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1. RESUMO   
 
 A animação, por muito tempo, foi vista como uma forma saudável e, de certa 

forma, inócua, de entretenimento infantil e infanto-juveni. Os filmes são pensados com 

o intuíto principal de entreter, mas suas histórias acabam, inegavelmente, transmitindo 

certos valores, os quais podem ser educativos, não só na teoria, mas práticos no 

âmbito do desenvolvimento moral, com temas relacionados a ética, a solidariedade e 

justiça, como também podem ser distorcidos, dependendo dos assuntos que abordam 

e, sobretudo, como os abordam. Neste sentido, acredita-se que os filmes de animação 

contribuem efetivamente com o processo social na formação de crianças e jovens. As 

famosas animações do “bem” ou do “mal”, que educam, formam e influenciam. Neste 

contexto, objetiva-se averiguar como as pessoas estão percebendo tais influências, e 

se elas interferem, de alguma maneira, no comportamento e na vida das pessoas, 

principalmente no das crianças e dos jovens. Pretende-se, ainda, compreender como 

a animação pode ser um método eficiente na educação e conscientização de crianças 

e adolescentes em sua formação de valores. Os resultados esperados são a 

comprovação do papel que a animação exerce na formação ética e dos valores dos 

cidadãos brasileiros no mundo contemporâneo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo de sua curta história, as animações já nos proporcionaram de 

experiências gigantes, com histórias se passando em mundos fantásticos, a 

descontrações leves e divertidas, segmentadas em curtos episódios. Entretanto, o que 

não se pensa a respeito dos desenhos animados é o que eles estão transmitindo 

durante o tempo que estão nas telas. Deve-se compreender aspectos históricos da 

animação, suas diversas metodologias e como ela é percebida para se ter uma visão 

mais ampla de como ela influencia as pessoas. Por outro lado, deve-se também 

compreender como as pessoas absorvem as informações que a elas chegam, 

sobretudo na sociedade líquida contemporânea conforme Bauman (2013). 

 

Segundo Lipovetsky (2005), “Nenhuma aceitação do dever heroico, mas reconciliação 

entre coração e festa, entre a virtude e o interesse, entre os imperativos do futuro e a 

qualidade de vida do presente. Longe de representar uma oposição frontal à cultura 



 

 

individualista pós-moralista, o impacto ético constitui uma de suas mais típicas 

manifestações. Sociedade pós-moralista é a designação de uma época em que o 

sentido do dever é edulcorado e debilitado, em que a noção de sacrifício pessoal 

perdeu sua justificação social, em que os direitos subjetivos preponderam sobre os 

mandamentos imperativos, em que as lições de moral são encobertas pelo fulgor de 

uma vida melhor, do irradiante sol das férias de verão, do banal passatempo das 

mídias. ”   

 

3. OBJETIVOS 

 

O propósito fundamental da pesquisa é entender como a animação pode ser 

um método eficiente na educação e conscientização de crianças e adolescentes em 

sua formação de valores. Outros objetivos incluem a importância de metodologias 

cinematográficas que podem transmitir esses valores e mensagens de maneira 

adequada, e como isso pode ser utilizado pela indústria do entretenimento de forma 

rentável e socialmente benéfica. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia a ser usada no projeto é a consulta de fontes bibliográficas, como 

livros, sites e artigos, a entrevista com professores conhecedores da área de 

animação, a aplicação de uma pesquisa qualitativa com alunos de 5º ano, idade entre 

a infância e a adolescência, de uma escola pública, e uma análise de três animações, 

escolhidas sobre o aspecto moral, ou seja, sobre o que transmitem ao público, com o 

intutito da percepção de como as mensagens são passadas por roteiro e concept art. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A história da animação conta com um início calmo comparada com o cinema, 

sendo ofuscada pelo trabalho realizado com atores reais. Entretanto, com o sucesso 

de alguns animadores nos anos 30, Walt Disney para citar um, a animação começou 

a ganhar relevância e passou a ser aclamada como arte pelo grande público.  

 Com isso, vários estúdios começaram a surgir e apostar em diferentes tipos de 

animação. Com o contexto histórico dos anos 40 e 50, pode-se constatar algumas 



 

 

animações que transmitiam conceitos racistas e misógenos, como Popeye, 

Pernalonga e Tom & Jerry. O valor histórico de tais animações, bem como a imagem 

que lhes é atribuída atualmente, deve ser explorado de maneira aprofundada no 

decorrer da pesquisa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 As crianças com as quais a pesquisa foi aplicada apreciam muito as animações 

de maneira geral, as assistem diariamente e em diferentes mídias e percebem alguns 

de seus valores, mesmo que de maneira sutil. Conversam sobre o tema e tem 

diferentes noções de certo e errado. Entretanto, após a aplicação da pesquisa, um 

fato intressante foi averiguado: um estudante comentou que sua mãe não permitia 

mais que ele assistisse a animação Steven Universo, que é um dos estudos de case 

dessa pesquisa, por conta da personagem Garnet, a qual é o resultado da fusão de 

duas outras personagens femininas, que estão envolvidas em um relacionamento 

amoroso.  

 Um dos entrevistados, Kito Castanha, afirmou que a animação contribui, sim, 

para a formação de valores, e que um de seus aspectos mais relevantes é a 

multilinguagem, pois uma animação carrega em si a literatura, a música, o desenho, 

entre outras questões, que contribuem na hora de contar uma história, passar 

sentimentos, sensações entre outros. 
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