade e da sua linguagem, 

destacando o texto audiovisual de forma dinâmica, são os desenhos criativos.  

No contexto escolar, o professor pode apropriar-se do desenho animado 

utilizando como um recurso didático no ensino de Ciências juntamente com os 

recursos tradicionais existentes tais como o livro didático, apostilas, quadro de 

giz, entre outros materiais. Para isso, é preciso que o professor tenha um 

julgamento crítico em relação às produções animadas: “O emprego de qualquer 

recurso didático no ensino de Ciências depende de uma análise competente do 

material disponível, que atenda aos objetivos do planejamento educacional” 

(TRIVELATO, 2014, p. 45).  

O uso do desenho animado em sala de aula exige uma nova postura do 

professor. Este gênero não pode ser utilizado apenas com a finalidade de 

“passar o tempo”. É preciso ter um planejamento de ensino em torno do 

desenho animado, na medida em que: “Crianças e jovens gostam de assistir a 

vídeos sobre os assuntos da aula [...]. A escola ainda não acordou para a 

importância do incentivo ao vídeo, tanto institucional como didático” (MORAN, 

2000, p. 46 - 47).  

Para Trivelato (2014, p. 9), perante a complexidade do processo de 

ensinar, o uso de estratégias de ensino diferenciadas nas aulas de Ciências 
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tende a maximizar as aprendizagens dos estudantes em diferentes contextos e 

conteúdos. 

O ensino de Ciências, em todos os níveis, deve usufruir de atividades e 

propostas instigantes para os estudantes. Ou seja, que eles sejam capazes de 

resolver problemas e explorar os fenômenos naturais, os quais despertam a 

curiosidade dos estudantes em virtude da temática em que estão inseridos 

(SASSERON; CARVALHO, 2011). 

Angotti (2015) ressalta que a Ciência não é mais um conhecimento em 

que a disseminação se dá exclusivamente no espaço escolar, por meio da 

transposição didática e da informática, o seu domínio também não está restrito 

a uma camada social específica. A Ciência, na concepção do autor, também 

está presente nos meios de comunicação, influenciando decisões éticas, 

políticas e econômicas, atingindo uma parcela significativa da população.  

Neste sentido, é errôneo pensar que as crianças terão contato com o 

conhecimento científico somente na escola, por meio de um conteúdo 

segmentado e estruturado. Elas também terão contato com a Ciência por meio 

da mídia, notadamente dos desenhos animados educativos. Nisso reside à 

importância de a escola estar atenta às novas tecnologias, uma vez que elas 

trazem novas estratégias de ensino e aprendizagem.  

O desenho animado “O Show da Luna” é uma série televisiva, estreada 

no canal americano Sprout da NBC em 16 de agosto de 2014. No Brasil a série 

estreou em 13 de outubro de 2014 no canal Discovery Kids. A partir de 2015 

passou a ser exibida também pela TV Brasil, dentro da programação Hora da 

Criança, transmitido de segunda a sexta-feira às 10h da manhã. 

A série conta as aventuras de uma menina – Luna – de seis anos de 

idade que é apaixonada por  Ciências. O público alvo são crianças, o desenho 

animado gira em torno da personagem-protagonista Luna, que constantemente 

está em busca de respostas para a pergunta: O que está acontecendo aqui? 

Em cada episódio da série é abordada uma curiosidade envolvendo o 

conhecimento científico, com questionamentos que fazem parte do imaginário 

da criança de forma ingênua e criativa, como por exemplo, como a Lua muda 

de fases? Como a água vira chuva? Onde o Sol se esconde?  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Discovery_Kids
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciência
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A personagem Luna, seu irmão mais novo Júpiter de três anos e o furão 

de estimação da família, Cláudio, praticam Ciência diariamente, formulando 

hipóteses e fazendo experimentos.  

No desenho animado “O Show da Luna”, proposta de objeto de estudo 

deste trabalho, a personagem principal procura investigar cientificamente 

situações do dia a dia, as quais fazem parte da vivência da criança. Com a 

frase “Essa é a melhor experiência de todas”, Luna, Júpiter e Claúdio, 

mergulham em um mundo faz de conta para descobrir os mistérios científicos 

que estão por trás de acontecimentos aparentemente normais do cotidiano.  

“O Show da Luna” foge ao estereotipo que normalmente são associadas 

às crianças em desenhos infantis. A protagonista, Luna, não veste rosa, ela 

usa um vestido azul. Ao contrário da família tradicional retratada na mídia, em 

que a figura feminina é quem cozinha e realiza as atividades domésticas, nesse 

desenho é o pai de Luna e Júpiter quem prepara as refeições para a família, 

em diversos episódios ele aparece preparando as refeições. 

A mãe de Luna e Júpiter é retratada na animação como uma mulher 

independente, trabalhadora e dedicada aos filhos. As cenas dos episódios 

sempre acontecem na casa de Luna, e os seus experimentos são realizados 

com frequência no quintal.  

Mesmo fazendo os experimentos, Luna e Claúdio não ficam satisfeitos 

com os resultados e sempre vão à busca de mais explicações para os 

fenômenos e situações do cotidiano que tanto os instigam, entrando em um 

mundo de faz de conta que proporciona explicações reais.  

Tal desenho animado educativo apresenta a Ciência de modo 

investigativo. O “por quê?” é à base do desenvolvimento das histórias 

apresentadas por Luna, Júpiter e Claúdio. Carvalho (2013) salienta que, por 

meio de problemas do cotidiano, o aluno tem condições de raciocinar e assim 

construir o seu conhecimento. Ao propor um problema em sala de aula, o 

professor pode superar o ensino expositivo, e o seu papel em sala de aula será 

de orientar as reflexões dos alunos perante o novo conhecimento que está 

sendo construído.  

As questões elaboradas por Luna são aparentemente ingênuas. 

Contudo, ao adentrar no mundo da criança, ao conhecer as suas dúvidas, ao 
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tentar descobrir sob qual perspectiva ela observa o mundo, as questões 

elaboradas pela protagonista do desenho apresentam um mundo de novas 

experiências e descobertas.    

Pacheco (1998) esclarece que conhecer a criança é pensá-la, 

interagindo de forma dinâmica. A criança é alguém que influencia e é 

influenciada. Conhecer a criança é pensá-la como alguém que estabelece 

relações sociais na família, na escola e em outros espaços da sociedade de um 

modo geral.  

No episódio “Como a água vira chuva?”, por exemplo, a personagem 

Luna quer saber como a água consumida diariamente pode virar chuva: “Será 

que a água que a gente não bebe vira nuvem? Mas, para ter chuva, precisa ter 

nuvem? Será que as nuvens precisam desta água aqui?”, questiona a 

personagem Luna no episódio. Nesse sentido, no tocante às questões 

problematizadoras, Briccia (2013, p. 116), cita que: “[...] a Ciência usa dos 

problemas para encontrar explicações e respostas, sendo o problema essencial 

nessa construção”.  

E por meio da fantasia, da imaginação e da diversão, a animação busca 

transmitir uma Ciência divertida e prazerosa. Neste contexto, Sasseron e 

Carvalho (2011) apontam os elementos do cotidiano como essenciais para o 

Ensino de Ciências.  

 

[...] o ensino de Ciências pode e deve partir de atividades 
problematizadoras, cujas temáticas sejam capazes de relacionar e 
conciliar diferentes áreas e esferas da vida de todos nós, 
ambicionando olhar para as ciências e seus produtos como 
elementos presentes em nosso dia-a-dia e que, portanto, apresentam 
estreita relação com nossa vida (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 
66).  

 

Atrelar o conteúdo que está sendo estudado em sala de aula com o 

cotidiano do estudante, pode despertar ou aumentar o seu interesse pelo 

aprendizado, tendo em vista que ele poderá entender qual o significado deste 

conhecimento no contexto das suas relações sociais.   

O próximo capítulo trata da Semiótica Peirceana. A teoria foi utilizada 

para análise teórico-metodológica de três episódios da animação “O Show da 
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Luna”, por meio de representações pictóricas realizadas por estudantes do 2º 

ano do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental I.  
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3 DA SEMIÓTICA À SEMIÓTICA SOCIAL NA PERSPECTIVA DO DESENHO 
ANIMADO EDUCATIVO O SHOW DA LUNA  

Este capítulo apresenta uma revisão sobre o conhecimento em torno dos 

estudos da Semiótica, Semiótica Social e Multimodalidade na perspectiva do 

desenho animado “O Show da Luna”. Dentre eles, enfatiza-se o estudo a partir 

da Semiótica Social atrelada ao ensino de Ciências. O capítulo é dividido em 

quatro subcapítulos: Semiótica no Ensino de Ciências: a teoria dos signos de 

Peirce; Semiótica Social na perspectiva do ensino de Ciências; O Ensino de 

Ciências por meio de representações semióticas multimodais e 

Representações semióticas multimodais do desenho animado educativo “O 

Show da Luna”. 

O primeiro subcapítulo – “Semiótica no Ensino de Ciências: a teoria dos 

signos de Peirce” – apresenta o conceito de Semiótica na perspectiva dos 

estudos do cientista-lógico-filosófo Charles Sanders Peirce, que nasceu em 

Cambridge, Massachusetts e faleceu em Milford, Pennsylvania, Estados 

Unidos. Apresenta-se ainda o conceito de signo, central da Teoria Semiótica. O 

subcapítulo perpassa pela relação triádica da teoria: primeiridade, secundidade 

e terceiridade. Finalizando o subcapítulo, são destacados exemplos históricos 

dos signos, a utilização pelos homens da pré-história e exemplos de signos na 

era das novas tecnologias. 

O segundo subcapítulo – “Semiótica Social na perspectiva do ensino de 

Ciências” – apresenta o conceito e origens da Semiótica Social, a qual se 

refere ao estudo dos sistemas de signos e símbolos, incluindo gestos, imagens 

e como essas são usadas para comunicar e expressar significados. Preocupa-

se ainda, nesse capítulo, com a descrição dos processos da Semiótica Social, 

como ela acontece no cotidiano social e como pode ser desenvolvida no ensino 

de Ciências. 

O terceiro subcapítulo – “O ensino de Ciências por meio de 

representações semióticas multimodais” – descreve como o conhecimento 

científico pode ser representado por meio de diferentes modos, os quais 

ultrapassam a linguagem escrita. Apresenta-se, ainda, o conceito de 

multimodalidade e como os estudos da Semiótica Social podem ser aplicados 

aos textos multimodais.  
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O último subcapítulo – “Representações semióticas multimodais do 

desenho animado ‘O Show da Luna’ ” – faz uma descrição do referido desenho 

animado, citando os personagens e como acontecem os episódios na 

perspectiva da discussão sobre aspectos científicos. No subcapitulo também 

são identificados os signos semióticos utilizados nessa animação para a 

construção do conhecimento científico.  

 

3.1 SEMIÓTICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS: A TEORIA DOS SIGNOS DE 

PEIRCE 

A Semiótica é o estudo conceitual lógico das coisas do cotidiano, a qual 

tem como objetivo atingir o intérprete e produzir nele o efeito desejado. A 

semiótica tem a ver com as coisas da vida, com aquilo que nós fazemos em 

nosso cotidiano. É o estudo das coisas vitais, dos signos. 

O objeto de investigação da Semiótica são todas as linguagens 

possíveis. A Semiótica busca descrever e analisar os fenômenos a partir da 

constituição da linguagem, conjunto de signos que se destina ao 

estabelecimento de certas conexões com as ideias do mundo, tendo por base a 

troca de informações (SANTAELLA, 1983). 

O entendimento da teoria Semiótica perpassa pelo processo de 

significação. Toda linguagem e todas as coisas estão envoltas de significados. 

Tais significados ultrapassam aparentes significações, e isso demanda 

interpretações por meio de análises. 

 

A semiótica procura estudar o problema da significação ou os 
sentidos do texto pela análise, em primeiro lugar, do plano do 
conteúdo, considerando posteriormente, as especificidades da 
expressão, na sua relação com o conteúdo (DUTRA, 2005, p. 125).  
 
 

Os estudos da Semiótica perpassam pela forma como o mundo é 

observado e pela maneira como os seres vivos se comunicam com ele. O 

centro da teoria Semiótica são as representações, que também podem ser 

chamadas de signos, coisas que estariam no lugar de outras. Por exemplo, se 

uma nuvem faz lembrar chuva, ela está fazendo referência à chuva. Essa 

nuvem “está no lugar” da chuva que virá posteriormente, mas que ainda não 

veio, ou seja, a nuvem é o signo da chuva – portanto, a nuvem é uma 
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representação.   

Na pesquisa no ensino de Ciências, a Semiótica tem tido o respaldo 

teórico-metodológico dos trabalhos de muitos pesquisadores, tal como pode 

ser encontrado nas produções de vertente peirceanas de autores como: Dutra 

(2005), Gois e Giordan (2007), Silva e Silva (2012), Cardoso, Esprisigo e Kato 

(2013), Sganzerla, Brando e Miani (2014), Sganzerla, Miani e Brando (2015), 

Albuquerque, Carneiro-Leão e Martins (2017) e Wartha e Rezende (2017). 

Os estudos semióticos têm como foco a linguagem em todos os seus 

aspectos, buscando a produção e apreensão de sentidos, não por eles 

mesmos, mas analisar a relação desses sentidos linguísticos em diferentes 

contextos sociais, tendo em vista que esses não estão prontos, pois precisam 

ser construídos (DUTRA, 2005). 

A Semiótica teve suas bases em três distintos espaços e de forma 

simultânea: Estados Unidos, União Soviética e Europa Ocidental. A vertente 

norte-americana é a mais conhecida, sendo Peirce o principal teórico desse 

campo. 

O objetivo dos estudos semióticos de Peirce era proporcionar uma 

unidade para as disciplinas relacionadas à linguagem, por meio da concepção 

do pensamento como um processo que proporciona a interpretação do signo, 

com base em uma relação triádica entre o signo, o seu objeto e o interpretante 

(COELHO NETO, 1980). Mas, a obra de Peirce assumiu grande espectro, pois 

seus estudos estão distribuídos entre os mais diversos campos do 

conhecimento, incluindo Matemática, História, Literatura, Ciências Naturais, 

entre outras. A lógica da semiótica peirceana foi concebida para o 

desenvolvimento de um conceito abstrato da mente, aquela capaz de aprender 

pela experiência. Em aspecto linguístico, Peirce pretendia desenvolver uma 

teoria geral de todos os tipos e aspectos de signos (SANTAELLA, 2004). 

Para Peirce (2005), a Semiótica é uma lógica da realidade, da 

representação da realidade, tendo em vista que cada mente, capaz de 

aprender, percebe o mundo à sua maneira. Aquilo que a mente percebe do 

mundo é determinado pela forma com que ele compreende os signos. Para 

melhor compreensão da perspectiva abordada por esse estudioso, considera-

se pertinente apresentar o conceito de signo. 
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O signo tem poder de representação. Qualquer objeto está habilitado a 

ser um signo. O desenho animado, por exemplo, é um signo que irá produzir na 

mente um efeito, e esse efeito é um interpretante daquele signo.  

Peirce (2005) define o signo como tudo aquilo que está relacionado com 

uma segunda coisa, o seu objeto, o qual traz uma terceira coisa, que é o 

interpretante deste objeto. A palavra signo significa um objeto que é perceptível 

ou apenas imaginável.  

O signo é a matéria da linguagem, materializado por meio de 

representações, é algo que representa o objeto, ele não é o objeto.  

 
Tendo em vista o objeto da teoria, para Peirce, os próprios seres 
humanos são signos. Toda nossa vida e pensamentos são signos. No 
entanto, ele foi ainda mais longe: qualquer outra coisa que qualquer 
coisa possa ser, ela também é signo (SANTAELLA, 2004, p. 159). 

 

O signo pode ser representado por imagens, sons, palavras, gestos, 

postura, objetos do mundo, um cheiro, um sabor, uma memória etc. Por 

exemplo, as concepções que os indivíduos têm do mundo são compostas de 

signos que pertencem a este mundo. Neste trabalho, a palavra signo será 

utilizada para representar um objeto imaginável e inimaginável, como aponta 

Peirce (2005). 

 

A palavra Signo será usada para denotar um objeto perceptível, ou 

apenas imaginável, ou mesmo inimaginável num certo sentido, pois a 

palavra “estrela”, que é um Signo, não é imaginável, dado que não é 

esta palavra em si mesma que pode ser transposta para o papel ou 

pronunciada, mas apenas um de seus aspectos, e uma vez que é a 

mesma palavra quando escrita e quando pronunciada, sendo, no 

entanto uma palavra quando significa “astro com luz própria” e outra 

totalmente distinta quando significa “artista célebre” e uma terceira 

quando se refere a “sorte” (PEIRCE, 2005, p. 46-47).  

 

 

O signo pode ser algo real, como também pode ser alguma coisa que 

não pode ser vista, mas que pode ser representada. Quando os indivíduos 

pensam em um objeto qualquer, aquilo que está na mente não é o objeto, mas 

uma representação deste objeto, um signo. A nuvem, exemplificada 

anteriormente, remete a chuva, mas ela não é a chuva. Neste sentido, o signo 

pode apenas representar o objeto e fazer referência a ele (PEIRCE, 2005).  

Santaella (1983) ressalta que uma coisa, um objeto qualquer, só pode 
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ser signo se tiver o poder de representação, o signo representa o objeto, não 

podendo ser ele o próprio objeto. 

Peirce estabelece os signos por meio de uma relação triádica: signo, 

interpretante ou referência, objeto ou referente. Um signo ou representação é 

aquilo que sobre certo aspecto irá representar alguma coisa. Quando é dirigido 

para alguém, por exemplo, esse signo cria na mente desta pessoa um 

significado equivalente a si mesmo ou signo mais desenvolvido. O segundo 

signo que é criado na mente é conhecido como interpretante, a coisa 

representada é conhecida por objeto (COELHO NETO, 1980). 

Na relação do signo com o objeto contata-se à tipologia ícone, índice e 

símbolo. Ícone é um signo que se relaciona com o objeto em primeiridade, 

índice é um signo que se relaciona com o seu objeto em secundidade e 

símbolo é um signo que se relaciona com o objeto em terceiridade. 

A primeiridade é a primeira das três categorias peirceana. É a primeira 

concepção, uma abstração, um sentimento ainda não consciente, não 

elaborado. É a primeira percepção, está no nível do sensível e do qualitativo, 

abrange o ícone, o qualissigno e o rema. O ícone é um signo que tem alguma 

semelhança com o objeto que está sendo representado (COELHO NETO, 

1980). 

A secundidade é a segunda categoria peirceana. Qualquer coisa é um 

segundo na medida em que existe um primeiro correspondente. A secundidade 

refere-se ao nível da experiência, da coisa ou do evento, nela encontram-se o 

índice, sinsigno e dicissigno (COELHO NETO, 1980). 

A terceiridade, por sua vez, completa a tríade peirceana. Corresponde à 

capacidade que algo tem de interpretar, na medida em que esse algo existe. 

Refere-se à mente, ao pensamento, ou seja, a razão abrange o campo do 

símbolo, do legissigno e do argumento. O símbolo é um signo que se refere ao 

seu objeto, por exemplo, a cor verde é um símbolo de esperança (COELHO 

NETO, 1980). A terceiridade tem a ver com o mundo potencial da qualidade 

(primeiro) e o fato (segundo). A forma mais simples da terceiridade manifesta-

se no signo, uma vez que este é um primeiro, algo que se apresenta na mente, 

ligando a um segundo, aquilo que o signo indica, se refere ou representa, 

relacionando-se a um terceiro, o efeito que o signo irá provocar em um possível 
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intérprete.    

De maneira geral, a primeiridade é a percepção, algo abstrato, rápido, 

uma qualidade de sentimento. A secundidade está no nível da experiência. E a 

terceiridade refere-se ao pensamento completo, o efeito que o signo provoca 

no intérprete.  O universo é uma profusão de signos. O signo é percebido por 

uma mente interprete, que cria um interpretante que é um novo signo e esse 

interpretante se relaciona com o objeto do signo. Há um signo que representa 

um objeto e determina na mente o interpretante. 

Os signos são usados desde a época dos povos da pré-história, que por 

meio das pinturas rupestres representavam o contexto social daquela época. 

“[...] essas pinturas (signos/ícones), que eram pintadas pelo emissor a respeito 

de algum fato ou algo, como caças, animais e atividades sexuais, possuíam 

significados intrínsecos àquele tempo” (GONDIM, p. 8, 2012). A fotografia 1 

apresenta a arte rupestre encontrada ao longo de quase três quilômetros do 

Rio Poti, estado do Piauí. A arte rupestre apresenta figuras pontilhadas, formas 

arredondadas, olhos que parecem surgir entre as pedras (MARTINS, 2015). 

 

 

Fotografia 1 - Arte Rupestre Cânion do Rio Poti, Piauí 
Fonte:http://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/arte-
rupestre-em-piaui-brasil/. 

 

Na contemporaneidade o homem moderno, em virtude do 

desenvolvimento tecnológico, não precisa e nem deve mais pintar em cavernas 

para representar, comunicar ou expressar algo. A tecnologia desenvolveu 
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muito este processo e hoje a troca de mensagens, a interação, a comunicação 

entre os atores sociais é realizada de formas muito diferentes, envolvendo 

agilidade e instantaneidade. Contudo, este processo ainda envolve a utilização 

de signos, mesmo sendo em outro contexto histórico-social e cultural.  

O cotidiano social é permeado por signos. No trânsito, por exemplo, 

pedestres, motoristas, ciclistas são guiados por placas, exemplo figura 2, 

signos, que significam alguma regra, norma que deve ser seguida por todas as 

pessoas que utilizam e compartilham daquele espaço.  

 

 

  Figura 2 - Placa de trânsito, signo que significa proibição  
  Fonte: https://pixabay.com/. 

 

Outros signos amplamente utilizados pelas pessoas no cotidiano são os 

códigos de barras, que servem para representar uma numeração que é 

atribuída aos produtos. Tecnologia mais avançada que aos poucos está 

ganhando espaço são os Quick Response (Resposta Rápida) conhecidos 

como QR Code, em gráfico 2D em preto e branco, que contém informações 

pré-estabelecidas tais como textos em geral, números de telefone, entre outros 

dados de um serviço ou produto (SILVA, 2018). Os conteúdos do QR Code 

podem ser acessados por meio de aplicativos específicos instalados em 

telefones celulares. O código de barras e o QR Code figura 3 são signos, que 

por meio de tecnologia recente produzem diferentes significados.  
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           Figura 3 - Quick Response – conhecidos como QR 
           Code 

                       Fonte: https://pixabay.com/. 

 

Desde a pré-história, a interação entre as pessoas no cotidiano, a 

comunicação entre elas é realizada por meio de signos, de representações, 

que remetem a certos significados no contexto social. E o significado das ações 

no contexto social é o campo de estudo da Semiótica Social, tema do próximo 

tópico. 

 

3.2 SEMIÓTICA SOCIAL NA PERSPECTIVA DO ENSINO DE CIÊNCIAS  

 A interação entre os indivíduos na sociedade se realiza por meio de 

ações. Falar, cantar, dançar, correr, desenhar e estudar são ações que fazem 

parte da atividade humana e denotam algum significado no contexto social de 

determinado grupo ou comunidade.  

 O estudo da Semiótica Social volta-se para os significados dessas ações 

sociais, consistindo em uma síntese de várias aproximações modernas que 

irão se apropriar do estudo do significado social e da ação social. É o estudo 

dos recursos sociais para comunicar significados (LEMKE, 1997). 

 A Semiótica Social é aplicada em estudos desenvolvidos em diversas 

áreas do conhecimento, notadamente nos estudos da área da Comunicação 
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Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda), perpassando pelo design, 

transitando pelos estudos gramaticais, mas também se mostra relevante às 

pesquisas em ensino de Ciências, conforme se constata nos trabalhos de 

Salviato e Laburú (2009), Laburú e Silva (2011), Silva, Aguiar Jr. e Abicali 

(2015), mas especialmente Lemke (1997), o qual foi grande difusor de tal 

perspectiva de estudo na referida área. 

É preciso dizer que  as pesquisas em Semiótica Social tiveram início na 

Austrália na década de 1980. Seus estudos têm como foco o significado como 

parte de uma construção social, ou seja, as dinâmicas culturais e ideológicas 

nas quais este significado está inserido (SANTOS; PIMENTA, 2014). 

 A Semiótica Social é baseada em uma linguagem sistêmico-funcional, 

ou seja, os estudos da linguagem ocorrem dentro de um contexto situacional, o 

que possibilita a análise de vários sistemas semióticos como a linguagem 

verbal, visual, gestual, entre outras, a partir do ponto de vista gramatical. A 

Semiótica Social estuda a função dos textos nas interações sociais, ou seja, 

aquilo que as pessoas fazem com os textos (SILVESTRE 2015), bem como 

ações essas que envolvem o ato de falar, escrever, desenhar, gesticular, 

dançar, vestir, esculpir etc. (LEMKE, 1997). 

 A semiótica social é aplicável para a análise do discurso, tanto oral 

quanto escrito em diversos contextos sociais. No campo educacional, seus 

estudos têm sido utilizados para a observação e a análise de como são 

construídos e estabelecidos os modos de comunicação empregados por 

professores e alunos nas aulas, e ainda sobre as linguagens presentes em 

materiais didáticos que circulam nesses espaços com o objetivo de comunicar 

significados (SILVA; AGUIAR JR; BELMIRO, 2015).  

 Existem diferenças entre os estudos tradicionais da Semiótica e a 

Semiótica Social. Enquanto a Semiótica tradicional, que tem como principal 

precursor Charles Sanders Peirce, apresenta seu foco no estudo sistemático 

dos sistemas de significados por si mesmos, a semiótica social perpassa pela 

questão de como as pessoas elaboram e utilizam os signos com intuito de 

construir significados na vida de uma comunidade (LEMKE, 1997).  A teoria se 

refere ao estudo de todos os sistemas de signos e símbolos, incluindo gestos, 

imagens e como essas são usadas para comunicar e expressar significados.  
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 A utilização dos signos e a construção do significado por si mesmo não é 

o foco de análise da Semiótica Social. A mesma tem como foco de estudos os 

signos e os significados no contexto da interação social, ou seja, como os 

indivíduos utilizam os signos para construir significados socialmente aceitos em 

uma comunidade ou grupo social. A Semiótica Social enfatiza a relação da 

ação social com o ser individual (LEMKE, 1997). 

 A ênfase da Semiótica Social é o processo de produção e recepção do 

signo. Assim: “[...] essa abordagem enfatiza o conceito de signo na sua 

produção, formas de articulação e interpretação” (SANTOS; PIMENTA, 2014, 

p. 299). O ponto central da teoria é como as pessoas utilizam os recursos 

semióticos nas interações sociais. 

 Para melhor situar a Semiótica Social, é preciso considerar incialmente 

que o desenvolvimento dos estudos semióticos com o objetivo de adaptá-los 

aos modos não verbais da comunicação possui três vertentes. A primeira é a 

Semiótica Estruturalista Ferdinand de Saussure (1857-1913), que também ficou 

conhecida por escola de Genebra, tendo início na primeira década do século 

XX, cujas principais aplicações foram nos estudos em moda, fotografia, cinema 

e música. A segunda vertente foi denominada de Semiótica Funcionalista, 

difundida como Escola de Praga, também surgida na segunda década do 

século XX com estudos desenvolvidos no campo da arte e da linguística pelos 

formalistas russos (CARVALHO, 2013). Por sua vez, os estudos em Semiótica 

Social surgem como uma terceira vertente na tentativa de adaptar a Teoria 

Semiótica aos modos não verbais de comunicação, tendo seus fundamentos 

nos pressupostos da Linguística Crítica, a qual se ancora em propostas da 

Linguística Sistêmico-Funcional, que procura sistematizar os métodos 

adequados para a análise de todos os recursos semióticos, além daqueles 

verbais utilizados nos processos de representação e comunicação 

(CARVALHO, 2013). 

 Em adição, Semiótica Social é uma teoria sobre como os indivíduos 

elaboram os significados. Ela interroga como os membros de um grupo social 

criam sentido sobre o mundo. O foco de estudo da Semiótica Social é a 

semiose humana, ou seja, a produção de significados sociais, compreendendo-

a como um fenômeno social desde as suas origens, funções, contextos e 
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efeitos. Conforme esta visão, os significados sociais são construídos por meio 

de uma série de formas, textos e práticas semióticas de todos os períodos da 

história da sociedade humana (CARVALHO, 2013).     

 A sociedade, o contexto social no qual as pessoas estão inseridas, 

perpassa por ações que estão envoltas de muitos significados, tanto nas ações 

individuais, como nas ações coletivas. Tais como o ato de falar, cantar, dançar, 

que terão significado no contexto de determinada comunidade.  

 

Falamos significativamente, desenhamos significativamente, 

compomos e dançamos significativamente, nos vestimos e nos 

movemos significativamente, construímos e julgamos 

significativamente, implantando os recursos que nossa comunidade 

nos oferece (palavras, linhas, notas, passos, movimentos) de acordo 

com padrões que criam sentido a outros membros da comunidade. 

Esses mesmos padrões, utilizamos para entender o sentido das 

ações dos outros (LEMKE, 1997, p. 199). 

 

 Os significados são elaborados de acordo com cada comunidade, as 

quais têm suas próprias práticas semióticas. Por meio dessas práticas, os 

integrantes de comunidades realizam ações que são significativas para outros 

membros da mesma comunidade, que se constituem como padrões de ações 

que irão repetir-se por muitas vezes:  

 

As práticas semióticas são ações que têm sentido em uma 
comunidade, as formas de ação podem ser discursos, gestos, 
desenhos, construções etc. As práticas semióticas são elementos 
fundamentais da teoria da semiótica social (LEMKE, 1997, p. 199).  

 

 As diferentes interações dentro dos grupos sociais são realizadas por 

meio das práticas semióticas, que envolvem ações executadas pelo ser 

humano e que serão atribuídos significados dentro da comunidade. Por 

exemplo, no contexto escolar, se a professora pedir a um estudante para que 

este represente o Sol, ele provavelmente irá desenhar um círculo, com vários 

traços ao redor e certamente irá pintá-lo de amarelo. O Sol não corresponde à 

maneira que o estudante o representou, contudo na comunidade a qual a 

criança faz parte, esse desenho significa o Sol, é um significado aceito 

socialmente, é uma representação semiótica do astro. A representação é uma 
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aproximação imperfeita da realidade (WARTHA; REZENDE, 2017). 

 Para Santos e Pimenta (2014), o processo de representação é um dos 

níveis importantes na Semiótica Social. Nesse nível ocorre um complexo 

processo de produção, tendo em vista que a opção de uma representação é 

pautada por um aspecto representativo do objeto em um determinado contexto. 

 

Ao escolher uma representação, o ator social o faz com referência ao 
que, no seu entendimento, pode ser considerado o modo mais apto e 
plausível naquele contexto e naquela cultura. Assim, o processo de 
representação nunca pode ser considerado como o objeto em si, mas 
como um aspecto do que é representado (SANTOS; PIMENTA, 2014, 
p. 301). 

 

 O objeto será representado da forma com que ele se faz socialmente 

aceito, para que desse modo às pessoas possam atribuir significados. Por 

exemplo, um círculo e diversos traços ao seu redor, pintado normalmente da 

cor amarela, não é o Sol, é apenas um dos aspectos deste astro, que ao ser 

representado desta forma, será um significado aceito socialmente. 

 O estudo dos significados construídos socialmente é importante para 

vários campos sociais, tendo em vista que no século XX a Ciência e diversas 

outras áreas do conhecimento não apenas descobriram “verdades”, mas 

concomitante construíram significados em torno delas. Foram inventadas 

formas de falar sobre as coisas e os processos, sistemas importantes de ação 

técnica. Construíram-se sistemas de significados por meio do uso da 

linguagem, da matemática, dos diagramas e das técnicas. Instrumentos sociais 

esses que, no mínimo, inicialmente se fizeram diferentes de uma comunidade à 

outra (LEMKE, 1997). Tal consideração, de diferenciação, se deve ao fato de 

que os significados são construídos sob o ponto de vista do produtor do signo, 

o qual seleciona o modo semiótico mais apto e plausível para um determinado 

contexto social (CARVALHO, 2013). Uma determinada ação de uma 

comunidade possui um significado diferente para outra. Um livro, um filme ou 

um desenho animado, por exemplo, não carregam um significado em si, pois 

este será atribuído pelo leitor ou telespectador, respectivamente. 

 Segundo Lemke (1997), equivoca-se o sujeito ao dizer que algo tem 

significado, como se o significado fosse parte da sua natureza (desse algo). 

Para o autor, uma palavra, um diagrama ou um gesto não tem significado, este 
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deve ser elaborado e construído por alguém, conforme uma série de 

convenções que irão proporcionar sentido às palavras, aos diagramas, aos 

gestos e assim por diante. 

 Vieira e Silvestre (2015, p. 104) também corroboram sobre a ideia de 

que o significado não está implícito no objeto, pessoa ou palavra. Ele é 

construído pelas pessoas, e são elas que constroem a significância por meio 

de um sistema de representação, construído e fixado por diferentes sistemas 

semióticos. 

 Para Lemke (1997), cada ação é significativa quando está inserida em 

um contexto mais amplo. Deste modo, cada ação e evento são colocados em 

diferentes contextos com o objetivo de atribuir-lhes significados. Assim, por 

exemplo, a representação feita por uma criança de um astro ou fenômeno 

científico terá diferentes significados dependendo do contexto histórico, cultural 

e, muitas vezes até socioeconômico, em que forem representados. 

 Construir significados é o processo de vincular as coisas aos contextos. 

Ações e eventos serão significativos quando estes forem contextualizados. De 

todas as práticas semióticas, as mais importantes são as contextualizadoras. A 

Semiótica Social carrega a preocupação de analisar as classes e os contextos 

nos quais as ações e os eventos são colocados, bem como de que maneira as 

relações são construídas entre eles (LEMKE, 1997). 

 A Semiótica Social identifica e nomeia as diferentes classes de 

contextos. As unidades globais nas quais qualquer ação, seja ela coisa, evento 

ou palavra podem ser inseridas são chamados de contextos sintagmáticos. As 

classes mais comuns de contextos sintagmáticos são sequências de ações, 

seguidas por sequencias mais breves, as quais pertencem a sequencias mais 

amplas (LEMKE, 1997). 

 Então, na classificação dos contextos semióticos há aqueles 

denominados sintagmáticos, que podem ser os detalhes em uma pintura, a 

organização e o lugar onde a mesa será colocada para um banquete. Existem 

também os contextos paradigmáticos, os quais se referem às palavras e as 

ações que podem ter tomado lugar de outras que ocorreram verdadeiramente 

em um determinado contexto sintagmático. Neste tipo de contexto, a relevância 

está na relação do que poderia ter sido e deste modo poderia ser expresso de 
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forma diferente. O contexto sintagmático pode ser resumido na seguinte 

pergunta: Como poderíamos criar sentido diferente de algo como uma palavra 

ou cor qualquer, se eles tivessem sido utilizados de modos diferentes? 

(LEMKE, 1997).  

 Finalizando, os contextos semióticos, estão os ditos indexicais. Estes 

são contextos sociais associados a alguma forma de ação dentro de uma 

determinada comunidade. A ação e o contexto se encontram e indicam um ao 

outro o grau de probabilidade. 

 A Semiótica Social muda do enfoque linguístico para o recurso semiótico 

com o objetivo de interpretar, descrever e explicar como as pessoas produzem 

artefatos ou eventos comunicativos e os interpretam em contextos, situações 

ou práticas específicas (VIEIRA; SILVESTRE, 2015). 

 O sentido do texto é estabelecido pelas diferenças e semelhanças 

existentes entre a imagem e o contexto social nas diversas culturas. A este 

respeito, todas as dimensões semióticas precisam ser desenvolvidas em 

práticas multimodais por meio de todos os gêneros textuais (VIEIRA; 

SILVESTRE, 2015). 

 Gualberto e Pimenta (2016) acreditam que, tendo em vista a diversidade 

de modos envolvidos nas composições textuais, a Semiótica Social tem muito a 

contribuir para que as práticas de leitura e interpretação de textos possam ser 

abrangentes. 

 Nesta seara, as práticas multimodais, ou seja, múltiplos modos de 

representação são necessários, tendo em vista que cada cultura, cada 

comunidade, cada grupo social expressa de diferentes formas os seus eventos 

e as suas práticas sociais, por meio de diferentes discursos, inclusive aqueles 

incorporados às TIC. 

 

Frente a essas mudanças concretas, é impossível não aderir à 
multimodalidade, aos textos híbridos compostos com múltiplos 
recursos semióticos, construídos com base em metáforas visuais, e, 
em decorrência, os sujeitos que não souberem lidar com a linguagem 
visual, com a multimodalidade, estarão sujeitos à exclusão social. 

 

 Assim, as TIC trouxeram inúmeras mudanças nas relações sociais que 

estão exigindo diferentes formas de linguagens, para muito além da escrita. 
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Desse modo, no próximo tópico apresenta-se a inserção das representações 

multimodais no ensino de Ciências, tendo em vista que as ciências, podem, 

devem e são expressas por meio de diversos modos de representação. 

 

3.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS POR MEIO DAS REPRESENTAÇÕES 

SEMIÓTICAS MULTIMODAIS 

 Um sistema de recursos semióticos permite que sejam elaboradas 

representações, execução de qualquer tipo de ação para representar o 

significado de outra. Por exemplo, o ato de subir em uma árvore pode ser 

representado por meio de um enunciado, um desenho, gestos de mímica, 

música, ou qualquer outro sistema de recursos semióticos (LEMKE, 1997).  

 Na sociedade atual, o conhecimento, as informações, os contatos 

sociais podem ser expressos por diferentes modos que vão além da linguagem 

verbal, escrita ou oral. A linguagem verbal se apresenta como um sistema 

semiótico, entre uma diversidade de outros sistemas semióticos, os quais 

constituem os vários recursos que estão disponíveis no processo comunicativo 

(VIEIRA; SILVESTRE, 2015).  

 Com o intuito de representar algumas práticas semióticas que vão além 

da linguagem verbal, Lemke (1997) utiliza a expressão textos semióticos, que 

são dados básicos da Semiótica Social e que são a matéria-prima da vida 

social, necessários para o seu sistemático estudo. 

 No contexto das formações semióticas são usados outros recursos em 

substituição à linguagem verbal, tendo em vista que uma formação semiótica 

não precisa necessariamente ser representada de modo exclusivo por meio da 

linguagem verbal. 

 Quando falamos utilizamos gestos e objetos que estão próximos a nós 

para complementar a exposição de nossas ideias e as relações entre elas. Na 

atividade de escrita, também podemos utilizar desenhos e outros tipos de 

produções multimídias para representar o que estamos escrevendo (LEMKE, 

1997).  

 O texto multimodal se apresenta como uma unidade de significação, 

sendo constituído por diversos recursos semióticos e diversos sistemas, que 

são escolhidos pelo produtor do texto num determinado contexto e situação 
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com determinados fins comunicativos. Na multimodalidade, a linguagem verbal 

e a linguagem visual não são estudadas como sistemas semióticos isolados, 

tendo em vista que elas compõem uma unidade de significação (VIEIRA; 

SILVESTRE. 2015).  

 Vários modos semióticos são utilizados para representar um texto, 

definido aqui como práticas semióticas.  

 

[…] os estudos em multimodalidade visam investigar os principais 
modos de representação em função dos quais um determinado texto 
é produzido e realizado bem como compreender o potencial de 
origem histórica e cultural utilizado para produzir o significado de 
qualquer modo semiótico. Dessa maneira, busca-se abordar as 
particularidades de cada modo semiótico, as regularidades de suas 
combinações e seus valores em contextos sociais específicos 
(CARVALHO, 2013, p. 10).  

 

Nas duas últimas décadas houve um considerável número de estudos 

que buscaram compreender como os recursos semióticos são utilizados em 

diferentes contextos, “investigações detalhadas têm sido empreendidas 

visando descrever recursos semióticos, funções e sistemas de múltiplos modos 

[...]” (CARVALHO, 2010, p. 266). Trabalhos dessa natureza visavam o estudo 

dos diversos modos semióticos de representação do conhecimento, modos 

esses que vão além da linguagem escrita ou falada. 

 No tocante às Ciências, o pensamento científico é repleto de 

simbolismos usados para representar ideias de leis e teorias envolvidas com os 

fenômenos naturais e seus objetos. A linguagem científica está envolta de 

representações simbólicas, de múltiplos modos de representação. Entre as 

linhas de pesquisa em educação cientifica, o referencial da multimodalidade 

representacional tem sido utilizado para compreender e estimular o 

desenvolvimento dos significados dos conceitos científicos pelos estudantes 

(LABURÚ; SILVA, 2011). Tendo em vista a complexidade de algumas áreas do 

ensino de Ciências, o conhecimento que dela emana, tendo como princípio os 

estudos da multimodalidade, pode ser representado por diversos modos, como: 

gráficos, desenhos, tabelas, músicas, filmes etc.  

 As pesquisas no campo da multimodalidade objetivam explorar a 

produção de significados dos diversos modos semióticos presentes na 
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sociedade (SANTOS; PIMENTA, 2014). Esses modos semióticos perpassam a 

questão da linguagem, a considerar que: “[...] a multimodalidade constitui-se 

como um aspecto intrínseco à linguagem, pois cada manifestação dela terá 

“multimodos”, ou seja, será multimodal” (GUALBERTO; PIMENTA, 2016, p. 

35).   

 Em abordagem multimodal todos os modos são enquadrados como 

um campo, como um domínio. Em conjunto, eles são tratados como um 

recurso cultural para representar significados entre membros de um grupo 

social em um determinado momento (KRESS, 2011). 

 O discurso científico integra diferentes modos de representar o 

raciocínio, os processos e as descobertas científicas. Neste sentido, o termo 

“múltiplas representações” refere-se ao modo de representar um mesmo 

conceito ou processo científico de diferentes formas (LABURÚ; SILVA, 2011). 

 Os estudos da Semiótica Social aplicada a textos multimodais, que 

consideram todos os modos semióticos que acompanham o modo verbal, têm 

início com o trabalho de Hodge e Kress, de 1988, conforme descreve Carvalho 

(2013). Esta perspectiva teórica pressupõe que os significados são construídos 

socialmente a partir dos vários modos semióticos.  

 

[...] Hodge & Kress (1988: viii) estabelecem duas premissas básicas. 
Uma delas diz respeito à consideração da dimensão social para 
entender a estrutura e o processo da linguagem. A outra premissa 
reside no fato de que nenhum modo semiótico pode ser estudado 
isoladamente, uma vez que o significado é composto pela integração 
dos vários modos semióticos em uso num determinado tipo de texto 
ou evento social (visual, sonoro, gestual etc.) (CARVALHO, 2013, p. 
9). 

  

No ensino de Ciências os conceitos e os processos científicos são 

representados por meio de diversos modos semióticos, tendo em vista que os 

estudantes devem ser capazes de interpretar de modo significativo os 

conhecimentos sistematizados, agora sob a transposição do professor. 

O termo representação é definido da mesma forma que se define o signo 

linguístico, ou seja, a relação entre alguma coisa visual ou auditiva e o resgate 

de outra coisa que está ausente na situação em que a realidade é somente 

mental. Assim, as representações podem ser construídas através de várias 

formas de expressão (LABURÚ, SILVA, 2011). 
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As representações semióticas permitem olhar o objeto por meio da 

percepção de estímulos, como formas, pontos, traços, caracteres, sons, 

objetos, que podem ser representados por meio de figuras, esquemas, 

gráficos, expressões simbólicas e linguísticas, representações pictóricas, entre 

outras. 

Salviato e Laburú (2009) defendem que os estudantes precisam 

compreender, associar, integrar e traduzir os conceitos científicos por meio de 

diferentes modos de representação. Modos esses que envolvem as linguagens 

gráficas, verbais, gestuais, numéricas, mapas, tabelas entre outras, que 

poderão possibilitar aos estudantes pensar, agir e comunicarem-se 

cientificamente. 

Na atualidade, presenciam-se situações e estratégias educacionais em 

que o ensino de Ciências pode ser centrado em multimodos e múltiplas formas 

de representação. O quadro de giz e o livro didático não são mais as únicas 

formas disponíveis à considerável parte dos professores, especialmente dos 

anos iniciais, pois com o desenvolvimento das TIC, por exemplo, o ensino de 

Ciências ganhou potência quanto ao uso de recursos como filme, desenho 

animado, jogos digitais e aplicativos educativos. A esse respeito, Salviato e 

Laburú (2009, p. 162) oferecem a seguinte contribuição:  

 

Quando se incentiva que os estudantes participem e trabalhem com 
múltiplos modos de representação possibilita-se criar uma 
potencialidade de aproximação dos conteúdos de ensino com sua 
estrutura cognitiva. 

 

 Neste contexto, todos os elementos que provem de sistemas semióticos 

diversos nos textos multimodais podem ser analisados, relacionados uns com 

os outros e interpretados por meio dos recursos semióticos disponíveis, 

relacionando-os à sua função social.  

 Os significados são apreendidos em sua totalidade por meio da análise 

de todos os recursos semióticos. Inicia-se, então, a Semiótica Social da 

comunicação visual, por meio de uma visão multimodal, ou seja, de todos os 

textos e sistemas de significados sociais que compreendem os processos 

comunicacionais como um todo, incluindo também as complexas relações entre 

os textos e contextos, agentes e os objetos de significados, as forças e 
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estruturas sociais (CARVALHO, 2013). 

 Multimodalidade e Semiótica, em conjunto, possibilitam fazer 

perguntas sobre o sentido do significado. Como o conhecimento é produzido, 

moldado e constituído distintamente em modos diferentes e por quem? A 

multimodalidade inclui questões em torno dos potenciais e dos recursos que 

estão disponíveis em qualquer sociedade para a construção do significado. E 

neste viès, ela busca compreender como o conhecimento aparece de 

diferentes formas e em diferentes modos (KRESS, 2011). 

 Nesta seara, de representações multimodais, destacam-se no próximo 

tópico as representações multimodais do desenho animado educativo O Show 

da Luna, a partir de vários recursos semióticos presentes na animação.  

 

3.4 REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS MULTIMODAIS DO DESENHO 
ANIMADO EDUCATIVO “O SHOW DA LUNA”      

A animação “O Show da Luna” apresenta diversas representações 

semióticas multimodais que possibilitam ao telespectador a construção de 

significados. A animação é uma narrativa que utiliza recursos no modo visual 

(linguagem visual) e linguagem sonora. 

A imagem visual é o elemento que o produtor do texto utiliza para 

construir os significados interpretados pelo telespectador, ficando sob sua 

responsabilidade, de acordo com a sua visão de mundo, diante do enredo, de 

como o material é organizado (VIEIRA; SILVESTRE, 2015). 

A personagem Luna, seu irmão mais novo chamado Júpiter, e o furão de 

estimação da família, Cláudio, praticam Ciência diariamente, formulando 

hipóteses e fazendo experimentos. A esse respeito, “[...] as histórias remetem 

as aventuras de Luna que busca desvendar o mundo à sua volta [...]” 

(PRESTES, 2017, p. 2). 

Na animação, a personagem principal procura investigar cientificamente 

situações do dia a dia, que fazem parte da vivência da criança. Com a 

emblemática frase “Essa é a melhor experiência de todas”, os personagens 

Luna, Júpiter e Claúdio mergulham em um mundo faz de conta para descobrir 

os mistérios científicos que estão por trás de acontecimentos do cotidiano. A 

personagem principal – Luna – atua como protagonista na difusão da Ciência 
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(PRESTES, 2017). 

“O Show da Luna” foge ao estereotipo que normalmente é associado às 

crianças em desenhos infantis, em que as meninas usam vestido rosa, brincam 

com bonecas, vivem em um mundo de sonhos e fantasias esperando pelo 

príncipe encantado. Na animação, a protagonista, Luna, é uma menina que não 

veste rosa. Ela usa um vestido azul. Ao contrário da família tradicional retratada 

na mídia, em que a mulher quem predominantemente cozinha e realiza demais 

atividades domésticas, nesse desenho é o pai de Luna e Júpiter quem prepara 

as refeições para a família. Em diversos episódios, o contexto em que ele 

aparece está atrelado ao contexto da culinária, como uma forma de expressão 

familiar em que as pessoas se reúnem com frequência e interesse comum – 

alimentar-se adequadamente. 

A animação destaca em seu roteiro conteúdos que de forma didática 

transmitem informações de caráter científico à criança. Contudo, o desenho 

animado não é livre de ideologia, tendo em vista que ele também é um produto 

da indústria do entretenimento, que tem como objetivo levar as crianças ao 

consumo, mesmo que de forma velada e sutil, por meio de uma gama de 

produtos que são direcionados ao público infantil, tendo como estampa e 

objetos de divulgação os personagens do desenho de animação. A 

personagem Luna movimenta uma indústria de produtos licenciados, tais como: 

jogos eletrônicos, livros, revistas, boneca, agendas, cadernos, entre outros, o 

que gera cifras milionárias aos seus produtores (PRESTES, 2017). 

 Mas, mesmo sendo produto da indústria do entretenimento, o desenho 

animado trabalha com signos semióticos, como o visual, o sonoro, o gestual, a 

linguagem, que podem levar a criança para além do consumo, incentivando 

uma reflexão sobre o conteúdo cientifico ali presente.  

 

[...] um signo não se limita à linguagem verbal, ou seja, ao signo 
linguístico. Os modos de representação gráfica podem incluir a 
linguagem verbal no seu modo escrito, sob a forma de letras, 
palavras, frases ou sob a forma de números. Para além desta forma 
de representação, outras formas como, por exemplo, o desenho, a 
fotografia ou a pintura são representadas sob a forma de linguagem 
visual (VIEIRA; SILVEIRA, 2015, p. 102).  

 

 O modo como à criança atribuirá significado ao desenho animado, 

dependerá da maneira como esse desenho chegará até ela, tendo em vista 
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que cada modo semiótico apresenta suas próprias possibilidades e limitações 

no que tange à realização dos significados:  

 

[...] qualquer modalidade semiótica tem a capacidade de formar 
“textos”, isto é, complexos de signos internamente coerentes entre si 
como também coerentes externamente, com o contexto e em função 
do qual foram produzidos (CARVALHO, 2013, p. 2). 

 

 As representações semióticas utilizadas no referido desenho animado, 

como cores fortes, personagens cativantes, expressões faciais que dão ênfase 

ao diálogo, interação entre os personagens, linguagem conotativa, uso de 

metáforas, linguagem sonora e ilustrações colaboram para despertar o 

interesse da criança pelo desenho animado, para que deste modo ela atribua 

significado ao mesmo. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 
Este capítulo apresenta a descrição das escolhas metodológicas feitas 

ao longo desta pesquisa. O capítulo está dividido em quatro subcapítulos: A 

escola e os sujeitos envolvidos na pesquisa; Natureza da pesquisa e fontes 

para a constituição de dados; A escolha do objeto de pesquisa e Experimentos 

desenvolvidos na constituição dos dados.  

O primeiro subcapítulo – “A escola e os sujeitos envolvidos na pesquisa” 

– descreve todos os instrumentos utilizados na pesquisa: observações diretas 

registradas no diário de campo, entrevistas semiestruturadas e representações 

pictóricas. Descreve ainda o conceito de sequência didática. 

No segundo subcapítulo – “Natureza da pesquisa e fontes para a 

constituição de dados” – apresenta-se a descrição do local da pesquisa, os 

sujeitos participantes, a descrição das etapas da sequência didática “Ciência 

divertida: Aprendendo Ciências com o Show da Luna” e ainda descrição das 

etapas de constituição dos dados.  

O terceiro subcapítulo – “A escolha do objeto de pesquisa” – apresenta a 

descrição do desenho animado, objeto de estudo desta investigação. Descreve 

três episódios do referido desenho, selecionados para a constituição dos 

dados, a saber: Sol vai, noite vem!, Quatro Luas para Luna e Como a água vira 

chuva. 

No quarto e último subcapítulo – “Experimentos desenvolvidos na 

constituição dos dados” – apresenta-se a descrição dos três experimentos 

desenvolvidos nas três aulas de constituição dos dados, a saber: Luz da 

lanterna na bola, Chuva artificia e Luz da lanterna na caixa. 

Na literatura na área do Ensino de Ciências há diversos trabalhos que 

têm como foco de estudo desenhos animados na perspectiva do ensino de 

forma geral, como estão descritos no quadro 1.   
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QUADRO 1 - TRABALHOS DE PESQUISAS QUE ABORDAM DESENHOS 
ANIMADOS 

Desenho animado – entretenimento, ideologia e comunicação de 
massa. 

 
(LAMAS, 2012) 

O desenho animado em sala de aula (MAGNO, 2003) 

Os desenhos animados e as crianças; Um estudo multicaso sobre 
as preferências de desenhos animados por crianças do 1ºCiclo do 
Ensino Básico. 

(MORAIS, 2008) 

Ideologias animadas – a criança e o desenho animado. (BORTOLETTO, 2008). 

Fonte: A autora (2018). 

 

Outros trabalhos de pesquisa que tratam de forma específica sobre os 

desenhos animados no ensino de Ciências, estão descritos no quadro 2. 

 

QUADRO 2 - TRABALHOS DE PESQUISAS QUE ABORDAM DESENHOS 
ANIMADOS NA PERSPECTIVA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Fonte: A autora (2018). 

 

Os trabalhos citados perpassam pelo debate da influência dos desenhos 

animados sobre as crianças e sobre como essas animações abordam a 

Ciência. São poucos os trabalhos que se dedicam à pesquisa sobre a utilização 

do desenho animado na sala de aula, sobre como o professor pode utilizar 

esse recurso em prol do ensino e aprendizagem. 

É neste quesito que reside o diferencial desta pesquisa, uma vez que 

nela, além de abordar a questão da influência do desenho animado sobre a 

criança, busca-se apontar como o professor de Ciências do Primeiro Ciclo do 

Ensino Fundamental I pode utilizar o desenho animado “O Show da Luna” 

como um material de apoio nas aulas. Por meio da sequência didática 

“Ciência divertida: Aprendendo Ciências com o Show da Luna”, que 

compõe o Produto Educacional – exigência do Mestrado Profissional – o 

professor terá acesso a um conjunto de atividades educacionais elaboradas a 

partir de três episódios da animação. As atividades são sugestões iniciais para 

o trabalho com a animação na sala de aula.   

Visões de Ciências em desenhos animados: uma alternativa 
para o debate sobre a construção do conhecimento científico 
em sala de aula. 

(MESQUITA; SOARES, 2008); 

Ciência e poder no universo simbólico do desenho animado. (SIQUEIRA, 2002) 

O que aprendemos com o Show da Luna? Mídia, divulgação 
científica e protagonismo feminino. 

(PRESTES, 2017) 

Ciência, gênero e infância: reflexões teóricas a partir da 
série animada “O Show da Luna”. 

(VARGAS; FUMAGALLI; 
PETERMANN, 2017) 

Aprendendo a amar a Ciência na animação “Sid, o 
Cientista”. 

(RIPOLL; WORTMANN, 2012) 
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4.1 A ESCOLA E OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA       

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da Rede Municipal de 

Educação da cidade de Ponta Grossa/PR e envolveu a professora da turma e 

um universo de 24 estudantes (sendo dezoito meninas e seis meninos) do 2º 

ano do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental I. Inicialmente havia duas 

opções de escola para a realização desta pesquisa, mas a primeira opção da 

pesquisadora foi deixada de lado por empecilhos burocráticos. Na primeira 

escola consultada, a diretora estava em tratamento médico e por este motivo 

não foi possível o contato com a mesma para a apresentação e posterior 

desenvolvimento da pesquisa. Neste contexto, a autora optou pela segunda 

escola, também de fácil acesso da pesquisadora, com ótima estrutura física e 

receptividade no tocante a realização da pesquisa.  

A escolha da turma e respectiva professora regente ocorreram por 

indicação da Pedagoga da escola, tendo em vista que esses estudantes 

estavam dentro da faixa etária necessária para a pesquisa, alunos de seis 

anos.  

O critério de escolha da escola reuniu os seguintes elementos: fácil 

deslocamento, boa aceitação da escola em relação à pesquisa e a 

disponibilização do espaço. A escola, de região periférica a cidade, tem história 

de quatro décadas, sendo que inicialmente sua sede, temporária, decorreu de 

uma parceria com uma paróquia pertencente à igreja católica, que perdurou por 

13 anos e posteriormente ganhou sede própria, com total ônus da 

administração pública municipal.  

Desde o primeiro contato com os dirigentes da escola para apresentação 

do trabalho de pesquisa, até a constituição final dos resultados, os mesmos 

sempre se apresentaram receptivos com a pesquisadora. 

Durante as três aulas de coleta de informações para a constituição dos 

dados, a turma ficou sob a responsabilidade da pesquisadora, ou seja, a 

professora da turma estava presente nas aulas, contudo somente para auxiliar 

no comportamento dos estudantes e na disponibilização de equipamentos, TV 

e aparelho projetor. A explicação dos conteúdos, o acompanhamento das 
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atividades e a exibição do desenho animado foram responsabilidade da 

pesquisadora.  

 

4.2 NATUREZA DA PESQUISA E FONTES PARA A CONSTITUIÇÃO DE DADOS 

 

Este trabalho diz respeito a uma pesquisa de natureza qualitativa. Na 

pesquisa qualitativa os resultados dependem do esforço intelectual do 

pesquisador, o qual desempenha papel fundamental na constituição e na 

análise dos dados, o que o levará à elaboração de conclusões decorrentes de 

diferentes elementos, tais como descrição aprofundada e interpretação à luz de 

teorias e pesquisas que lhe fundamentam.  A pesquisa qualitativa tem um forte 

caráter subjetivo, tendo em vista que o critério para a identificação dos 

resultados não é numérico, exato, mas valorativos sob contextos específicos. 

No entanto, a rigorosidade metódica (mais evidentes em algumas concepções 

de pesquisas que outras) leva a regularidades que condizem a um caráter 

objetivo (GÜNTHER, 2006), bem como é necessário considerar a existência de 

pesquisas mistas em Ciências Humanas, especialmente com emprego de 

softwares para auxiliar o pesquisador no tratamento das informações e dados 

emergentes do processo investigativo.  

Em pesquisas qualitativas, o investigador preocupa-se com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, o que diz respeito a 

aspectos da realidade centrados na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

Na presente pesquisa, os dados foram constituídos por meio de 

observações diretas registradas em diário de campo, bem como entrevistas 

semiestruturadas e representações pictóricas com o conjunto de estudantes e 

com a sua professora regente de uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental 

do Primeiro Ciclo de uma escola da Rede Municipal de Educação de Ponta 

Grossa/Paraná, tendo como background o desenho animado educativo O 

Show da Luna.   

A primeira fonte de informações utilizada para se chegar à constituição 

dos dados contemplou representações pictóricas elaboradas pelos estudantes 

a partir da sequência didática “Ciência divertida: aprendendo Ciências com 

O Show da Luna”, produto deste trabalho de pesquisa, e na qual estão 
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contidas todas as atividades desenvolvidas nas aulas de constituição dos 

dados, ou seja, as atividades foram utilizadas como instrumentos de coleta de 

dados.  

A sequência didática é uma maneira de o professor organizar as 

atividades em torno de núcleos temáticos e procedimentais. Ela contempla um 

conjunto de atividades escolares organizadas de forma sistemática, 

internamente articulada. “[...] é na verdade, a condução metodológica de uma 

série de fundamentos teóricos sobre o processo de ensino e aprendizagem” 

(ARAÚJO, 2013, p. 323). 

No tocante às representações pictóricas, Werner (2011) aponta que uma 

imagem pode ser considerada pictórica quando ela é produzida seguindo 

ordenações sobre algum suporte, em que normalmente são utilizadas técnicas 

de fotografia, desenho, pintura, gravura ou outros elementos das artes visuais. 

“[...] através de suas representações pictóricas, o homem espera trazer para si, 

para um domínio que está sob seu poder de manipulação, a inacessibilidade do 

mundo externo, de sua experiência com o natural” (WERNER, 2011, p. 10).  

As representações pictóricas foram elaboradas pelos estudantes nas 

três aulas de coletas de informações para a constituição dos dados. As 

representações foram em torno de três episódios do desenho animado 

considerado nesta pesquisa. Os estudantes produziram representações do Sol, 

das principais fases da Lua, da ocorrência de chuvas, das nuvens, pessoas, 

animais, plantas e casas, as produções foram analisadas a luz da Semiótica 

peirceana.  

Outra fonte de dados utilizada nesta pesquisa diz respeito à observação 

direta. Isso consistiu em registro em diário de campo das observações sobre o 

desenvolvimento dos sujeitos participantes da pesquisa, estudantes e 

professora da turma, a respeito das atividades desenvolvidas no decorrer das 

aulas.  

No diário de campo foram registradas todas as observações das aulas 

de coleta de informações para a constituição dos dados, ou seja, foram feitos 

registros do comportamento dos estudantes, as perguntas que eram 

realizadas, tanto pela proponente da pesquisa quanto a professora da turma, 
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as expressões faciais dos estudantes durante a exibição do desenho animado 

e o modo como eles executavam as atividades solicitadas pela pesquisadora.  

O método da observação direta, in loco, no contexto da pesquisa 

possibilita o contato pessoal do pesquisador com o fenômeno pesquisado. 

 

A observação direta permite também que o observador chegue mais 
perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas 
abordagens qualitativas. Na medida em que o observador 
acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar 
apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 
atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações (LÜDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 26).  

 

Para complementar a constituição dos dados da pesquisa foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas e com gravação de voz, com seis 

estudantes e com a professora da classe, no intuito de obter informações com 

profundidade a partir de relatos dos estudantes, suas percepções e sensações 

sobre o desenho animado a que tiveram contato de cunho pedagógico. 

A entrevista é um dos instrumentos básicos para a constituição dos 

dados, pois nela se pode criar uma relação de interação, na medida em que há 

uma influência recíproca de quem pergunta e de quem responde. E 

especificamente nas entrevistas semiestruturadas, não há uma ordem rígida de 

questões, pois o entrevistado trata sobre o tema proposto com base nas 

informações que ele possui, as quais são o motivo da realização desse 

procedimento/instrumento (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Em virtude da sua natureza interativa, na entrevista o pesquisador pode 

tratar de temas complexos. Em entrevistas no interior de pesquisas qualitativas 

há uma predominância da tipologia “pouco estruturada”, uma vez que nela não 

se estabelece uma ordem rígida, assemelhando-se a uma conversa objetivada, 

pois, se por um lado, o pesquisador faz perguntas específicas, por outro lado, o 

entrevistado tem a liberdade de acrescentar informações às perguntas 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004), e isso leva o pesquisador e 

o entrevistado a fazer alterações de curso, remodelando a pauta (flexível) de 

entrevista. 

Com isso, nas entrevistas semiestruturadas o pesquisador não está 

preso a uma ordem estabelecida de questões, podendo ser modificadas 

conforme o desenvolvimento da mesma. Neste formato de entrevista, o 
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pesquisador busca conseguir, por meio da conversa, dados e informações que 

possam ser utilizados na análise qualitativa, ou seja, os aspectos que são 

considerados mais relevantes no tocante a um problema de pesquisa 

(BARROS, 2000). 

A interação com a escola para a coleta de informações para a 

constituição dos dados foi realizada em quatro momentos. O primeiro contato 

teve por objetivo a apresentação da pesquisa, solicitação de autorização para o 

desenvolvimento da mesma e assinatura do termo de concordância da 

instituição coparticipante da pesquisa. Os três últimos momentos foram para o 

desenvolvimento da pesquisa, ou seja, a fase de coleta de informações para a 

constituição dos dados a partir dos episódios selecionados.    

A prospecção dos dados para sua constituição enquanto pesquisa foi 

realizada nos dias 13,15 e 20 do mês de março de 2017, no período matutino, 

das 8h às 11h. Os dados foram constituídos por meio de entrevistas 

semiestruturadas, representações pictóricas e anotações em diário de campo.  

O roteiro das entrevistas semiestruturadas está no anexo B do trabalho. A 

autora da pesquisa optou por entrevistar a professora da turma para conhecer 

um pouco mais sobre o perfil dos alunos participantes da pesquisa. As 

respostas apresentadas pela professora contribuíram para a compreensão e 

percepção, de como é e pode o trabalho com estratégias diferenciadas de 

ensino nos anos iniciais. 

As representações pictóricas foram elaboradas pelos estudantes a partir 

da sequência didática, presente no produto desta pesquisa. A figura 4 

apresenta a capa da sequência didática. 
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                        Figura 4 - Capa da sequência didática “Ciência divertida:  
                        Aprendendo Ciências com o Show da Luna” 
                        Fonte: A autora (2018).  

 

Para cada episódio, dos três selecionados para o desenvolvimento desta 

pesquisa: “Sol vai, noite vem!”, “Quatro Luas para Luna” e “Como a água vira 

chuva?” foi elaborada uma sequência didática, a qual caracteriza o produto 

desta pesquisa. O material é dividido nas seguintes seções.  

 

 Praticando os conceitos: Nesta seção é apresentado aos estudantes o 

conteúdo que será estudado na Sequência Didática. A atividade desta 

seção foi desenvolvida para que o professor possa avaliar os 

conhecimentos prévios dos estudantes sobre o conteúdo que será 

estudado durante a aula. 
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 Aprofundando o conhecimento: Após a obtenção dos conhecimentos 

prévios dos estudantes, está seção foi elaborada para que o professor 

possa aprofundar o conteúdo científico. 

 De olho no desenho: Esta seção apresenta a sinopse do episódio 

selecionado do desenho animado citado. Este é o momento em que o 

professor pode exibir o desenho animado aos estudantes.  

 Hora do experimento: Em todos os episódios do desenho, os 

personagens realizam algum tipo de experimento. Esta seção foi 

elaborada para que o professor possa desenvolver o experimento com 

os estudantes, seguindo o passo a passo que é apresentado na seção. 

São experimentos simples, em que são utilizados materiais acessíveis e 

de baixo custo.  

 Agora é a sua vez: Esta seção foi elaborada para que o professor 

possa averiguar, por meio da atividade sugerida, qual foi o aprendizado 

dos estudantes durante a aula, tendo em vista as explicações, a exibição 

do desenho animado e a realização do experimento.  

 Cantando com a turma do Show da Luna: Em todos os episódios do 

desenho animado “O Show da Luna” é transmitido uma música, cujo 

roteiro apresenta, de forma figurada, o conteúdo científico do tema 

abordado no episódio. Esta seção foi elaborada para que o professor 

possa retomar a música com os estudantes, reforçando o conteúdo 

trabalhado na aula. 

 Saiba mais: Finalizando a Sequência Didática, é apresentado ao aluno 

um quadro “Saiba mais” com sugestões de sites em que o estudante, 

com a ajuda dos pais, poderá obter mais informações sobre o conteúdo 

que foi estudado na aula.      

 

As atividades dessa sequência didática foram educacionalmente 

tratadas com os estudantes em três períodos de aulas distintos, sendo 

divididas em três momentos do encontro. No primeiro momento, a atividade 

desenvolvida com os estudantes teve por objetivo averiguar o conhecimento 

prévio dos mesmos sobre o conteúdo que iria ser estudado naquela aula. 
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No segundo momento da aula foi apresentado aos estudantes o episódio 

do desenho animado selecionado para exibição naquele momento. Após a 

exibição do episódio, na sequência da aula, a pesquisadora desenvolveu o 

experimento para exemplificar o conteúdo estudado, e posteriormente os 

estudantes realizaram uma atividade sobre o experimento apresentado. No 

terceiro e último momento da aula, os estudantes receberam a última atividade, 

cujo objetivo consistia em verificar qual foi o aprendizado obtido durante a aula.  

As atividades presentes na sequência didática foram elaboradas tendo 

em vista a faixa etária dos estudantes e o conteúdo apresentado nos três 

episódios selecionados. Buscou-se elaborar atividades dinâmicas, que 

despertassem, prendessem a atenção dos estudantes, e ainda que fosse 

possível a produção de materiais passíveis de serem avaliados, ou seja, as 

atividades foram direcionadas para a produção de representações pictóricas, 

produções passíveis de análise. 

Durante os três dias de constituição dos dados da pesquisa, os 

estudantes produziram 182 atividades por meio de representações pictóricas. 

Foram 60 representações sobre o conteúdo do episódio “Sol vai, noite vem!”, 

63 representações sobre o conteúdo do episódio “Como a água vira chuva?” e 

59 representações sobre o conteúdo do episódio “Quatro Luas para Luna”.    

É importante ressaltar que a turma era composta por 24 estudantes, 

contudo em nenhuma aula de coleta de informações para a constituição dos 

dados, a mesma estava completa. Na primeira aula estiveram presentes 20 

estudantes, na segunda aula estavam presentes 21 estudantes e na terceira 

aula compareceram 22 estudantes. 

 

4.3 A ESCOLHA DO OBJETO DE PESQUISA 

O objeto de estudo deste trabalho diz respeito ao alcance gerado no 

processo ensino-aprendizagem em sala de aula pela inserção do desenho 

animado “O Show da Luna”. Neste viés, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Ciências Naturais estabelecem que:  
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[...] os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vista social e ter 
revelados seus reflexos na cultura, para permitirem ao aluno 
compreender, em seu cotidiano, as relações entre o homem e a 
natureza mediadas pela tecnologia, superando interpretações 
ingênuas sobre a realidade à sua volta (BRASIL, 1997, pág. 32). 
 
 
 

Buscou-se investigar, por meio de anotações em diário de campo, 

entrevistas semiestruturadas e representações pictóricas, tendo como suporte 

para a análise dos dados a Semiótica, especialmente sobre o significado 

científico que os estudantes atribuíram ao desenho animado.   

Para a constituição dos dados, primeiramente realizou-se a seleção dos 

episódios. Para a realização desta pesquisa foram selecionados três, entre os 

26 episódios da primeira temporada da animação. Então, do volume I foram 

selecionados os episódios “Sol vai, noite vem!” e “Quatro Luas para Luna”. E 

do volume III foi selecionado o episódio “Como a água vira chuva?”. Cada 

episódio do desenho tem duração de 11 minutos e 25 segundos. 

No Quadro 3 estão nomeados os 26 episódios da primeira temporada do 

desenho animado. 

 

QUADRO 3 - EPISÓDIOS DA PRIMEIRA TEMPORADA DO DESENHO 
ANIMADO “O SHOW DA LUNA” 

DVD – O Show da Luna – Episódios da Primeira Temporada 

Episódios Volume 1 Episódios Volume 2 Episódios Volume 3 

1 - Por que as estrelas 

piscam? 

1 - Nem tudo nasce da 

semente? 

1 - A dança do requebrado 

2 - Doce pão doce! 2 - Nos Anéis de Saturno 2 - Que houve com a 

Couve? 

3 - Borboleta Luna 3 - Cores para Cláudio 3 - Como á Água vira 

chuva  

4 - Os gigantes de gelo 4 - Cheirinho de terra molhada 4 - Glub glub 

5 - Quatro Luas para Luna 5 - Formidável Formiga 5 - Cadê os Marcianos? 

6 - Para baixo ou pra cima? 6 - O rastro da Estrela 6 - Afunda ou flutua? 

7 - Luna sauro Rex 7 - Espelho, espelho meu! 7 - Luizinhas voadoras 

8 - Sol vai, noite vem! 8 - Asas para voar 8 - O Arco-íris 

9 – Encaracolados 9 - O amarelo que ficou verde  

Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa. Volume I.  Ano 2016. 
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A seleção dos três episódios ocorreu a partir dos seguintes critérios: 

conteúdos de Ciências Naturais do 2º ano priorizados no currículo da Rede 

Municipal de Educação de Ponta Grossa/Paraná; explicação clara, objetiva e 

didática dos conteúdos apresentados no desenho animado e conexão do 

conteúdo com o contexto do aluno.  

Os conteúdos4 programáticos do 2º ano da escola municipal5 - contexto 

em que a pesquisa foi desenvolvida – contemplam: Movimento aparente do 

Sol: nascente e poente; Estações do ano e características do tempo (nublado, 

ensolarado, chuvoso); Ambiente da terra: aquático (oceanos, rios e lagos) 

terrestres (cidade, floresta, deserto e campo); Seres vivos e o ambiente: 

características de preservação do meio ambiente; Dependência dos seres 

vivos em relação ao ar, água e solo.  

Após a obtenção desses conteúdos foram transcritos todos os 26 

episódios da primeira temporada do desenho com o intuito de verificar se a 

linguagem empregada era compreensível, clara e objetiva, bem como se os 

conteúdos apresentados estavam corretos no tocante aos conceitos científicos, 

e se eram adequados à faixa etária dos estudantes. Na Figura 5 é apresentada 

a capa do DVD da primeira temporada da animação. 

 

                                                           
4
Os conteúdos foram fornecidos a pesquisa primeiramente pela Secretaria Municipal de 

Educação em 2016 e posteriormente pela escola em 2017. 
5
 A escola recebe o programa de conteúdos da Secretaria Municipal de Educação.  
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Figura 5 – Capa do DVD da Primeira Temporada do desenho animado educativo O Show 
da Luna 
Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa. Volume I.  Ano 2016. 

 
 

É importante frisar que os conteúdos dos episódios são 

interdisciplinares, não pertencendo de forma exclusiva a uma área específica 

das Ciências Naturais. Na sequência estão descritos os episódios selecionados 

e como ocorreu a aula de constituição de dados. 

Com o intuito de elaborar atividades que atendessem a faixa etária do 

público alvo do trabalho, seis anos, primeiramente foi realizada uma pesquisa 

em livros didáticos e cadernos pedagógicos destinados a esse público. Essa 

condição foi importante para que a pesquisadora tivesse uma percepção clara 

sobre as características das atividades destinadas a esses estudantes. Após 

essa pesquisa e posterior emprego de algumas ideias presentes nesses 

cadernos, então foram elaboradas as atividades da Sequência Didática. 

 

4.4 EPISÓDIO 1 – SOL VAI, NOITE VEM! 

No episódio “Sol vai, noite vem!” os personagens Luna, Claudio e Júpiter 

querem descobrir por que o Sol se esconde, “Para onde o Sol vai quando a 

noite vem?”. Na ingenuidade dos personagens, quando a noite chega o Sol 
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simplesmente se esconde, deixando de iluminar o Planeta Terra. A figura 6 

apresenta a cena de abertura do episódio. 

 

 
                   Figura 6 - Cena de abertura do episódio “Sol vai, noite vem!” 
                   Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa.  
                   Volume I. Ano 2016.                        

 

Para responder as perguntas que tanto os instigam, os personagens 

fazem o experimento6 da luz da lanterna na bola, em que um lado fica claro e o 

outro fica escuro, representando o dia e a noite. – “Será que aqui na Terra 

também é assim? - Será que um lado fica escuro?” Indaga a personagem 

Luna. Na busca por respostas a esses questionamentos, os personagens 

fazem de conta que são foguetes e vão para o espaço encontrar o Sol e o 

Planeta Terra. 

Na Figura 7 encontra-se a representação de uma das cenas deste 

episódio.  

 

                                                           
6
Na sequência didática, “Ciência divertida: aprendendo Ciência com o Show da Luna” há a 

descrição passo a passo dos experimentos apresentados nos três episódios selecionados. 
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             Figura 7 - Cena em que os personagens fazem de conta que são foguetes  
             e vão para o espaço conversar com o Planeta Terra e o Sol 
              Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa. Volume I.   
              Ano 2016. 

 

No momento do “Faz de conta” do episódio, no espaço, os personagens 

Luna, Júpiter e Claúdio estabelecem um diálogo com o Sol e com o Planeta 

Terra, os quais esclarecem aos três que a ocorrência dos dias e das noites é 

consequência do movimento que o Planeta Terra faz em torno do seu eixo 

imaginário. A seguir há um recorte do diálogo.  

 

[...] Luna: Olá senhor Sol, é aqui o seu esconderijo? 
Júpiter: Ele nem está escondido Luna.  
Sol: Eu, escondido! Eu nunca me escondo, estou sempre aqui. Aliás, 
faz mais de 4 bilhões de anos que eu sempre estou aqui sem nunca 
me esconder. 
Claudio: Acho que ele não gosta de brincar de esconde-esconde.  
Júpiter: 4 bilhões de anos! Ele é mais velho que o vovô.  
Sol: [risos] muito mais velho ... [risos] 
Luna: Se você não se esconde, porque a gente não te vê da Terra 
quando fica de noite? 
Claudio: É ... por quê?  
Planeta Terra: Olá naves.  
Júpiter: É a Terra.  
Planeta Terra: Boa noite! 
Sol: Deixo apresentar para vocês, esta é a Terra.  
Luna: Oi.  
Júpiter: Não disse!  
Sol: Eu estava explicando para eles que é você quem gira em meu 
redor.  
Luna: E eu achando que o Sol subia e descia. Imagina só.  
Planeta Terra: Não, não. Imagina quem mexe aqui sou eu, ele só fica 
parado.  
Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa. 
Volume I.  Ano 2016.  
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Apesar de o episódio não citar em nenhum momento que tal movimento 

da Terra em torno de si denomina-se rotação, fica evidente por meio do diálogo 

entre os personagens que o dia e a noite são consequências de um dos 

movimentos do Planeta Terra, e que o Sol não está “escondido” como 

imaginavam os personagens no início do episódio. O desenho animado 

apresenta uma explicação científica clara, objetiva e adequada à faixa etária a 

qual o desenho animado é proposto. 

Este episódio foi tratado educacionalmente com os estudantes na aula 

em que o tema era “Ocorrência dos dias e das noites”. Inicialmente foi 

realizada uma apresentação aos estudantes sobre a pesquisa e do que esta se 

tratava. Posteriormente, os estudantes receberam a primeira atividade, a qual 

teve por objetivo averiguar o conhecimento prévio dos mesmos. Na atividade, 

que está na Sequência Didática, produto deste trabalho de pesquisa, os 

estudantes deveriam observar três imagens (Sistema Solar, Planeta Terra e 

Lua-Planeta Terra e o Sol), escrever ou desenhar ao lado de cada imagem, o 

que as mesmas representam. 

Após essa primeira atividade foi apresentado o conteúdo científico aos 

estudantes, explicado o que é o Sol e a sua importância para a ocorrência dos 

dias e das noites. Posteriormente, foi exibido aos estudantes o episódio do 

desenho animado O Show da Luna – Sol vai, Noite vem!. Na sequência, os 

alunos saíram para o intervalo e no retorno foi realizado o experimento da luz 

da lanterna bola, simulando a ocorrência dos dias e das noites, o qual será 

explicado detalhadamente nos próximos tópicos.   

Após a demonstração do experimento, os estudantes realizaram a 

atividade de representação do movimento do Planeta Terra ao redor do Sol e a 

ocorrência dos dias e das noites. A aula foi finalizada novamente com a 

transmissão da música do episódio, em que os alunos cantaram junto com os 

personagens. 

O tempo didático dessa atividade pode ser observado no Quadro 4, a 

seguir:  
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QUADRO 4 - INTERVENÇÃO DIDÁTICA 1 

Aula 1 – Ocorrência dos dias e das noites 

Tempo Atividades 

8h00 às 8h15 Apresentação da aula 

8h00 às 9h00 Atividade sobre os conhecimentos prévios  

9h00 às 9h30 Intervalo para o lanche  

9h30 às 9h50 Exibição do episódio do desenho animado  

9h50 às 10h20 Experimento “Luz da lanterna na bola” 

10h20 às 10h50 Atividade ocorrência dos dias e das noites  

10h50 às 11h00 Exibição da música do episódio e finalização da aula 

Fonte: A autora (2018). 

 

4.5 EPISÓDIO 2 – COMO A ÁGUA VIRA CHUVA ? 

Neste episódio os personagens, Luna, Claudio e Júpiter querem 

descobrir como a água que eles estão bebendo pode virar chuva. Em um dia 

de calor, a turma toda está tomando muita água. A mãe de Luna faz uma 

brincadeira que atiça a curiosidade da turma ao dizer que, se eles continuarem 

bebendo muita água não vai sobrar nada para virar chuva. Luna então quer 

descobrir como aquela água que eles estão bebendo pode virar chuva.  

Para tentar descobrir a resposta, de como a água que eles estão 

bebendo pode virar chuva, Luna faz um experimento, deixando um copo cheio 

de água no jardim. Após algum tempo Luna, Júpiter e Claudio voltam para ver 

o copo e percebem que parte da água “sumiu”. Eles querem saber por que a 

água sumiu do copo. Em busca de respostas, os personagens se transformam 

em gotas de água. Na Figura 8 há a representação da cena em que os 

personagens se transformam em gotas de água.  
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              Figura 8 - Cena em que os personagens se transformam em gota de água 
              Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa.      
              Volume I.  Ano 2016. 

 

Na atmosfera, durante o momento do “Faz de conta” os personagens 

estabelecem um diálogo com as nuvens, que explicam a eles, em forma de 

música como ocorre a formação da chuva. A descrição dessa música7 consta a 

seguir:  

Eu sou grande, eu sou quente faço a água evaporar e você nem vê, 
nem sente.  
Você quase não nos vê, somos muitas a descer, mas quando 
evaporamos a gente ajuda a fazer chover. 
Das gotinhas de vapor se faz as nuvens.  
Às vezes a gente não vê quem vem,  
Batemos uma na outra e a chuva cai. 
Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai. 
Garoa, garoinha, chuva, chuvão. 
Fina ou grossa nós molhamos o chão! 
Chuva, chuvisco, garoa, tempestade. 
Fina ou grossa nós molhamos o chão! 
A chuva cai na gente e vamos pro oceano, 
No dia mais quente a gente vai secando.  
Eu chego de novo evaporo o que a chuva fez, 
Se não fosse eu... não tinha chuva outra vez. Fonte: Episódio 
“Como a água vira chuva?”. DVD “O Show da Luna” Primeira 
Temporada Completa. Volume I.  Ano 2016. 

 

Em muitos trechos dessa música nota-se, por meio do momento “faz de 

conta”, a definição do conceito de evaporação e a importância deste processo 

para a formação das nuvens. Para ensinar como ocorre a formação da chuva, 

                                                           
7
 As músicas foram transcritas das cenas dos episódios selecionados. Deste modo, não foram 

atribuídos nomes as mesmas.  
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na música utiliza-se o recurso da linguagem figurada, conforme transcrito no 

trecho a seguir. 

 
[...] A chuva cai na gente e vamos pro oceano.  
No dia mais quente a gente vai secando.  
Eu chego de novo evaporo o que a chuva fez se não fosse eu ... não 
tinha chuva outra vez.  
Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa. 
Volume I.  Ano 2016. 

 

No trecho da música, a linguagem figurada também é utilizada para 

destacar a importância do Sol para a formação da chuva. A Frase “(...) Se não 

fosse eu... não tinha chuva outra vez” é cantada pelo Sol. Neste episódio, o 

conteúdo foi apresentado de forma compreensível, em uma linguagem 

adaptada para o público alvo do desenho animado. Na Figura 9 encontra-se a 

imagem de uma das cenas do episódio “Como a água vira chuva”.  

 

 
        Figura 9 - Cena em que os personagens, em forma de gotas de água, precipitam 
        Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa. Volume I.  
        Ano 2016. 

 

Este episódio foi trabalhado com os estudantes na aula de constituição 

de dados em que o tema era “A formação da chuva”. Inicialmente foi retomada 

a apresentação da aula anterior e apresentado o tema que iria ser trabalhado 

nesta segunda aula. Posteriormente, os estudantes receberam a primeira 

atividade, a qual teve por objetivo averiguar o conhecimento prévio dos 

mesmos. Na atividade, que está na Sequência Didática “Ciência divertida: 
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aprendendo Ciências com o Show da Luna”, os estudantes receberam um 

balão de aniversário e dentro de cada balão havia seis palavras, algumas 

estavam relacionadas ao processo de formação da chuva e outras palavras 

não tinham nenhuma ligação. Os estudantes receberam uma folha A4, onde 

deveriam colar aquelas palavras que fossem relacionadas com o processo de 

formação da chuva.  

Após essa primeira atividade, foi apresentado aos estudantes o 

conteúdo científico, explicado sobre o fenômeno das chuvas e como se formam 

as nuvens. Posteriormente, foi transmitido aos estudantes o episódio do 

desenho animado educativo O Show da Luna – Como a água vira chuva? Após 

a apresentação do desenho animado, os alunos foram para o intervalo. No 

retorno a sala de aula foi realizado o experimento “Chuva artificial”, com o 

objetivo de simular o processo de formação da chuva, a chuva artificial foi 

produzida com água quente e gelo.  

Após a demonstração do experimento, os estudantes realizaram a 

atividade de representação de um dia chuvoso. A aula foi finalizada novamente 

com a transmissão da música do episódio, em que os alunos cantaram junto 

com os personagens. O quadro 5 apresenta o tempo dedicado para cada 

atividade.  

 
QUADRO 5 - INTERVENÇÃO DIDÁTICA 2 

Aula 1 – Ocorrência dos dias e das noites 

Tempo Atividades 

8h00 às 8h15 Apresentação da aula 

8h00 às 8h40 Atividade sobre os conhecimentos prévios 

8h40 às 9h00 Exibição do episódio do desenho animado 

9h00 às 9h30 Intervalo para o lanche 

9h30 às 10h00 Experimento “Chuva artificial” 

10h00 às 10h40 Atividade ocorrência de um dia chuvoso 

10h40 às 11h00 Exibição da música do episódio e finalização da aula 

Fonte: A autora (2018). 
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4.6 EPISÓDIO 3 – QUATRO LUAS PARA LUNA  

O episódio “Quatro Luas para Luna” começa com uma noite de Lua 

Cheia. O personagem Júpiter pergunta a Luna se é em noite de Lua Cheia que 

o Lobisomem aparece. Luna responde que sim. Ele então pergunta a ela se 

existe mais de uma Lua, e Luna responde que não, que a Lua é uma só, mas 

ela muda de fases. A seguir, o diálogo entre os personagens sobre este 

episódio.  

 
A Lua é sempre Lua, mas ela fica diferente. Diferente como? Indaga 
Júpiter? Luna então explica o que o padeiro Edson a esclareceu, que 
a Lua tem quatro fases: uma hora ela parece como uma fatia de 
melancia grande, depois vira uma fatia de melancia toda mordida e 
também uma Lua que se esconde e ninguém vê e ainda a Lua Cheia. 
A Lua é uma só e em cada fase ela é de um jeito. Júpiter indaga: por 
que a Lua muda de fases? Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira 
Temporada Completa. Volume I.  Ano 2016. 

 

 

A Figura 10 representa a cena de abertura do episódio. 

 

 
              Figura 10: Cena de abertura do episódio “Quatro Luas para Luna” 
              Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa. Volume I. 
               Ano 2016. 

 

Para descobrir a resposta, os personagens fazem o experimento da “Luz 

da lanterna na caixa”, ensinada pelo padeiro Edson, outro personagem do 

desenho animado. Luna e Júpiter colocam uma bola pequena dentro de uma 

caixa, abrem quatro furos redondos e pequenos em quatros lados da caixa, 

colocam uma lanterna dentro de um cano e a acendem dentro da caixa. 
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Conforme a posição da lanterna dentro da caixa é a representação das 

principais fases da Lua. Na figura 11, imagem da cena do experimento “Luz da 

lanterna na caixa”.   

 

 
                  Figura 11: Cena do experimento “Luz da lanterna na caixa” 
                  Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa.  
                   Volume I.  Ano 2016. 

 

Entretanto, mesmo após a realização do experimento, os personagens 

continuam com a dúvida sobre a mudança de fases da Lua. E para 

compreenderem melhor as fases da Lua, os personagens fazem de conta que 

são astronautas e vão até o espaço conversar com a Lua. Na cena do 

momento “Faz de conta”, de início os personagens estabelecem um diálogo 

com a Lua: “(...) Júpiter: A gente quer saber por que você muda? Luna: Como 

você muda de cheia para vazia e de grande pra pequena? Lua: Para entender 

as minhas fases vocês terão que ficar em órbita” (fonte, ano). 

No diálogo apresentado acima, a Lua apresenta aos personagens um 

conceito científico muito importante para que ocorram as suas fases, é o 

conceito de “órbita”, o qual consiste em trajetória frequente que um corpo 

celeste percorre ao redor de outro. Como ilustração para órbita, no desenho 

aparece a Lua fazendo uma volta ao redor do Planeta Terra. A sequência da 

explicação sobre as principais fases da Lua é apresentada em forma de 

música. Abaixo segue um recorte da mesma.   
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(...) Sou sempre Lua, sempre a mesma Lua. 
É a luz do Sol que me muda! 
Eu sou sempre a mesma Lua, mas eu mudo de figura. 
Sou sempre a mesma que flutua, 
Hora cheia, hora vazia. 
Eu não tenho luz própria e preciso do Sol pra me iluminar. 
Tem hora que ele me deixa Cheia, Nova, Crescente ou Minguante ... 
Lua ... 
[...] Sou sempre Lua, sempre a mesma Lua. 
É a luz do Sol que me muda!.  
Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa. 
Volume I.  Ano 2016. 

 
 

A letra da música também destaca a influência da luz solar para que 

ocorram as principais fases da Lua: “[...] Eu não tenho luz própria e preciso do 

Sol pra me iluminar. Tem hora que ele me deixa Cheia, Nova, Crescente ou 

Minguante [...]”. 

Por meio da letra da música e dos diálogos estabelecidos pelos 

personagens no episódio, nota-se o desenvolvimento de uma explicação clara, 

objetiva e lúdica sobre a ocorrência das principais fases da Lua, assim como 

nos outros dois episódios selecionados para a pesquisa. 

Em todos os episódios da Primeira Temporada desse desenho animado, 

os personagens realizaram experimentos simples para descobrirem como 

ocorrem os fenômenos científicos. No próximo tópico são descritos como os 

experimentos foram desenvolvidos nas aulas de constituição dos dados.   

Este episódio foi trabalhado com os estudantes em uma das aulas em 

que o tema se chamava “As principais fases da Lua”. Inicialmente foi retomado 

o tema da aula anterior e posteriormente os estudantes receberam a primeira 

atividade, a qual teve por objetivo averiguar o conhecimento prévio dos 

mesmos. Na atividade, que também contempla a Sequência Didática “Ciência 

divertida: aprendendo Ciências com o Show da Luna”, os estudantes 

receberam uma folha A4, com a ilustração de seis balões, dentro de cada balão 

eles deveriam escrever todas as palavras relacionadas à Lua.  

Após essa primeira atividade, foi apresentado o conteúdo científico aos 

estudantes, explicado o que é a Lua e quais são as principais fases que ela 

apresenta. Posteriormente, foi transmitido aos estudantes o episódio “Quatro 

Luas para Luna”. Os estudantes saíram para o intervalo do lanche e no retorno 
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foi realizado o experimento da luz da lanterna na caixa, com o objetivo de 

simular as principais fases da Lua. 

Após a demonstração do experimento, os estudantes realizaram a 

atividade de representação das principais fases da Lua. Então, a aula foi 

finalizada novamente com a transmissão da música do episódio, em que os 

estudantes cantaram junto com os personagens. O Quadro 6 apresenta o 

tempo didático para cada atividade.  

 

QUADRO 6 - INTERVENÇÃO DIDÁTICA 3 

Aula 1 – Ocorrência dos dias e das noites 

Tempo Atividades 

8h00 às 8h15 Retomada do conteúdo estudado na aula anterior 

8h00 às 9h00 Atividade sobre os conhecimentos prévios  

9h00 às 9h30 Intervalo para o lanche  

9h30 às 9h50 Exibição do episódio do desenho animado  

9h50 às 10h20 Experimento “Luz da lanterna na caixa” 

10h20 às 10h50 Atividade de representação das principais fases da Lua 

10h50 às 11h00 Exibição da música do episódio e finalização da aula 

Fonte: A autora (2018). 

 

 

4.7 EXPERIMENTOS DESENVOLVIDOS NA CONSTITUIÇÃO DOS DADOS        

 

 Os experimentos foram desenvolvidos com o intuito de apresentar o 

conteúdo científico aos estudantes de forma didática e prática. No ensino de 

Ciências a experimentação assume papel importante para se tratar fenômenos 

da Natureza, especialmente àqueles de fácil evidência na vida dos estudantes. 

O ensino de Ciências deve integrar teoria e prática para proporcionar aos 

estudantes uma visão mais abrangente de uma atividade que é construída 

socialmente. 

Os experimentos realizados com os estudantes foram escolhidos de 

acordo com o conteúdo que estava sendo trabalhado e a faixa etária dos 
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envolvidos. Durante toda a realização dos experimentos, a autora da pesquisa 

sempre retomava a explicação do conteúdo, esclarecendo aos estudantes os 

objetivos dos experimentos que estavam se desenvolvendo, de modo a se 

produzir conexão entre a teoria e a prática.  

É importante destacar que, apenas o experimento “Luz da lanterna na 

caixa” foi desenvolvido conforme apresentado no desenho animado. Os outros 

dois experimentos “Luz da lanterna na bola” e “Chuva artificial” foram 

subsidiados por pesquisas em outras fontes de dados. Tendo em vista que, em 

virtude do tempo e espaço destinados ao desenvolvimento das atividades, não 

seria possível desenvolver em sala de aula os mesmos experimentos 

apresentados nos episódios “Sol vai noite vem!” e “Como a água vira chuva?”. 

 

Demonstração do experimento Luz da lanterna na bola: 

Esta demonstração do experimento foi desenvolvida na aula em que o 

tema era “A ocorrência dos dias e das noites”, do episódio “Sol vai, noite vem!”. 

O experimento simula o movimento de rotação do Planeta Terra, em que o 

feixe luminoso da lanterna representa a luz Solar e a bola representa o Planeta 

Terra. No desenvolvimento deste experimento foram utilizadas uma bola e uma 

lanterna de tamanho médio. Em uma das mãos a pesquisadora segurou a bola 

e na outra a lanterna, conforme a bola vai girando a lanterna ilumina uma das 

partes da bola, que está representando o Planeta Terra. Nas (fotografias 2 e 3) 

a representação do experimento “Luz da lanterna bola” realizado durante a 

aula.  

  

     Fotografia 2 – Representação do experimento “Luz da lanterna na bola”  
                  Fonte: Professora da turma. 
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Fotografia 3 – Experimento representando o movimento de rotação do  
Planeta Terra 

    Fonte: Professora da turma.  

 

Demonstração do experimento Chuva Artificial: 

A demonstração deste experimento foi desenvolvida na aula em que o 

tema era “O processo de formação da Chuva”, episódio do desenho animado 

“Como a água vira chuva?”. Objetivou-se com a experiência criar uma chuva 

artificial usando apenas água quente, gelo e um recipiente de vidro. Em contato 

com a superfície fria, o vapor se condensa e formam-se gotas de água na 

superfície do vidro. Isso também acontece quando a água evapora com o calor: 

o vapor sobe e encontra o ar frio, condensa-se e precipita como chuva. Para 

este experimento foram utilizados os seguintes materiais: um recipiente de 

vidro transparente, água quente, cubos de gelo e um prato de vidro. 

Primeiramente foi inserido a água quente no recipiente de vidro, posteriormente 

foi tampado o recipiente de vidro com o prato e colocado cubos de gelo sobre o 

mesmo. A Fotografia 4 ilustra o experimento.   
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 Fotografia 4 – Representação do experimento chuva artificial 
              Fonte: A autora (2018). 

 

Demonstração do experimento Luz da lanterna na caixa: 

A demonstração deste experimento foi apresentada na aula em que o 

tema era “As quatro principais fases da Lua”, episódio do desenho animado 

“Quatro Luas para Luna”. Neste experimento, foram simuladas as quatro 

principais fases da Lua. Para a simulação foi utilizada uma bola de isopor, que 

representou a Lua, uma caixa pequena de papelão e uma lanterna pequena 

representando a luz Solar. A bola foi colocada no centro de uma caixa de 

papelão, e nos lados da caixa abriram-se quatro furos, acima de um dos furos 

foi aberto mais um furo para o encaixe da lanterna, que no experimento estava 

representando a luz Solar. Durante o experimento, cada aluno observou 

através de um dos furos a simulação de uma das principais fases da Lua.  

Para este experimento foram utilizados os seguintes materiais: 1 

Lanterna, 1 Caixa de papelão pequena, 1 bola de isopor, tesoura e um arame 

de espessura fina. 

Com este experimento foi possível visualizar a representação das 

principais fases da Lua através dos furos da caixa. Na Fotografia 5 observa-se 

a demonstração do experimento.  
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Fotografia 5 – Estudantes observando a representação do experimento sobre  
as principais fases da Lua 

         Fonte: Professora da turma.    

 
 

Para o desenvolvimento dos três experimentos “Luz da lanterna na 

bola”, “Luz da lanterna na caixa” e “Chuva artificial” foram utilizados materiais 

de fácil acesso, como bola de isopor, caixa de papelão, bola, lanterna, 

recipiente de vidro, o que demonstra que, os experimentos podem ser 

realizados no cotidiano da sala de aula. 

No próximo capítulo apresenta-se a análise dos dados, as 

representações pictóricas elaboradas pelos estudantes, as quais serão 

analisadas a partir a Semiótica peirceana, conforme o quadro 7.  

 
QUADRO 7 - CATEGORIAS DE PEIRCE E ANÁLISE COMPARATIVA  

Categorias de 
Peirce  

Primeiridade Secundidade Terceiridade 

Ìcone Índice Símbolo 

Análise 
comparativa  

Representações 
Pictóricas 

Astros  Fenômenos Naturais  

Fonte: A autora (2018). 

 

Nas representações pictóricas selecionadas para a análise, utilizou-se a 

tríade peirceana com o intuito de identificar os significados apresentados pelos 

estudantes.  
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5 REPRESENTAÇÕES PICTÓRICAS A PARTIR DAS CATEGORIAS 

PEIRCEANAS  

Neste capítulo apresenta-se inicialmente a análise das representações 

pictóricas produzidas por estudantes de uma turma do 2º ano de uma escola 

da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa, estado do Paraná. Dá-se 

vazão também à interpretação sobre as percepções que os envolvidos na 

pesquisa produziram sobre o desenho animado. 

A pesquisa tem como metodologia de análise as categorias de Peirce: 

primeiridade, secundidade e terceiridade, descritas no segundo capítulo deste 

trabalho de pesquisa e retomadas neste capítulo, conforme segue: 

A primeiridade está no nível do sensível e do qualitativo, abrange o 

ícone, um signo que tem alguma semelhança com o objeto que está sendo 

representado. A secundidade encontra-se no nível da experiência, da coisa ou 

do evento, e está atrelada ao índice, um signo que se refere ao objeto, por 

exemplo, a fumaça é um signo que indica fogo. Já a terceiridade refere-se à 

mente, ao pensamento, ou seja, a razão abrange o campo do símbolo. O 

símbolo é um signo que está atrelado ao objeto, por exemplo, a cor verde é um 

símbolo de esperança (COELHO NETO, 1980).  

Neste contexto, as representações pictóricas elencadas nesta pesquisa 

foram analisadas conforme o quadro 8.   

 
QUADRO 8 - CATEGORIAS DE PEIRCE E ANÁLISE COMPARATIVA COM O 

DESENHO ANIMADO EDUCATIVO “O SHOW DA LUNA” 
Categorias de 
Peirce  

Primeiridade Secundidade Terceiridade 

Ìcone Índice Símbolo 

Análise 
comparativa  

Representações 
Pictóricas 

Astros  Fenômenos Naturais  

Fonte: A autora (2018). 

 
Peirce (2005) divide os signos em três tricotomias.  

 
[...] a primeira, conforme o signo em si mesmo for uma mera 
qualidade, um existente concreto ou uma lei geral; a segunda, 
conforme a relação do signo para com seu objeto consistir no fato de 
o signo ter algum caráter em si mesmo, ou manter alguma relação 
existencial com esse objeto ou em sua relação com um interpretante; 
a terceira, conforme seu Interpretante representá-lo como um signo 
de possibilidade ou como um signo de fato ou como um signo de 
razão (PEIRCE, 2005, p. 51).  
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Tendo como objeto de referência o desenho animado educativo O Show 

da Luna, a segunda tricotomia de Peirce será avaliada na pesquisa da seguinte 

forma: primeiridade/ìcone – representações pictóricas dos estudantes, 

secundidade/índice – astros, terceiridade/símbolo – fenômenos naturais.   

As representações pictóricas serão um ícone do desenho animado 

educativo O Show da Luna. Na concepção de Peirce, um ícone é um signo que 

faz referência ao objeto. Qualquer coisa, sendo uma qualidade, um existente 

individual ou uma lei é considerada ícone de qualquer outra coisa, na medida 

em que possuir semelhança a essa coisa e for utilizado como um signo 

(PEIRCE, 2005). As representações pictóricas do “Show da Luna” são 

consideradas um ícone na medida em que, as suas qualidades fazem 

referência à animação e possuem semelhanças com a mesma.  

O ícone está diretamente relacionado com as características qualitativas, 

como a luz, a cor, a tonalidade, a linha, a forma, a superfície, a textura, ao 

brilho, ao contraste, a dimensão, a proporção, ao movimento, ao tamanho, 

entre outros (ROSA-SILVA; JOHNEN; LABURÚ, 2013). Ou seja, o ícone possui 

características estéticas. A esse respeito: “por ser a primeira das ciências 

normativas, a Estética encontra-se fortemente marcada pelas características da 

primeiridade: a indeterminação, acaso, originalidade, frescor, presentidade, 

possibilidade, pura qualidade de sentimento” (IGLESIAS; MIANI, BRANDO, 

2015).  

Neste viés, Pires e Contani (2005, p. 174) enfatizam que:  

 

A Semiótica e os seus fundamentos na Ética e Estética proporcionam 
um instrumento para a compreensão do modo pelo qual se dá o 
conhecimento, a representação geral do mundo, para uma mente que 
aprende com a experiência.  

 

Nas representações pictóricas dos estudantes serão avaliadas as 

qualidades e semelhanças que tornam essas representações ícones do 

referido desenho animado. O ícone, por ter uma relação de primeiridade 

representa o objeto por similaridade, por provocar qualidades de sensações 

similares ao objeto. Qualquer signo pode ser ícone de outro objeto com o qual 

ele se assemelhe, depende muito da participação do intérprete.  
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Dando sequência à tricotomia de Peirce, a secundidade/índice na 

pesquisa está relacionada com os elementos presentes na composição das 

representações pictóricas. Peirce (2005) avalia o índice como:  

 

[...] um signo que se refere ao objeto que denota em virtude de ser 
realmente afetado por esse objeto. [...] Na medida em que o índice é 
afetado pelo objeto, tem ele necessariamente alguma qualidade em 
comum com o objeto, e é com respeito a estas qualidades que ele se 
refere ao objeto. Portanto, o índice envolve uma espécie de ícone, um 
ícone de tipo especial; e não é a mera semelhança com seu objeto, 
mesmo que sob estes aspectos que o torna um signo, mas sim sua 
efetiva modificação pelo objeto (PEIRCE, 2000, p. 52).  

 

  

A secundidade/índice no contexto da pesquisa representa os Astros 

presentes nas representações pictóricas, ou seja, os elementos no contexto 

dessas representações que irão indicar o Sol, a Lua, o Planeta Terra e as 

Estrelas, presentes nos episódios exibidos aos estudantes para composição 

dos dados da pesquisa. 

O índice, como seu próprio nome diz é um signo que indica outra coisa a 

qual ele está ligado há entre ambos uma conexão. A planta Girassol, por 

exemplo, no contexto semiótico é considerada um índice porque aponta para o 

lugar do Sol no céu, porque o seu movimento está em direção ao Sol 

(SANTAELLA, 1983).  

Como algo real, concreto, singular, o índice é sempre um ponto que 

irradia para múltiplas direções. Contudo, ele só funciona como signo quando 

uma mente interpretadora estabelece a conexão com uma dessas direções. 

Neste sentido, o índice possui sempre uma dualidade: liga uma coisa à outra 

(SANTAELLA, 1983). Por exemplo, um desenho do Sol, não é o Astro, mas é 

um índice desse Astro, para uma mente interpretante é um signo do Sol com 

existência concreta.  

Santaella (1983) observa que todo existente é um índice, tendo em vista 

que, como existente apresenta uma conexão com o todo do conjunto do qual é 

parte. Para a pesquisadora, tudo o que existe é ou pode funcionar como índice, 

na medida em que seja constada a relação com o objeto para o qual o índice 

aponta e com o qual está existencialmente conectado.  
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Completando a segunda tricotomia das categorias de Peirce, tem-se a 

terceiridade/símbolo. Na presente pesquisa identifica-se o símbolo nos 

fenômenos naturais, presentes no contexto das representações pictóricas.  

 

Um símbolo é um signo que se refere ao objeto que denota em 
virtude de uma lei, normalmente uma associação de ideias gerais que 
opera no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado como 
se referindo àquele objeto. Assim, é, em si mesmo, uma lei ou tipo 
geral, ou seja, um legissigno. Como tal, atua através de uma réplica. 
Não apenas é ele geral, mas também o objeto ao qual se refere é de 
natureza geral. Ora, o que é geral tem seu ser nos casos que 
determina. Portanto, deve haver casos existentes daquilo que o 
símbolo denota, embora devamos aqui considerar “existente” como o 
existente no universo possivelmente imaginário ao qual o símbolo se 
refere (PEIRCE, 2005, p. 52).  

 

O símbolo não é uma coisa singular, mas um tipo geral. E aquilo que ele 

representa também não é um existente individual, mas um existente geral. O 

objeto representado pelo símbolo é tão genérico quanto o próprio símbolo. 

Como lei geral, abstrata, o símbolo para se manifestar precisa de réplicas, 

ocorrências singulares. Desse modo, cada palavra escrita ou falada é uma 

ocorrência através da qual a lei se manifesta (SANTAELLA, 1983). O símbolo é 

algo que substitui ou sugere algo, pessoa, fenômeno, é uma coisa que 

representa outra coisa além da realidade visível.  

O símbolo é um tipo de signo que representa o objeto por convenção, 

pode ser social, que faz com que este signo seja uma representação do objeto.  

Neste contexto, perante o exposto, nota-se que o ícone, índice e símbolo são 

signos que se relacionam com o seu objeto de formas distintas. O quadro 8 

apresenta as relações estabelecidas pelo signo.  

 

QUADRO 9 - RELAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SIGNO 
Signo 1º em si mesmo Signo 2º com seu objeto Signo 3º com seu interpretante 

1.º quali-signo Ícone Rema 

2.º sin-signo Índice  Dicente 

3.º legi-signo Símbolo  Argumento 

Fonte: (SANTAELLA, 1983). 

 

Na presente análise, serão consideradas as relações do signo com o 

objeto. Buscou-se a construção de um corpo teórico-metodológico que permitiu 

realizar procedimentos de análise e aprofundar a percepção sobre os 
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significados que os estudantes representaram por meio do contato com o 

“Show da Luna”. Para tanto, utilizou-se as três categorias de Peirce de 

primeiridade/ícone – secundidade/índice – terceiridade/símbolo.  

 

5.1 REPRESENTAÇÕES PICTÓRICAS E A RELAÇÃO COM O SEU OBJETO       

 

O processo de análise envolveu as representações pictóricas da 

animação “O Show da Luna”, recurso semiótico utilizado pelos estudantes para 

apoiá-los a atribuir significados ao referido desenho.  

Tendo como embasamento os estudos da Semiótica, buscou-se 

investigar por meio das formas, das cores, das sequências de ações, ou seja, 

por meio da comunicação visual qual foi o significado científico que os 

estudantes atribuíram ou buscaram aproximar ao máximo às decorrências 

fomentadas pelo desenho animado. 

Tendo em vista a concepção de ícone, índice e símbolo, que para Peirce 

(2005) é a mais importante divisão dos signos, as representações pictóricas 

foram analisadas conforme o quadro abaixo:  

 

QUADRO 10 - CATEGORIAS DE PEIRCE E ANÁLISE COMPARATIVA 2 
Primeiridade Secundidade Terceiridade 

Ícone Índice Símbolo 

Representações Pictóricas Astros  Fenômenos Naturais 

Fonte: A autora (2018). 

 

Para compor o processo de análise, primeiramente houve a necessidade 

de agrupar os dados, ou seja, nesta fase identificou-se as representações 

pictóricas elaboradas pelos estudantes. Pelo fato de serem crianças e de modo 

a manter seu anonimato, eles foram identificados na pesquisa por letra (E) 

seguida de um numeral (de 1 a n), compondo a seguinte codificação: E1, E2, 

E3 ... En. A Professora da turma, participante da pesquisa foi identificada como 

EL.   

A representação pictórica da figura 12, a seguir, de autoria do estudante 

E17 foi desenvolvida em aula, cujo episódio apresentado foi “Sol vai! Noite 

vem”, na qual a narrativa tem foco na ocorrência dos dias e das noites. Em 

uma das atividades da aula, a pesquisadora solicitou aos estudantes que eles 

representassem o movimento do Planeta Terra em torno do seu próprio eixo, a 
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rotação. A atividade entregue aos estudantes foi descrita da seguinte forma: 

“Desenhe no espaço abaixo o movimento de rotação”. Essa atividade está 

disponível na sequência didática “Ciência divertida: aprendendo Ciências com 

O Show da Luna”, produto que compõe este trabalho de pesquisa. O desenho 

animado apresentou de forma didática e explicativa como ocorre este 

movimento. 

Na figura 12, o estudante destacou a Lua, o Planeta Terra ao centro e o 

Sol refletindo os seus raios. Tem-se a representação pictórica de forma geral 

como um ícone, algo que se dá a contemplação, com cores, traços, formas que 

despertam a atenção da visão, com um poder de sugestão, podendo ser 

qualquer coisa, é uma possibilidade de algo.  

Em tal figura, identificam-se quatro elementos que, por meio das suas 

cores, traços, formas e contornos, indicam a Lua, o Planeta Terra, os raios 

solares e o Sol. Na identificação das formas presentes na figura encontra-se a 

segunda categoria de Peirce, a secundidade/índice, os elementos presentes na 

figura indicam uma conexão com signos de existência concreta. Na figura 12 

fisicamente não estão a Lua, o Planeta Terra, os raios solares e o Sol, mas há 

índices que apontam para a existência desses signos.  

Na composição desses elementos identifica-se a terceira categoria de 

Peirce, a terceiridade, símbolo, esses elementos simbolizam a ocorrência dos 

dias e das noites. Neste viés, Peirce (2000) enfatiza que deve haver casos 

existentes daquilo que o símbolo denota, embora devamos aqui considerar 

“existente” como o existente possivelmente imaginário ao qual o símbolo se 

refere. O “existente” na figura 12 é o movimento de rotação, que ocasiona a 

ocorrência dos dias e das noites. Essa figura é uma representação pictórica, 

que por meio das suas qualidades tem-se um ícone, com a presença de 

elementos que indicam astros, os quais simbolizam o movimento de rotação. 
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        Figura 12 - Representação da ocorrência dos dias e das noites E17              
        Fonte: E17. 

 

 

O quadro 11 sintetiza a tríade peirceana do signo em relação ao seu 
objeto.  

 

QUADRO 11 - CATEGORIAS DE PEIRCE  
Primeiridade Secundidade Terceiridade 

Ícone Índice Símbolo 

Representações Pictóricas Astros  Fenômenos Naturais 

 

O quadro 12 estabelece a análise comparativa das categorias 

peirceanas com o desenho animado educativo “O Show da Luna”.  

 
QUADRO 12 - ANÁLISE COMPARATIVA  

Primeiridade/Ícone Secundidade/Índice Terceiridade/Símbolo 

Representação pictórica 
Figura 12 

Lua 
Planeta Terra 
Raios Solares 
Sol 

- Movimento de rotação 
- Ocorrência dos dias e das 
noites 
 

Fonte: A autora (2018). 

 

Na figura 13 tem-se a representação pictórica do estudante E16. A 

atividade solicitada aos estudantes foi a seguinte: “Desenhe no espaço abaixo 

o movimento de rotação e movimento de translação”, disponível na sequência 

didática “Ciência divertida: aprendendo Ciências com O Show da Luna”, 

produto que compõe este trabalho de pesquisa.  

A representação pictórica é um ícone, é uma possibilidade, que 

conforme cita Santaella (1983) não representa nada de forma efetiva, senão 

formas e sentimentos visuais, sonoros, táteis e viscerais. Neste sentido, a 
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figura 13, em um primeiro momento, representa para uma mente que aprende 

com a experiência, a possibilidade de algo.  

No contexto deste ícone, há identificação de quatro elementos que 

indicam os astros, apreende-se daí a segunda categoria de Peirce, a 

secundidade/índice. A esse respeito, na figura 13, os traços, as formas, as 

cores, a localização desses elementos indicam os Astros Sol, as Estrelas, o 

Planeta Terra e a Lua. Santaella (1983) ressalta que o índice, como seu próprio 

nome diz, é um signo que como tal, funciona porque indica outra coisa com a 

qual ele está atualmente ligado. 

Os elementos presentes na representação pictórica da figura 13, 

analisados de forma separada, indicam os Astros, analisados de forma 

conjunta simbolizam um fenômeno natural o movimento de rotação, que como 

consequência há a ocorrência dos dias e das noites. Um símbolo, como a 

terceira categoria de Peirce, é um signo que se refere ao objeto que denota em 

virtude de uma lei, normalmente uma associação de ideias gerais, que opera 

no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado como se referindo 

àquele objeto (SANTAELLA, 1983). O símbolo presente na figura 13 faz 

referência ao episódio “Sol vai! noite vem”, em que o contexto destacava a 

ocorrência dos dias e das noites.  

 

 

   Figura 13 - Representação da ocorrência dos dias e das noites E16 
   Fonte: E16. 
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O quadro 13 sintetiza a tríade peirceana do signo em relação ao seu 
objeto.  

 
 

QUADRO 13 - CATEGORIAS DE PEIRCE  
Primeiridade Secundidade Terceiridade 

Ícone Índice Símbolo 

Representações Pictóricas Astros  Fenômenos Naturais 

 

 

O quadro 14 estabelece a análise comparativa das categorias 

peirceanas com o desenho animado educativo “O Show da Luna”.  

 
QUADRO 14 - ANÁLISE COMPARATIVA  

Primeiridade/Ícone  Secundidade/Índice  Terceiridade/Símbolo  

Representação pictórica 
figura 13 

Sol 
Estrelas 
Lua 
Planeta Terra 

- Movimento de rotação 
- Ocorrência dos dias e das 
noites  
 

Fonte: A autora (2018). 

 
A representação pictórica da figura 14, realizada pelo estudante E20 foi 

desenvolvida na aula em que o episódio apresentado foi “Como á água vira 

chuva?”. A atividade solicitada foi a seguinte: “Represente através de desenho 

um dia chuvoso”, disponível na sequência didática “Ciência divertida: 

aprendendo Ciências com O Show da Luna”, produto que compõe este 

trabalho de pesquisa.  

Tem-se a representação pictórica como ícone, tendo em vista que a 

mesma é uma possibilidade de algo. A figura foi elaborada a partir do episódio 

“Como a água vira chuva?”, contudo em um primeiro momento há apenas 

formas, possibilidade de a imagem remeter ao episódio do referido desenho 

animado. 

Em uma segunda categoria, secundidade, notam-se elementos que 

indicam a representação de astros. Na figura 14 identifica-se o astro Sol. As 

cores utilizadas indicam a presença deste elemento na composição, que nada 

comprovam, apenas apresenta indícios. Peirce (2000) destaca que alguns 

índices são instruções, mais ou menos detalhadas da coisa significada. O 

índice não representa de forma real o signo, mas possui indícios que levam a 

sua interpretação.  
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Em um terceiro momento, na categoria da terceiridade, a composição 

dos elementos na figura 14 simboliza o fenômeno científico da evaporação. O 

estudante E20 ilustrou o fenômeno natural recorrendo a alguns aspectos 

apresentados no episódio do desenho animado. Na imagem produzida, E20 

ilustra as partículas de água suspensas na atmosfera em forma de nuvem, ao 

mesmo tempo em que outras partículas precipitam no oceano. Também há a 

representação de uma gota de água em tamanho maior, significando um rosto 

feliz, com a ilustração dos olhos e um traço significando a boca.  

Na figura 14 estão presentes quase todos os elementos que participam 

para a ocorrência do processo de formação da chuva, que simbolizam a 

ocorrência deste fenômeno natural: o Sol (do qual emana a energia para 

ocorrência da evaporação que posteriormente comporá nuvens etc.), as 

nuvens e a água. Neste contexto, tem-se a figura 14 como um símbolo, tendo 

em vista que: “Um símbolo é uma lei ou regularidade do futuro indefinido” 

(PEIRCE, 2000, p. 71). Ou seja, para que ocorra o fenômeno das chuvas, há 

uma Lei Física natural, a qual está presente na figura de E20, mesmo sendo de 

forma incompleta.  

 

 

                       Figura 14 - Representação do processo de formação da chuva E20 
                       Fonte: E20. 
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O quadro 15 sintetiza a tríade peirceana do signo em relação ao seu 
objeto.  

 

QUADRO 15 - CATEGORIAS DE PEIRCE  
Primeiridade Secundidade Terceiridade 

Ícone Índice Símbolo 

Representações Pictóricas Astros  Fenômenos Naturais 

 

O quadro 16 estabelece a análise comparativa das categorias 

peirceanas com o desenho animado educativo “O Show da Luna”.  

 
 

QUADRO 16 - ANÁLISE COMPARATIVA  
Primeiridade/Ícone  Secundidade/Índice  Terceiridade/Símbolo  

-Representação pictórica 
figura 14 

- Sol 
  

- Formação da chuva 
- Nuvem 
- Precipitação  
- Água 
 

Fonte: A autora (2018). 

 

A figura 15 consiste na representação pictórica do estudante E22. A 

representação pictórica foi desenvolvida na aula em que o episódio 

apresentado foi “Sol vai! Noite vem”, em que a narrativa tem foco na ocorrência 

dos dias e das noites. Em uma das atividades da aula, a pesquisadora solicitou 

aos estudantes que eles representassem o movimento do Planeta Terra em 

torno do seu próprio eixo, a rotação.  

Na imagem tem-se um ícone, uma primeiridade em relação ao seu 

objeto, a animação “O Show da Luna”. “Um Signo por Primeiridade é uma 

imagem de seu objeto e, em termos mais estritos, só pode ser uma ideia [...]” 

(PEIRCE, 2005, p. 64). A representação pictórica da figura 15 é apenas uma 

ideia da atividade solicitada, em primeiridade ainda não é possível identificar o 

que a imagem significa. Em secundidade têm-se os elementos que compõem a 

representação pictórica e que indicam/índice, a presença dos seguintes astros: 

Lua, Planeta Terra, Estrelas e o Sol. Em terceiridade há o símbolo, que 

simbolizam a ocorrência dos dias e das noites. Neste viés, Peirce (2005) 

ressalta que um constituinte de um símbolo pode ser um índice, ao mesmo 

tempo em que outro constituinte pode ser um ícone.  
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                       Figura 15 - Representação do movimento de rotação E22 
                       Fonte: E22. 
 

O quadro 17 sintetiza a tríade peirceana do signo em relação ao seu 
objeto.  

 

QUADRO 17 - CATEGORIAS DE PEIRCE  
Primeiridade Secundidade Terceiridade 

Ícone Índice Símbolo 

Representações Pictóricas Astros  Fenômenos Naturais 

 

O quadro 18 estabelece a análise comparativa das categorias 

peirceanas com o desenho animado educativo “O Show da Luna”.  

 

QUADRO 18 - ANÁLISE COMPARATIVA  
Primeiridade/Ícone Secundidade/Índice Terceiridade/Símbolo 

- Representação pictórica 
Figura 15 

- Lua 
- Planeta Terra 
- Estrelas 
- Sol 

- Ocorrência dos dias e das 
noites 
 

Fonte: A autora (2018). 

 

A representação pictórica da figura 16, realizada pelo estudante E14 foi 

desenvolvida na aula em que o episódio apresentado foi “Como á água vira 

chuva?”. Nesta aula de constituição de dados, a atividade solicitada consistiu 

na seguinte solicitação aos estudantes: “Represente através de desenho um 
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dia chuvoso”, disponível na sequência didática “Ciência divertida: aprendendo 

Ciências com O Show da Luna”, produto que compõe este trabalho de 

pesquisa.  

Em primeiridade tem-se a figura 16 como um ícone. Os ícones têm alto 

poder de sugestão, a princípio não há um significado objetivo, ou seja, há 

apenas uma primeira impressão. “Um Ícone é um Representâmen cuja 

Qualidade Representativa é uma Primeiridade como Primeiro” (PEIRCE, 2005, 

p. 64).  

Na secundidade/índice da figura 16 nota-se o astro Sol, que juntamente 

com a representação das nuvens, de traços significando as descargas 

elétricas, de círculos significando pingos, das flechas indicando a água 

evaporando, simbolizam, em terceiridade o processo de formação da chuva.  

 

Um Símbolo é um signo naturalmente adequado a declarar que o 
conjunto de objetos que é denotado por qualquer conjunto de índices 
que possa, sob certos aspectos, a ele estar ligado, é representado 
por um ícone com ele associado (PEIRCE, 2005, p. 71 – 72).   

 

A figura 16, elaborada pelo estudante E14 significa, em relação com 

objeto representado, o processo de formação da chuva.  

 
                  Figura 16 – Representação de um dia chuvoso E14 
                  Fonte: E14. 



106 
 

 

O quadro 19 sintetiza a tríade peirceana do signo em relação ao seu 
objeto.  

 

QUADRO 19 - CATEGORIAS DE PEIRCE  
Primeiridade Secundidade Terceiridade 

Ícone Índice Símbolo 

Representações Pictóricas Astros  Fenômenos Naturais 

 

O quadro 20 estabelece a análise comparativa das categorias 

peirceanas com o desenho animado educativo “O Show da Luna”.  

 

QUADRO 20 - ANÁLISE COMPARATIVA 
Primeiridade/Ícone  Secundidade/Índice  Terceiridade/Símbolo  

- Representação pictórica 
Figura 16 

- Sol 
 
  

- Nuvem  
- Descargas elétricas 
- Formação da chuva  

Fonte: A autora (2018). 

 
 

A figura 17 é a representação pictórica do estudante E21. A mesma foi 

desenvolvida na aula em que o episódio apresentado foi “Sol vai! Noite vem”, 

em que a narrativa tem foco na ocorrência dos dias e das noites. Em uma das 

atividades da aula, a pesquisadora solicitou aos estudantes que 

representassem o movimento do Planeta Terra em torno do seu próprio eixo, a 

rotação.  

Na figura17 do estudante E21, como primeiridade, ícone tem-se a 

representação pictórica, uma qualidade, uma semelhança, uma ideia do objeto 

representado. A imagem, em um primeiro momento, pode ser qualquer coisa, 

uma possibilidade, não há uma representação definida. “Uma simples 

possibilidade é um ícone puramente por força de sua qualidade [...]” (PEIRCE, 

2005, p. 64).  

Em secundidade, índice, nota-se na figura 17 a presença de elementos 

que indicam o Sol, o Planeta Terra (desenhos de árvores e traços significando 

a parte continental e a crosta oceânica) e ainda a Lua. Considerando que os 

índices são pistas, a existência daquele objeto deixa um rastro que é tido como 

signo que pode indicar aquele objeto que está sendo representado. Em 

terceiridade, têm-se os elementos simbolizando a ocorrência dos dias e das 

noites. O símbolo é aplicável a tudo que seja possível concretizar uma ideia 

(PEIRCE, 2005).  
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Figura 17 – Representação da ocorrência dos dias e das noites E21 
Fonte: E21. 

 

 
 
O quadro 21 sintetiza a tríade peirceana do signo em relação ao seu 

objeto.  
 

QUADRO 21 - CATEGORIAS DE PEIRCE  
Primeiridade Secundidade Terceiridade 

Ícone Índice Símbolo 

Representações Pictóricas Astros  Fenômenos Naturais 

 

O quadro 22 estabelece a análise comparativa das categorias 

peirceanas com o desenho animado educativo “O Show da Luna”.  

 
 

QUADRO 22 - ANÁLISE COMPARATIVA  
Primeiridade/Ícone  Secundidade/Índice  Terceiridade/Símbolo  

- Representação pictórica 
figura 17 

- Sol 
- Planeta Terra 
- Lua  

- Ocorrência dos dias e das 
noites 
 

Fonte: A autora (2018). 

 

No próximo subcapítulo são identicadas a primeiridade das 

representações por meio dos hipoícones, quando o ícone é semelhante ao 

objeto que ele representa.  
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5.2 ANÁLISES DAS REPRESENTAÇÕES PICTÓRICAS POR MEIO DO 

HIPOÍCONE 

Neste subcapítulo apresenta-se a análise das representações pictóricas 

apenas em primeiridade. Apresentam-se as representações pictóricas como 

hipoícone, tendo em vista que são semelhantes ao objeto ao qual estão 

relacionadas, ou seja, a animação “O Show da Luna”. Neste subcapítulo, as 

representações pictóricas serão analisadas a partir da semelhança que o signo 

tem com o objeto representado, denominado de hipoícone.  

Os hipoícones representam os seus objetos em primeiridade, por 

semelhança. Uma imagem, por exemplo, é um hipoícone porque a qualidade 

de sua aparência é semelhante à qualidade da aparência do objeto que a 

imagem representa (SANTAELLA, 1983). O ícone é uma possibilidade, uma 

qualidade de impressão. O hipoícone caracteriza-se pela semelhança com o 

objeto representado.  

 

Uma simples possibilidade é um ícone puramente por força de sua 
qualidade, e seu objeto só pode ser sua Primeiridade. Mas, um signo 
pode ser icônico, isto é, pode representar seu objeto principalmente 
através de sua similaridade, não importa qual seja seu modo de ser. 
Se o que se quer é um substantivo, um representâmen icônico pode 
ser denominado de hipoícone (PEIRCE, 2005, p. 64).  
 
 
 

A figura 18 foi elaborada pelo estudante E4, na aula em que foi 

apresentado o episódio “Sol vai! Noite vem”. Uma das atividades solicitadas 

nesta aula consistiu na seguinte proposição: “Desenhe a ocorrência de dias e 

noites”, disponível na sequência didática “Ciência divertida: aprendendo 

Ciências com O Show da Luna”, produto que compõe este trabalho de 

pesquisa. 
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                  Figura 18 - Representação da ocorrência dos dias e das noites E4 
                  Fonte: E4. 

 

 

Na figura 18, observa-se que o estudante E4 representa a ocorrência 

dos dias e das noites da forma com que é apresentada no desenho animado. O 

estudante representa o Sol na parte superior direita, o Planeta Terra com olhos 

e boca, e demais Estrelas ao fundo, sendo uma “face” da Terra que está sendo 

iluminada pelo Sol na cor amarela, e a outra que não está sendo iluminada na 

cor azul. 

 
 

 
              Figura 19 - Cena do desenho animado sobre a ocorrência dos dias e  
              das noites 
              Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa. Volume I.   
              Ano 2016. 
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Há semelhanças entre as imagens, figuras 18 e figuras 19, na medida 

em que o estudante E4 não representou uma cópia à imagem disposta no 

desenho animado, conforme a figura 19. Contudo, os principais elementos da 

ocorrência dos dias e das noites estão presentes da forma como foi transmitido 

na animação. Essa atividade foi realizada pelos estudantes após a exibição do 

episódio e demonstração do experimento “Luz da lanterna na bola”.  

Em uma das cenas do episódio “Sol vai, noite vem!”, conforme a figura 

19, o Sol explica para os personagens que é o Planeta Terra quem gira, 

enquanto o Sol é um astro que não se move. Por meio da explicação, os 

personagens compreendem a ocorrência dos dias e das noites. 

A figura 20 apresenta o desenho do estudante E2. O estudante também 

representou de forma semelhante à cena do desenho animado conforme a 

figura 19, porém em cores diferentes, sem as estrelas ao fundo da imagem. 

Contudo, há a semelhança com a cena do episódio notadamente em relação 

às “expressões” do Sol e do Planeta Terra. 

A Lua também compõe o contexto da ocorrência dos dias e das noites 

do estudante, apesar de o astro não aparecer no contexto da cena deste 

episódio, para este estudante significa a ocorrência das noites.  

  

 
          Figura 20 - Representação da ocorrência dos dias e das noites E2 
          Fonte: E2. 

 

Na aula em que foi exibido o episódio “Como a água vira chuva”, 

também nota-se a ocorrência de representações pictóricas semelhantes às 

apresentadas no episódio do desenho animado. Uma das atividades solicitadas 
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nesta aula foi a seguinte: “Desenhe para a Luna um dia chuvoso”, disponível na 

sequência didática “Ciência divertida: aprendendo Ciências com O Show da 

Luna”, produto que compõe este trabalho de pesquisa. 

A figura 21 é a representação de um dia chuvoso do estudante E2. Este 

estudante representa a ocorrência do fenômeno natural segundo o que foi 

exibido em um dos episódios do desenho animado, conforme a figura 22, em 

que os personagens realizaram o experimento da água no copo. Os 

personagens colocaram um copo com água exposto ao Sol e depois de algum 

tempo verificaram que a água “sumiu”, fenômeno conhecido como evaporação.   

 

 
                      Figura 21 - Representação de um dia chuvoso E2 
                      Fonte: E2. 
 
 

Também consta na representação a casa dos personagens, o que 

denota influência deste episódio na (re) construção do conceito de um dia 

chuvoso, pois além de destacar a chuva precipitando – o fenômeno natural 

principal – e a ocorrência de descargas elétricas atmosféricas –, o estudante 

E2 concebeu no mesmo desenho outra cena do episódio, que tratava do 

experimento realizado pelos personagens figura 22.  

 



112 
 

 

 
       Figura 22 - Cena em que os personagens realizam a experiência da água no copo 
       Fonte: Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa.  
       Volume I. Ano 2016. 

 

A cena do episódio em que os personagens realizam a experiência da 

água no copo figura 22, também foi identificada em uma das entrevistas 

realizadas com os estudantes. A estudante E16 descreve o processo de 

formação das chuvas, destacando o experimento realizado no quintal pelos 

personagens da animação.  

 

E16: Quando está Sol e você coloca o copo no quintal e o raio de Sol 
bate na água, a água vai evaporando e vai subir lá para cima. E 
quando as duas nuvens se batem, elas começam a garoar, começa a 
fazer trovão e começa a chover muito.  
Pesquisadora: Onde você viu isso?  
E16: No desenho animado do Show da Luna  
(Entrevista de E16,15 mar. 2017). 

 
 

Nota-se que a estudante E16, por meio do episódio “Como a água vira 

chuva?”, pode ter sido influenciada a compreender o fenômeno de formação da 

Chuva e principalmente a presença do Sol para a ocorrência deste fenômeno. 

O mesmo episódio “De onde vem à chuva” também influenciou a 

representação pictórica de um dia chuvoso do estudante E17, figura 23. Na 

reprodução, o estudante destacou a cena do episódio do momento faz de 

conta, em que os personagens se transformam em gotas de água e evaporam 

para a atmosfera. Este estudante também representou uma nuvem, as 

descargas elétricas e a casa dos personagens. 
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E17 representou um dos fenômenos científicos mais importantes para a 

ocorrência das chuvas (a posteriori), que é a evaporação (a priori), processo 

físico que consiste na passagem lenta e gradual de um estado líquido para um 

estado de vapor, em função de aumento natural ou artificial de temperatura, 

devido à energia recebida da radiação solar e considerando-se que o ar esteja 

em níveis mais baixos de umidade. 

 

 
                   Figura 23 - Representação de um dia chuvoso E17 
                   Fonte: E17. 

 

 

Na figura 23, o estudante E17 representa o momento faz de conta, em 

que os personagens evaporam para a atmosfera para compreenderem como 

ocorre o fenômeno natural da ocorrência da chuva. A representação da 

estudante E17 possui semelhanças com uma das cenas do episódio “De onde 

vem a chuva”, conforme a figura 24. Essa semelhança aparece nas cores 

utilizadas, nos traços desenhados embaixo do rosto dos personagens e na 

representação da casa dos personagens, que é exibida na sequência deste 

episódio.   
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Figura 24 - Cena do momento faz de conta em que os personagens se     
transformam em gotas de água 

               Fonte: Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa.  
               Volume I. Ano 2016. 

 
 

O Sol, as Estrelas e o fenômeno da chuva não foram os únicos 

representados de maneira semelhante ao que se concebeu nos episódios do 

desenho animado. Na aula de constituição de dados sobre as principais fases 

da Lua, em que foi exibido o episódio “Quatro Luas para Luna”, entre as 

atividades propostas solicitou-se aos estudantes que representassem a fase da 

Lua que eles a considerassem esteticamente mais bonita. Como a pesquisa foi 

desenvolvida com crianças na faixa etária de seis e sete anos, aplicou-se uma 

linguagem adequada ao público alvo da pesquisa.  

O objetivo desta atividade consistiu em investigar se os estudantes 

compreenderam as principais fases da Lua. O estudante E2, conforme a figura 

25 representou a fase Lua Cheia pintando-a na cor azul, com cabelos, olhos, 

boca, nariz, mãos, braços e pés. Isso ocorreu em alusão à cena do momento 

faz de conta figura 26, em que os personagens se transformam em Astronautas 

e viajam para o espaço para conversar com a Lua e descobrir por que ela 

muda de fases. 
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                         Figura 25 - Representação da Lua Cheia E2 
                         Fonte: E2. 

 
 

No momento faz de conta, conforme a figura 26 do desenho animado os 

personagens questionam a Lua: “como ela muda de cheia para vazia e de 

grande para pequena?”. A Lua explica que para os personagens entenderem 

as suas fases, eles deverão ficar em órbita em relação ao Planeta Terra.  

 

 
             Figura 26 - Cena do momento faz de conta em que os personagens  
             estabelecem um diálogo com a Lua Cheia 
             Fonte: DVD “O Show da Luna” Primeira Temporada Completa. Volume I.      
             Ano 2016. 

 
 



116 
 

 

A figura 27 apresenta a Lua Cheia da estudante E17, semelhante à cena 

do episódio “Quatro Luas para Luna” figura 26. Contudo, o estudante também 

representou o Astro com braços e pernas, semelhante ao da estudante E2, 

figura 25, porém em tamanhos e cores diferentes. 

Tendo em vista a semelhança das representações inclusive nos 

detalhes, braços e pernas, nota-se que os desenhos foram cópias um do outro. 

Nas duas representações os traços da boca, dos braços e dos pés possuem as 

mesmas características. 

 

 
                            Figura 27 - Representação da Lua Cheia 17                            
                            Fonte: E17.  
 
 

Em nenhuma das atividades foi solicitado que os estudantes fizessem 

cópias dos episódios do desenho animado. Algumas atividades foram 

realizadas antes da exibição do desenho animado e outras após a exibição. 

Contudo, nota-se que os estudantes fizeram representações semelhantes a 

dos episódios transmitidos em sala de aula, fato que denota que o desenho 

animado exerceu influência no significado que os estudantes atribuíram aos 

astros e aos fenômenos naturais.    
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5.3 PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES E PROFESSORA SOBRE O 
DESENHO ANIMADO EUCATIVO “O SHOW DA LUNA” 

 

Neste subcapítulo apresentam-se as percepções de alguns estudantes e 

da professora da turma sobre o desenho animado “O Show da Luna”. As 

entrevistas8 foram semiestruturadas, o que permitiu a pesquisadora adequar às 

perguntas conforme as repostas dos participantes.  

O desenho animado já foi objeto de ensino-aprendizagem da professora 

da turma do 2º ano B, identificada na pesquisa como EL. Ela relatou que 

durante o ano de 2015, trabalhou com uma turma alguns episódios da 

animação. No ponto de vista da professora a experiência foi positiva.  

 
 
Há dois anos eu trabalhei com essa metodologia de trabalho, aliando 
o conteúdo científico curricular junto com atividades lúdicas, como o 
desenho, porque a criança, às vezes, ela não absorve todo o 
conhecimento dentro de uma forma expositiva, porque as crianças 
aprendem de diferentes formas. Então eu procurei aliar né, como 
você colocou, a comunicação visual, com o lúdico do desenho para 
que eles pudessem de outra forma também enriquecer esse 
conhecimento. Porque a criança ela gosta do diferente, ela às vezes 
não gosta só de ficar escrevendo e lendo, ela gosta de interagir com 
o conhecimento, e foi bem enriquecedor (Entrevista de EL, 15 mar. 
2017).  
 

 

Na entrevista a professora EL relata a importância de inserir 

metodologias com diferentes estratégias didáticas em prol da mudança e 

intensificação do processo de ensino e aprendizagem. As explicações dos 

conteúdos científicos dos episódios selecionados também foram avaliadas 

positivamente pela professora, a considerar o seguinte recorte de sua 

entrevista. 

 

Às vezes a linguagem que a professora está utilizando não está 
atingindo todos os alunos, e vir outra professora, outra pessoa, 
trabalhar o mesmo conteúdo, às vezes aquela criança que a 
professora não conseguiu atingir, com a forma que você explicou, 
com o desenho que você trouxe, com a atividade lúdica que você 
trouxe, aquela criança, que às vezes não aprendeu o conteúdo que a 
professora ensinou , vem a despertar este conhecimento de uma 
forma lúdica (Entrevista de EL, 15 mar. 2017).  
  
 

                                                           
8
As entrevistas foram gravadas com telefone celular e transcritas na íntegra.  
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No relato da professora EL, observa-se que o trabalho com o desenho 

animado foi significativo, pois em sua percepção possibilitou aos estudantes 

que apresentam dificuldade de aprendizado, uma nova forma de aprenderem o 

conteúdo científico. No tocante à pesquisa desenvolvida, a professora também 

avaliou de forma positiva.  

 

Olha, eu avalio de grande valia, veio contribuir muito né, para a nossa 
prática educativa, por quê? Porque agora, eles têm, digamos assim, 
um conhecimento prévio que você veio e apresentou, quando eu for 
fazer o aprofundamento do conteúdo eu vou fazer uma retomada 
desses conteúdos que já foram abordados, para o meu trabalho vai 
ficar bem mais fácil, bem mais enriquecedor. A mídia visual ela vem 
enriquecer muito a prática do professor né, porque chama a atenção 
do aluno, prende, fixa, principalmente por causa das músicas que tem 
e o aluno acaba fixando (Entrevista de EL, 15 mar. 2017).  
 

 

Por meios das entrevistas com os estudantes, também foi possível 

constatar que o desenho animado foi significativo para eles. O estudante E5 

descreveu o seu entendimento sobre o episódio “Como a água vira chuva?”.   

 

E5: Quando a água evapora ela vai lá para o céu e faz chover. E se a 
gente não tomar essa água, que cai lá do céu, a gente morre.  
Pesquisadora: O que você viu no desenho sobre evaporação?  
E5: Quando o Sol bate na água, faz evaporar uma fumacinha. Essa 
fumacinha é que está muito quente a água.  
Pesquisadora: E aí o que acontece? Daí a água vai lá na nuvem. Dai 
as gotas de água fazem a nuvem ficar maior, e quando uma nuvem 
bate na outra elas fazem o trovão e começa a chover (Entrevista de 
E5, 15 mar. 2017).  

 

Na entrevista com o estudante E5, nota-se que o processo de 

evaporação também foi significativo, o estudante destacou a importância do Sol 

neste processo. Relatando também, a importância da água para a 

sobrevivência do ser humano, argumentando que a sua falta pode levar uma 

pessoa à morte.  

O processo de formação das chuvas não ocorre necessariamente da 

forma como foi descrita pelo estudante E5, mas houve aproximação da 

explicação científica.  

 A evaporação também foi um processo relatado pelo estudante E12, o 

qual, além do processo de formação da chuva, apontou que é preciso 

economizar água. 
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Pesquisadora: O que você aprendeu com o desenho animado?  
E12: É que você tem que economizar água para não faltar água no 
mundo. O desenho mostrou que o Sol evapora a água e fica levando 
a água, a água fica transparente indo pro céu (Entrevista de E12, 15 
mar. 2017).  

 

Na entrevista, mais uma vez nota-se a presença do Sol e o conceito de 

evaporação no processo de formação da chuva. A Lua foi o astro que também 

apareceu nas entrevistas dos estudantes.  As quatro principais fases da Lua 

foram relatadas pela estudante E16, a qual destacou a presença do Sol neste 

processo, apontando o desenho animado educativo O Show da Luna, como 

fonte deste conhecimento.  

 

Pesquisadora: O que você sabe sobre a Lua?  
E16: Que ela muda e ela tem quatro fases: Lua Cheia, Lua 
Minguante, Lua Nova e Lua Crescente.  
Pesquisadora: O que você aprendeu com o desenho animado?  
E16: Que o Sol ilumina a Lua e que a Lua muda de tipo.  
Pesquisadora: Por que a Lua muda de fases?  
E16: Por causa do Sol.  
Pesquisadora: O que o Sol faz?  
E16: O Sol ilumina a Lua (15 mar. 2017).  

 

Através das respostas da estudante E16, nota-se que ela apresenta 

certo conhecimento sobre as principais fases da Lua. Para a pergunta: “O que 

você aprendeu com o desenho animado”? , a mesma responde: “Que o Sol 

ilumina a Lua e que a Lua muda de tipo”, e nesta frase analisa-se que a 

estudante relacionou a importância do Sol para que ocorram as principais fases 

da Lua. Por meio da resposta da estudante, constata-se ainda a influência do 

desenho animado na aquisição deste conhecimento. 

O ensino de Ciências atrelado ao cotidiano também foi identificado na 

entrevista realizada com a professora da turma em que a pesquisa foi 

desenvolvida, quando ela destacou a importância de tratar educacionalmente 

os conteúdos científicos que estejam relacionados à vivência da criança.  
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 [...] mesmo a questão do tempo, de separar o dia e a noite, o que 
eles fazem durante o dia, criar esta rotina para eles já estarem se 
apropriando desses intervalos de tempo que tem. Também para eles 
estarem observando as variações climáticas, por que tem o inverno? 
Por que tem o verão? Justamente por causa desse movimento que a 
terra faz. O conhecimento científico é de grande importância 
justamente para que eles possam ver o conteúdo científico, aliado ao 
que eles observam na sua vivência cotidiana (Entrevista de EL, 15 
mar. 2017).  
 

  
A fala da professora está relacionada ao episódio “Sol vai! Noite vem”, 

em que tratou de uma aula com foco na ocorrência dos dias e das noites. Na 

entrevista, a professora descreveu a relevância deste conhecimento científico 

para o dia a dia da criança, da importância de ela saber que o movimento de 

rotação interfere diretamente nas suas atividades diárias. 

 Essa importância também foi identificada em uma das entrevistas 

concedidas pelos estudantes. A estudante E3 apontou que, além do Sol ser 

importante no processo de formação da Chuva, em dias com a ocorrência do 

Sol ela pode executar muitas atividades.  

 

Pesquisadora: Você acha que o Sol é importante? 
E3: É.  
Pesquisadora: Por quê?  
E3: Por causa que se não tivesse o dia a gente nunca mais podia 
acordar, brincar com os amigos, e também não podia estudar sem o 
dia. O Sol também é importante por causa da água, por causa que 
ele me lembra a Chuva. Se tiver Sol a gente pode ir para a praia. 
Pesquisadora: Você acha que a Lua é importante?  
E3: É. Por causa que, quando a gente chega da escola a gente tem 
que descansar um pouco e ir para a cama dormir (Entrevista de E3, 
15 mar. 2017).  
 
  

A estudante E3 relacionou um dia de ocorrência de Sol com o seu 

cotidiano, em que ela tem a possibilidade de poder estudar, brincar e ir á praia 

com os amigos. A criança, mesmo na fase da alfabetização, precisa ter a 

percepção de que o conhecimento científico não está distante da sua vivência, 

ao contrário, esse conhecimento faz parte da sua vivência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Ciência é uma área realmente complexa, tendo em vista que envolve 

conhecimentos físicos, químicos, biológicos, astronômico, matemáticos, 

sociais, das ciências humanas, dentre outras. Contudo, apesar da sua 

complexidade, a importância da Ciência também se deve a ser uma atividade 

instigante que tem influência em diversas esferas sociais, como: saúde, 

educação, transporte, infraestrutura, lazer, economia, cultura, entre outras. 

Perante a complexidade da Ciência, o trato educacional acerca de 

elementos oriundos deste campo exige um domínio de conteúdo do professor e 

o uso de estratégias diferenciadas, notadamente porque a Ciência envolve 

conhecimentos empíricos, os quais precisam ser testados por meio de 

experiências práticas, majoritariamente. 

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o conhecimento científico 

deve ser apresentado aos estudantes de forma a instigar-lhes a curiosidade, a 

vontade de aprender e o gosto pela Ciência, tendo em vista que são 

estudantes que estão traçando os primeiros contatos com o conhecimento 

formal e pedagogicamente estruturados. 

Neste contexto, do trabalho com o ensino de Ciências nos Anos Iniciais 

utilizando estratégias e recursos diferenciados de ensino, é que surgiu a 

iniciativa de utilizar o desenho animado educativo “O Show da Luna” como uma 

possibilidade de desenvolver o ensino de Ciências Naturais nos Anos Iniciais 

de forma divertida e didática.   

Contudo, para que o desenho animado pudesse ser utilizado em sala de 

aula como recurso didático e auxílio ao professor, foi preciso pesquisar se o 

conteúdo científico da animação teve influência sobre o conhecimento científico 

dos estudantes. Para tanto, como já apresentado no capítulo 3 foi desenvolvida 

uma pesquisa com estudantes entre seis e sete anos. 

Para investigar o significado que esses estudantes atribuíram ao referido 

desenho animado, utilizou-se representações pictóricas elaboradas pelos 

próprios estudantes, e ainda entrevistas, com gravação de voz. 

Por meio da análise das representações pictóricas, utilizando a 

Semiótica, nota-se que os estudantes atribuíram significados ao desenho 
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animado “O Show da Luna”. O processo de análise envolveu a tríade 

peirceana, de primeiridade, secundidade e terceiridade, que na relação com o 

objeto são identificadas como ícone, índice e símbolo. As representações 

pictóricas foram identificadas como ícone do desenho animado, tendo em vista 

que possuíam semelhanças e qualidades que remetiam à animação. Os 

elementos presentes nas representações pictóricas foram identificadas como 

índices, uma vez que esses elementos indicavam os astros exibidos na 

animação, e a composição desses elementos na representação pictórica foram 

identificadas como símbolos, uma vez que juntos simbolizavam um 

determinado fenômeno natural. 

Os episódios apresentados aos estudantes, como já apresentado no 

capítulo 3, foram: “Sol vai, noite vem!”, “Como a água vira chuva?” e “Quatro 

Luas para Luna”. As representações pictóricas elaboradas pelos estudantes, 

como pode ser observado no capítulo 4, apresentam imagens que remetem a 

esses três episódios. Sendo a Lua, o Planeta Terra e o Sol, significando a 

ocorrência dos dias e das noites, conteúdo apresentado no episódio “Sol vai, 

noite vem!”. Há também nas composições imagens de nuvens, pingos que 

remetem a chuva, traços que remetem as descargas elétricas, imagens que 

foram exibias no episódio “Como a água vira chuva”. Há ainda nessas 

composições, imagens que remetem as quatro principais fases da Lua, 

conteúdo presente no episódio “Quatro Luas para Luna”. 

Todas as representações pictóricas analisadas remetiam as imagens 

presentes nos episódios do “Show da Luna”, utilizados na constituição dos 

dados. Essas representações pictóricas elaboradas pelos estudantes são 

signos que se relacionam de diferentes formas com o seu objeto, em 

primeiridade como ícone, em secundidade como índice e em terceiridade como 

símbolo. A relação tríadica estabelecida por Peirce foi o que possibilitou 

estabelecer a relação entre as representações pictóricas elaboradas pelos 

estudantes e o desenho animado. 

Na concepção de Peirce (2005)  tudo é signo, que remete a algum 

significado. Os significados presentes nas representações pictóricas 

significavam elementos que indicaram o conhecimento científico apresentado 

na animação.  
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Neste contexto, perante o exposto, nota-se que o desenho animado teve 

influência no conhecimento científico apresentado pelos estudantes nas aulas 

de constituição de dados da pesquisa. Ou seja, após a exibição dos episódios, 

por meio da análise das representações pictóricas, observou-se que os 

estudantes souberam representar o conteúdo científico presente no desenho 

animado. 

“O Show da Luna”, enquanto desenho animado educativo tem como 

função o entretenimento. Contudo, ao abordar a Ciência, o conhecimento 

científico de forma geral, a animação pode ser utilizada também como uma 

estratégia de ensino. A animação demonstra que o conhecimento científico 

pode ser ensinado de diversas formas, utilizando diferentes estratégias.  

No desenho animado, por exemplo, para demonstrar as principais fases 

da Lua, os personagens utilizam uma caixa e uma bola de isopor9, experimento 

simples, mas que a partir dele a criança já tem uma percepção de como 

acontecem suas fases mais destacáveis, ela já tem o contato com o 

conhecimento que aponta para a existência de apenas uma Lua. É por meio de 

experimentos simples, de explicações didáticas que a animação apresenta a 

Ciência. 

Na indústria do entretenimento há inúmeros desenhos animados que 

abordam o conhecimento científico de forma didática e divertida, entre eles: O 

Mundo de Beakman; O Laboratório de Dexter; A Ciência é Mágica!; Ruby 

Gloom: Feira de Ciências ou Confusão? Era uma vez os inventores; Thomas 

Edson e a Ciência; O Segredo das Coisas; Os Backyardigans, Os Simpsons, 

entre muitos outros, que abordam a Ciência a partir do entretenimento, e que 

por meio de uma avaliação crítica do professor podem ser utilizados em sala de 

como um recurso didático, um material de auxílio em sala de aula. 

Finalizando o trabalho, é importante destacar que a pesquisa é um 

recorte de um contexto de ensino amplo. Para essa turma, onde a pesquisa foi 

desenvolvida, “O Show da Luna” teve influência positiva, pois os estudantes 

representaram o conteúdo científico da animação, as representações pictóricas 

por eles produzidas representam a ocorrência dos dias e das noites, o 

processo de formação da chuva e as quatro principais fases da Lua. Sendo, 

                                                           
9
 Os experimentos exibidos nos episódios selecionados estão descritos no capítulo 3.  



124 
 

 

desta forma, possível utilizar o desenho animado “O Show da Luna” como um 

recurso didático na construção do conhecimento científico educacional. 

Contudo, esse resultado remete a essa pesquisa, a qual se for desenvolvida 

em outro contexto de ensino pode apresentar resultados diferentes. 

A partir desse trabalho de pesquisa, outras possibilidades podem surgir. 

“O Show da Luna” é uma animação que possui uma grade de episódios 

diversificada, a qual pode ser pesquisada, por exemplo, no tocante a 

linguagem, aos conteúdos abordados, ou seja, como a ciência, o conhecimento 

científico presente nos episódios é explorado nos episódios do desenho 

animado.  
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ANEXOS  

ANEXO A – E-mail de autorização para utilização do desenho animado 

educativo O Show da Luna. 
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ANEXO B – Roteiro de entrevistas realizadas para a constituição dos dados.  

 

PERGUNTAS PARA A PROFESSORA  

 

1- Há quanto tempo você atua na docência?  

2- Qual a importância de trabalhar em sala de aula com recursos didáticos 

diferenciados como o desenho animado?  

3- Você já desenvolveu algum trabalho em sala utilizando o desenho 

animado? Como foi a experiência?  

4- Como você trabalha o ensino de Ciências Naturais com seus 

estudantes?  

5- Os seus estudantes apresentam dificuldades de compreensão no 

tocante ao ensino de Ciências Naturais, quais?  

6- Você acredita ser importante a pesquisa na área das Novas Tecnologias 

da Comunicação e Informação aliada ao Ensino de Ciências, por quê?  

 

 

PERGUNTAS PARA OS ESTUDANTES 

 

1. Qual parte do desenho você mais gostou? Por quê?  

2. O que você aprendeu com o experimento realizado pela professora?  

3. Qual parte da aula você mais gostou? Por quê?  

4. Você assiste o desenho O Show da Luna em casa? Quais episódios 

você já assistiu?  
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ANEXO C- TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS10 REALIZADA COM A 
PROFESSORA E ESTUDANTES  

 

ENTREVISTA REALIZADA EM 13/03/2017 

 

 “Há três anos atrás eu trabalhei com essa metodologia de trabalho, trabalhar 

aliando o conteúdo científico curricular, junto com atividades lúdicas, como o 

desenho. Por que, a criança as vezes ela não absorve todo o conhecimento 

dentro de uma forma expositiva, porque as crianças aprendem de diferentes 

formas. Então eu procurei aliar né, como você colocou, a comunicação visual, 

com o lúdico do desenho para que eles pudessem de outra forma também 

enriquecer esse conhecimento. Porque a criança ela gosta do diferente, ela as 

vezes não gosta só de ficar escrevendo e lendo, ela gosta de interagir com o 

conhecimento e foi bem enriquecedor”.  

 

“Os conteúdos trabalhados aqui eles veem cotidianamente na casa deles, tem 

a questão da reciclagem, você já está trabalhando dentro da área das Ciências 

Naturais, a questão do saneamento básico, a questão da higiene, mesmo a 

questão do tempo, de separar o dia e a noite, o que eles fazem durante o 

dia,criar esta rotina né para eles já estarem se apropriando desses intervalos 

de tempo que tem. Também para eles estarem observando as variações 

climáticas, por que tem o inverno? Por que tem o verão? Justamente por causa 

desse movimento que a terra faz, o conhecimento científico é de grande 

importância justamente para que eles possam ver o conteúdo científico, aliado 

ao que eles veem na sua vivência cotidiana”. 

 

“Às vezes a linguagem que a professora está utilizando não está atingindo 

todos os alunos, e vir uma outra professora, uma outra pessoa, trabalhar o 

mesmo conteúdo,  as vezes aquela criança que a professora não conseguiu 

atingir, com a forma que você explicou, com o desenho que você trouxe, com a 

atividade lúdica que você trouxe, aquela criança, que as vezes não aprendeu o 

conteúdo que a professora ensinou , vem a despertar este conhecimento de 

uma forma lúdica”.  

 

 
                                                           
10

 É importante destacar que as entrevistas foram semiestruturadas, ou seja, havia um roteiro 
pré-estabelecido, anexo B, contudo, como característica dessas entrevistas, as perguntas 
foram sendo adaptadas conforme as respostas obtidas durante a entrevista.    
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ENTREVISTAS REALIZADAS EM 15/03/2017 – AULA DE CONSTITUIÇÃO DE 

DADOS SOBRE O EPISÓDIO “COMO A ÁGUA VIRA CHUVA”  

 

ESTUDANTE E16 

Pesquisadora: O que você entendeu do experimento? 
Estudante E16: Que quando está Sol, e você coloca o copo no quintal e o raio 
de Sol bate na água, a água vai evaporando e vai subir lá para cima. E quando 
as duas nuvens se batem, elas começam a garoar, começa a fazer trovão e 
começa a chover muito. 
Pesquisadora: Onde você viu isso?   
Estudante E16: No desenho do Show da Luna.   
Pesquisadora: Quem esquentou a água do pote do experimento?  
Estudante E16: O Sol.  
Pesquisadora: A água evaporou e formou o que?   
Estudante E16: Formou um monte de gotinhas.  
 

ESTUDANTE E5 

Pesquisadora: O que você aprendeu com o desenho animado?  
Estudante E5: A evaporação eu colei porque ela puxa a água do rio e do mar, 
dai quando as nuvens se batem uma na outra, dai da um trovão e cria a chuva. 
Pesquisadora: Onde você viu isso?  
Estudante E5: Na Luna.  
Pesquisadora: O que mais você viu no desenho?  
Estudante E5: Eu vi que a mãe da Luna disse que, se não deixar água não vai 
fazer chuva.  
Pesquisadora: Como se forma a chuva?   
Estudante E5: Para formar chuva, é com água no copo e no rio, o Sol ele puxa 
a água.  
Pesquisadora: Antes de formar chuva, o que o Sol faz na água?  
Estudante E5: Ele evapora a água.  
Pesquisadora: Para ele evaporar como a água tem que ficar?  
Estudante E5: Tem que ficar num copo ou no rio. Ele vai esquentar e evaporar 
a água.  
 
ESTUDANTE E 21 
 
Pesquisadora: Qual parte do desenho você gostou? 
Estudante E21: Eu gostei da parte que eles viraram água.  
Pesquisadora: Por que eles viraram água?  
Estudante E21: Por que eles entraram dentro do copo e dai o Sol trouxe do 
céu.  
Pesquisadora: Como se forma a chuva?  
Estudante E21: Ela suga para o céu.  
Pesquisadora: O que?   
Estudante E21:  A água . 
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QUESTÕES SOBRE AS REPRESENTAÇÕES PICTÓRICAS  

 
ESTUDANTE E 11 
 
Pesquisadora: Por que você desenhou o Sol?  
Estudante E11: Porque o Sol deixa a água quente, dai faz a água ir para céu, 
dai faz as nuvens, se juntam e dai começa a chover.  
Pesquisadora: Por que você colou a noite?  
Estudante E11: Porque a noite também chove.  
 

ESTUDANTE E 10 

Pesquisadora: Por que você colou a nuvem?  
Estudante E10: É porque a nuvem tem a ver com a chuva, se não tivesse 
nuvem a chuva não ia chover. Dai se não evaporasse a água, dai não ia para o 
céu e a nuvem não ia criar chuva.  
Pesquisadora: Por que você colou gotas?  
Estudante E10: Por que as gotas tem a ver com a chuva, se não tivesse gotas, 
daí não ia chover.  
Pesquisadora: O mar?  
Estudante E10: É porque  o mar, a água fica quente, depois que o sol esquenta 
ela. E dai o mar evapora e dai vai para o céu.  
Pesquisadora: Quem vai esquentar  a água do mar?  
Estudante E10: O Sol.  
Pesquisadora: Se não existisse o Sol, iria ter chuva?  
Estudante E10: Não.  
Pesquisadora: Por que você acha que a chuva é importante?  
Estudante E10: Porque ela faz criar a água que a gente tem para tomar.  
Pesquisadora: E se nós não bebermos água o que acontece?  
Estudante E10: Nós morremos.  
Pesquisadora: Você gostou do desenho?  
Estudante E10: Gostei.  
Pesquisadora: O que você aprendeu com o desenho?  
Estudante E10: É que você tem que economizar água para não faltar água no 
mundo.  
Pesquisadora: No que a Luna se transformou para formar a chuva?  
Estudante E10: Gota de água. Ela mostrou que o sol evapora a água e fica 
levando a água, a água fica transparente indo pro céu.  
Pesquisadora: E para evaporar o que tem que acontecer com a água?  
Estudante E10: Esquentar  
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ESTUDANTE  E5 

Pesquisadora: O que você aprendeu com o episódio  do desenho “O Show da 
Luna”?  
Estudante E5: Quando a água evapora ela vai lá para  o céu e faz chover. E se 
a gente não tomar essa água, que cai lá do céu, a gente morre.  
Pesquisadora: O que você viu no desenho sobre evaporação?  
Estudante E5: Quando o Sol bate na água, faz evaporar, uma fumacinha. Essa 
fumacinha é que está muito quente a água.  
Pesquisadora: E aí o que acontece?  
Estudante E5: Daí a água vai lá na nuvem. Dai as gotas de água fazem a 
nuvem ficar maior, e quando uma nuvem bate na outra elas fazem o trovão e 
começa a chover.  
 

ENTREVISTA REALIZADA EM 20/03/2017 – AULA DE CONSTITUIÇÃO DE 

DADOS SOBRE O EPISÓDIO “QUATRO LUAS PARA LUNA” 

ESTUDANTE E16 

Pesquisadora: O que você sabe sobre “O Show da Luna”? 
Estudante E16: Que ela muda e ela tem quatro fases: Lua Cheia, Lua 
Minguante, Lua Nova e Lua Crescente. Que o sol ilumina a Lua e que a Lua 
muda de tipo.  
Pesquisadora: Por que a Lua muda de fases?  
Estudante E16: Por causa do Sol.  
Pesquisadora: O que o Sol faz?  
Estudante E16: O Sol ilumina a Lua.  
 

ESTUDANTE E 

Pesquisadora: O que você gostou do desenho animado?  
Estudante E5: Eu gostei que, se o Sol não iluminar a Lua, ela vai ficar Lua 
Nova e não vai aparecer. E se o Sol iluminar, ela vai aparecer. Dai é o Sol que 
ilumina a Lua, daí, se o Sol não iluminar a Lua vai ficar Lua Nova e ela não vai 
aparecer. Vai parecer que ela está noite já.  
Pesquisadora: Onde você viu isso?  
Estudante E5: Na Luna.  
Pesquisadora: Existem várias luas ou apenas uma?  
Estudante E5: Uma só.  
Pesquisadora: Quem faz ela ficar de várias fases?  
Estudante E5: O Sol.  
Pesquisadora: O que o Sol faz?  
Estudante E5: Ele faz ela ficar uma melancia, dai uma melancia toda mordida e 
a Lua Cheia.  
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ESTUDANTE E 10 

Pesquisadora: O que você aprendeu com o experimento?  
Estudante E10: É se não tivesse Sol também e a Lua não ia aparecer. E daí se 
a Lua não tivesse, e não ia ter noite e teria que ficar o Sol. E não teria nada 
para iluminar a noite. E daí nós não vamos poder ver a Lua. A Lua Cheia, 
Minguante, Crescente ou Nova.  
Pesquisadora: O que você aprendeu com o desenho animado?  
Estudante E10: Eu aprendi que a Lua tem quatro fases, que parece uma 
melancia.  
Pesquisadora: O que eram aqueles buracos da caixa que a professora fez?  
Estudante E10: Eram as quatro fases da Lua.  
 

ESTUDANTE E3 

Pesquisadora: O que você aprendeu com a Luna?  
Estudante E3: Eu aprendi que a chuva, a água ia até o céu e dai quando as 
duas nuvens se batiam chovia.  
Pesquisadora: Você gostou do desenho animado  “O Show da Luna”? 
Estudante E3: Gostei. 
Pesquisadora: Você acha que o sol é importante?  
Pesquisadora: É. Por quê?  
Estudante E3: Por causa que, se não tivesse o dia a gente a gente nunca mais 
podia acordar, brincar com os amigos, e também não podia estudar sem o dia. 
O Sol também é importante por causa da água, por causa que ele me lembra a 
chuva. Se tiver sol a gente pode ir para a praia.  
Pesquisadora: Você acha que a Lua é importante?  
Estudante E3: É. Por causa que quando a gente chega da escola a gente tem 
que descansar um pouco e ir para a cama dormir.  
 

ENTREVISTA FINAL COM A PROFESSORA DA TURMA  

 
Pesquisadora: Como você avalia o desenvolvimento deste trabalho de 
pesquisa?  
Professora EL: Olha, eu avalio de grande valia, veio contribuir muito né, para a 
nossa prática educativa, por quê? Porque agora, eles têm, digamos assim, um 
conhecimento prévio que você veio e apresentou, quando eu for fazer o 
aprofundamento do conteúdo eu vou fazer uma retomada desses conteúdos 
que já foram abordados para o meu trabalho vai ficar bem mais fácil, bem mais 
enriquecedor.  
Pesquisadora: Então você acredita que o desenho animado pode ser utilizado 
como um organizador prévio?   
Professora EL: Pode sim, a mídia visual ela vem enriquecer muito a prática do 
professor né, porque chama a atenção do aluno, prende, fixa, principalmente 
por causa das músicas que tem, o aluno acaba fixando.  
 

 


