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1. Resumo 

 

Apesar do número absoluto de leitores no país ainda ser baixo, se comparado à 

outras nações, é um mercado em crescimento. No cenário da literatura infantil há 

demanda por textos que trabalhem temas complexos e auxiliem, profissionais e 

responsáveis junto ao desenvolvimento infantil. O objetivo da nossa pesquisa é 

desenvolver ilustrações para um texto literário que fala sobre o medo infantil. Para 

alcançarmos este propósito, desenvolvemos 2 procedimentos metodológicos 

básicos: a) Pesquisa bibliográfica (sobre a teoria sócio-construtivista; seleção de 

cores na infância e referências iconográficas) e b) Projeto e produção das 

ilustrações. Como resultado, obtivemos uma série de ilustrações baseadas no 

desenho “A hora da Aventura” e no “Menino Maluquinho”, que permitem um 

entendimento básico do tema, prescindo do texto”. Apesar deste critério adotado no 

desenvolvimento do projeto, esperamos que pais e responsáveis acompanhem as 

crianças no momento da leitura, pois os laços afetivos são grandes motivadores 

para o aprendizado. 

 

2. Introdução 

Segundo pesquisa realizada pelo Ibope e encomendada pelo Instituto Pro Livro 

(IPL), o incentivo à leitura cresce a cada ano, mesmo assim, ainda são poucos os  

brasileiros que tem o hábito de ler jornais, revistas, livro e até textos digitais, pois 

alegam falta de tempo e até desinteresse. Já para as crianças ler é uma maneira 

descobrir, explorar, aprender, de viajar através da imaginação e transpor limites que 

a realidade nos estabelece. 

Nesse cenário de expansão da leitura não são apenas os temas fantasiosos que 

ganham espaço. Cada vez mais há uma demanda, dos profissionais e responsáveis, 

por livros que auxiliem no desenvolvimento infantil. Podemos citar como exemplo, 

textos que explicam fenômenos triviais da vida, destinados à fase em que a criança 

se torna mais questionadora. Hoje encontramos na literatura infantil obras que falam 

sobre novos comportamentos sociais, emoções, entre outros, tornando estes temas 

complexos acessíveis por meio de uma linguagem infantil.  Dentre esses autores 

temos o trabalho de Eda Nagayama, cujo tema é o medo. 



Eda Nagayama é formada em Artes Cênicas e mestre em Comunicação e 

Estética do Audiovisual pela ECA-USP. Como atriz participou do projeto “BR3” 

(Teatro da Vertigem) e de “VemVai – O Caminho dos Mortos”, da Cia. Livre de 

Teatro.   

Fez um projeto de pesquisa e escrita que resultou na coletânea Traço Comum - 

[mini/micro] contos, publicada em março de2013. Em torno do eixo realidade, ficção 

e verossimilhança, o projeto tomou como matéria bruta atentados violentos à vida 

humana de impacto e repercussão pública e julgamentos reais de processos 

envolvendo o Artigo 121 do Código Penal Brasileiro: homicídio. O projeto foi 

realizado com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da 

Cultura, por intermédio do Programa de Ação Cultural, 2011. 

3. Objetivo 

Ilustrar o texto “O menino”  (de Eda Nagayama) voltado para crianças a partir 

dos 6 anos de idade. 

4. Método 

Os procedimentos metodológicos adotados podem ser descritos da seguinte 

forma: 

a)Levantamentos bibliográficos sobre: 

 A leitura na infância e teoria de Jean Piaget  

 Estudo de cores aplicado ao projeto 

 Referência iconográfica dos desenhos “Hora de aventura” e “O menino 

maluquinho”  

b)Projeto  

 Análise dos personagens de Hora de Aventura e O menino maluquinho, cores 

do cenário e formas utilizadas. 

 Seleção das técnicas de ilustração - Colagem, fotografia, desenho livre. 

 

5. Desenvolvimento 

5.1 Hábito da leitura 



Apesar de acreditar que ler é um hábito importante, são poucos os brasileiros 

que cultivam essa prática. Segundo pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, a média 

de leitura per capita do brasileiro é de dois livros por ano, o que mostra o pouco 

interesse dos brasileiros por este hábito. Ou seja, ao lado do analfabetismo há o 

número ainda maior dos que sabem ler mas não lêem, porque não gostam ou por 

preguiça. Mas já não se trata de problemas de acesso ao livro, pois ações de 

incentivo por parte de organizações junto ao poder público conseguiram instalar 

bibliotecas em quase todas as cidades.  

Incentivar crianças a gostar de ler é visto como importante ou muito importante 

para 96% dos brasileiros, diz pesquisa da Fundação Itaú Social. Não é necessário 

esperar que uma criança leia para que ela possa ter contato com os livros. Existem 

livros para todas as idades. Há, inclusive, livros só ilustrados, prescindindo do texto, 

para os que ainda não são alfabetizados.  A criança pode folhar livremente o 

material ou interagir com o apoio de um responsável que pode ir indicando o nome 

de cada figura e fazendo com que a criança repita.  

Os pais devem valorizar o momento da leitura dos filhos. Valorizar e diversificar 

os temas falando deles com as crianças, favorecendo todo tipo de livro, porque a 

literatura apresenta um horizonte infinito de histórias e contos e principalmente de 

aprendizado. 

5.2 Teoria de Jean Piaget 

Segundo a teroria de Jean Paiget, o desenvolvimento do indivíduo inicia-se no 

período intra-uterino e vai até aos 15 ou 16 anos. A construção da inteligência dá-se 

portanto em etapas sucessivas, com complexidades crescentes, encadeadas umas 

às outras. A isto Piaget chamou de “construtivismo sequencial”. 

A faixa etária do nosso público alvo compõe o período operatório concreto - dos 

7 anos aos 11 anos, aproximadamente. É o período em que o indivíduo consolida as 

conservações de número, substância, volume e peso. Já é capaz de ordenar 

elementos por seu tamanho (grandeza), incluindo conjuntos, organizando então o 

mundo de forma lógica ou operatória. Sua organização social é a de bando, 

podendo participar de grupos maiores, chefiando e admitindo a chefia. Já podem 



compreender regras, sendo fiéis a ela, e estabelecer compromissos. A conversação 

torna-se possível (já é uma linguagem socializada), sem que no entanto possam 

discutir diferentes pontos de vista para que cheguem a uma conclusão comum. 

5.3 Estudo das cores para crianças 

Num estudo publicado no Journal of Child Psychology, em março de 2003, 

revelaram-se as conclusões de uma experiência que envolveu mais de três centenas 

de crianças na qual foram observadas as cores escolhidas por elas selecionadas 

para colorir figuras com diferentes características. 

Os resultados revelarem que em todas as idades e em todos os grupos, as 

crianças utilizavam as suas cores preferidas para as “figuras boas”, as preteridas 

para as “figuras más” e as cores intermédias para as “figuras normais”.  

Outra conclusão foi o facto de a cor preta ser a mais utilizada em todas as faixas 

etárias e em todos os tópicos (homem, cão e árvore) para aquela que foi 

denominada como sendo uma “figura má”. Em contraste, as crianças, na sua 

maioria, escolheram as cores primárias para as “figuras normais”. Para colorir a 

“figura boa”, houve um grande recurso às cores primárias e secundárias.   

Estas conclusões sugerem que as crianças podem alterar, de forma sistemática, 

a escolha das cores que utilizam para colorir um mesmo desenho, apenas porque a 

figura foi caracterizada de forma diferente. Aliás, chegam a recorrer a cores 

específicas para características determinadas, diferenciando assim os seus próprios 

desenhos. A pesquisa também sugere que as crianças sabem, precocemente, 

utilizar as cores de forma simbólica. 

5.4 Referências iconográficas- Análise e escolha dos desenhos 

5.4.1 Adventure time 

Adventure Time (no Brasil, Hora de Aventura) é uma série de desenho 

animado estadunidense exibida pelo Cartoon Network e criada por Pendleton Ward, 

baseada no curta animado "Adventure Time", que era parte do spin-off Random! 

Cartoons da Frederator Studios para a Nickelodeon. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_animado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_animado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartoon_Network
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frederator_Studios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nickelodeon_(canal_de_TV)


Hora de Aventura estreou nos Estados Unidos em 5 de abril de 2010 e logo 

após, dia 8 de Agosto do mesmo ano no Brasil. O episódio "Pânico na Festa do 

Pijama" foi transmitido como uma prévia dia 15 de julho para encerrar o 

bloco Hahaha. A série, até o momento, possui 113 episódios e 5 temporadas 

exibidas, e a 5ª temporada está sendo exibida nos Estados Unidos desde 

novembro. 

Enredo 

Finn (o garoto humano) e Jake (o cão) percorrem um continente fictício 

chamado "Terra de Ooo" envolvendo-se em aventuras fantásticas, salvando 

princesas e ajudando a todos que precisam. 

As histórias ocorrem neste mundo pós-apocalíptico depois de um grande e 

importante evento chamado "A Grande Guerra dos Travesseiros". Embora não 

seja explicitamente revelado (até a quinta temporada), acredita-se que a Terra 

de Ooo seja a Terra real, destruída após uma guerra nuclear, criando todas as 

criaturas que nela habitam (talvez por mutações genéticas provenientes 

da radiação). No decorrer das temporadas há várias referências literárias como 

aos livros de J.R.R. Tolkien, em vários episódios aparecem escritas de runas 

élficas além do fato do Rei Gelado dormir de olhos abertos. 

Vários episódios dão indícios disso: há cenas nas quais podem ser vistos 

destroços de cidades e nos créditos iniciais, podemos ver ruínas e pilhas de 

entulhos que contêm coisas como carros, TVs, uma bomba nuclear não 

detonada e até um braço e em cima de uma arvore próximo a bomba. Em "Você 

de Verdade" quando Finn usa os óculos de Nerdicon, o planeta Terra pode ser 

brevemente visto do espaço, com um grande pedaço faltando, que 

provavelmente foi destruído na Grande Guerra dos Cogumelos.  

5.4.2 O menino maluquinho 

O Menino Maluquinho nasceu, em 1980, já com a cara redonda e o sorriso 

largo. A panela na cabeça virou marca registrada e surgiu quando Ziraldo, que já 

inventou diversos outros meninos literários – O menino mais bonito do 

mundo (1983), O menino marrom (1986), Os meninos morenos (2004) e O 

menino da lua (2006) -, desenhou a capa do seu livro e explicou: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Muta%C3%A7%C3%B5es_gen%C3%A9ticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/J.R.R._Tolkien
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ziraldo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_menino_mais_bonito_do_mundo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_menino_mais_bonito_do_mundo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_menino_marrom&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_meninos_morenos
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_menino_da_lua&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_menino_da_lua&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006


”Precisava desenhar um maluco criança, ou seja Napoleão feito menino. Olha só 

a mãozinha direita dele dentro do paletozão azul." 

Menino peralta, tirava zero em comportamento na escola, mas era habilidoso na 

arte de escrever versinhos. Foi esse menino de “fogo no rabo”, “vento nos 

pés” e “macaquinhos no sótão”, que fez nascer uma turma maluquinha: Uma 

professora muito maluquinha” (1985); o Bebê Maluquinho (primeiros anos de vida do 

Menino Maluquinho); e os amigos de infância Bocão, Julieta, Carol e Junim. Ou seja, 

ele era cheio de vida e vontade de fazer travessuras. Tanto que, ao voltar das férias, 

ganhou dos colegas da escola o apelido de Múmia, porque estava cheio de faixas e 

esparadrapo em cima dos machucados! 

Todos o achavam maluco por ser o único que fazia questão de jogar na posição 

de goleiro, no time de futebol.Mas também gostava de fazer mapas de lugares 

imaginários e inventar viagens espaciais. 

”Meu menino é apenas uma apresentação do que pode ser um menino de meu 

tempo, no país onde eu vivo. É um menino católico, auto-complacente, bem amado 

(detalhes circunstanciais) mas um menino que, apenas, se mostra”. (Ziraldo). 

Esta história fez tanto sucesso que já foi adaptada para teatro e cinema. O 

filme O Menino Maluquinho foi dirigido por Helvécio Ratton e estreou nos cinemas 

em 1993, e até ganhou uma continuação em 1998, O Menino Maluquinho - A 

Aventura, dirigida por Fabrizia Pinto e Fernando Meirelles. 

5.5 Análise dos personagens, cores do cenário e formas utilizadas 

Os personagens do desenho “Hora de Aventura” utilizados são os amigos Finn 

Jake, eles possuem o tronco do corpo mais esférico e os membros superiores e 

inferiores tem formato delgado, as cores são chapadas, os cenários também são 

modestos e com tons fortes sem a ilusão de três dimensões. 

Já no desenho ”O menino maluquinho”, o personagem principal tem a cabeça 

grande e os cabelos pretos, essas foram as principais características utilizadas como 

referência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
http://www.canalkids.com.br/esporte/modalidades/futebol.htm
http://www.canalkids.com.br/tecnologia/transporte/foguete.htm
http://www.canalkids.com.br/arte/teatro/index.htm
http://www.canalkids.com.br/arte/cinema/index.htm


Foram feitos testes com algumas técnicas e escolhemos por utilizar o fundo 

em aquarela, o cenário e os personagens secundários e principais com lápis de 

cor com contorno em preto. 

As cores usadas foram as primárias e secundárias pois são mais atrativas e, 

com base no estudo apresentado anteriormente, estão associadas à 

personagens positivamente avaliados, simpáticos às crianças. 

 

6. Resultado  

 

Fig 1 - Capa e contracapa do projeto de livro infantil. 
 

 

 

Fig 2 a 5 - Algumas das ilustrações criadas para o texto de Eda Nagayama, neste 
projeto, livremente  intitulado “Os pensamentos de Arthur”. 

 



A linguagem visual adotada nas ilustrações do personagem principal resultam da 

mescla das características dos desenhos utilizados como referência visual “ Hora de 

aventura” e “ O menino maluquinho”. 

O personagem principal possui uma aparência singular, uma cabeça maior, o 

cabelo preto com topete exagerado, não tem pescoço nem nariz, os membros 

inferiores e superiores são finos e os cinco dedos das mãos tem o mesmo tamanho  

 

7. Considerações finais 

Os procedimentos adotados permitiram que desenvolvêssemos ilustrações para 

o texto de Eda Nagayama. 

Procuramos transpor o texto original para a linguagem visual e iconográfica, de 

forma a prescindir das palavras, o máximo possível pois queremos que as crianças 

não alfabetizadas também tenham condição de compreender o enredo geral da 

história, sem a leitura completa.  

Apesar deste critério adotado no desenvolvimento do projeto, esperamos que 

pais e responsáveis sejam mediadores e facilitadores do aprendizado infantil, 

acompanhando as crianças no momento da leitura, ampliando o vocabulário dos 

pequenos leitores e aproveitando o momento para discutir ideias e comportamentos, 

esclarecer curiosidades. Valorizar o momento da leitura transcende o aprendizado, 

pode ser uma oportunidade d e ampliar os laços afetivos entre todos os envolvidos. 
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