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A INTERAÇÃO DE LINGUAGENS NO DESENHO ANIMADO BOB ESPONJA: LEITURA, 
TELEVISÃO E INFÂNCIA. Rosana Fachel de Medeiros, Analice Dutra Pillar (orient.) (UFRGS). 
Este projeto busca analisar a interação de linguagens no desenho animado Bob Esponja, as significações 

que as crianças constróem e as contribuições que a análise deste texto sincrético podem propiciar para o 
entendimento de outras produções contemporâneas. A utilização de diferentes linguagens, simultaneamente, 
caracteriza esse produto midiático como um texto sincrético, onde as linguagens (visual, verbal e sonora) interagem 
na constituição de uma significação. Tendo como referencial a teoria semiótica sincrética (Fantinatti; Floch; 
Greimas; Médola; Oliveira), os trabalhos sobre a leitura de desenhos animados (Fischer; Fusari; Giroux; e 
Capparelli) e as discussões contemporâneas sobre infância (Steinberg e Kincheloe, Postman). O corpus de análise é 
um texto imagético do cotidiano das crianças, o qual apresenta distintas concepções de infância. Para tal, foi 
selecionado e gravado em vídeo o desenho animado Bob Esponja Calça Quadrada. Esse texto audiovisual foi 
produzido no final década de noventa. Ele é ambientalizado no fundo do mar. O personagem título mora dentro de 
um abacaxi; trabalha como cozinheiro no restaurante O Sirí Cascudo junto com Lula Molusco e Sr. Sirigueijo; adora 
brincar com seus amigos Patrick e Sandy. A equipe de pesquisa está analisando três episódios deste desenho animado 
separando cada uma das linguagens: primeiro assistimos aos episódios com imagens e sons, após o assistimos sem o 
som e também o analisamos sem a imagem, somente com os sons. Com isso pretende-se compreender as distintas 
linguagens e como elas estão em relação. Desse desenho serão apresentados três episódios, cada um em dois 
momentos, e discutidos com dois grupo de crianças. Um de uma escola de Educação Infantil e outro de uma escola 
de Ensino Fundamental para que seja possível realizarmos um estudo comparativo sobre as significações atribuídas 
por crianças de diferentes faixas etárias. (PIBIC). 
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