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RESUMO 

Baseado no livro “A linguagem das emoções” (2011), de Paul Ekman, o presente trabalho 

teve como objetivo analisar as expressões faciais que crianças e adultos fazem durante a 

transmissão de desenhos animados, através da videogravação de cinco crianças e cinco 

adultos assistindo a um episódio de “Pica-Pau”. Como resultado, descobriram-se algumas 

disparidades entre as reações de cada uma das gerações e se produziu um vídeo para mídias 

digitais como forma de divulgação da pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: linguagem das emoções; expressões faciais; gerações; desenho 

animado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Todas as ações humanas são resultado ou causa das emoções. Elas determinam a 

qualidade de vida, os relacionamentos, servem de proteção e também acarretam danos. 

(EKMAN, Paul, 2011, p. 13). Para entender nossa espécie, é crucial compreender as 

emoções, começando por conseguir identificá-la através da linguagem corporal humana. 

Estudar a diferença entre as expressões de uma geração mais velha e outra mais 

jovem é importante para entender a diferença das reações derivadas de expressões inatas, ou 

seja, que é natural do ser humano (já nasce sabendo a expressão), para as controladas, de 

acordo com as regras de exibição de sua cultura. 

É por esse motivo que se decidiu analisar as expressões faciais de cinco crianças 

de 3 a 5 anos e cinco adultos de 25 a 31 anos, para observar as reações de cada um 

individualmente e também as disparidades entre as duas gerações. 

Para tanto, escolheu-se o desenho Pica-pau, desenho de 1940 e que é transmitido 

na televisão aberta e fechada no Brasil até hoje. Desse modo, intende-se que perpassa 

diversas gerações de públicos. 

Iniciou-se o trabalho com a hipótese de que crianças iriam apresentar mais 

expressões que representassem estar conhecendo algo novo (surpresa) e que adultos iriam 
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apresentar expressões de memória, mostrando que lembravam do desenho de sua infância 

(comoção). Contudo, o resultado foi diferente. 

Como forma de comunicar a pesquisa realizada, criou-se como produto final o 

vídeo “O que acontece quando crianças e adultos assistem ao Pica-Pau?”, disponível neste 

link: https://vimeo.com/124843783 

O vídeo foi destinado às mídias digitais, por serem espaço do diálogo entre 

pesquisador e público e da ampla divulgação gratuita e sem barreiras geográficas. 

 

2 OBJETIVO 

A disciplina de “Comunicação Não-Verbal” teve como base fundamental o livro 

de Paul Ekman, “A Linguagem das Emoções” (2011). A leitura do livro completo foi 

obrigatória para a disciplina, que utilizou a série de televisão “Lie To Me” como base 

complementar e demandou como trabalho final uma pesquisa sobre a linguagem das 

emoções aplicada a algum caso.  

Como única equipe da sala a fazer um produto experimental para essa tarefa, a 

dupla teve como objetivo principal realizar uma pesquisa analítica com cinco crianças e 

cinco adultos assistindo ao mesmo episódio de “Pica-Pau”. 

O foco do trabalho foi captar em vídeo as expressões dos dois grupos ao assistir a 

animação para, posteriormente, fazer uma análise através da comparação minuciosa das 

características inerentes e adquiridas entre as duas gerações, levando em consideração as 

afirmações de Ekman. 

A partir disso, pretendeu-se realizar um vídeo para ser disponibilizado no Vimeo
5
 

compilando o resultado dos estudos e das gravações, como forma de divulgar a ciência e o 

conhecimento numa plataforma gratuita e de fácil acesso na internet, já que se tem como 

base a ideologia de José Reis, de que “a Ciência é uma atividade sistemática e coletiva para 

aumentar o conhecimento humano. Não acaba na descoberta de novos dados, mas em sua 

divulgação” (ABRAMCZYK, 2003, p.118). 

 

3 JUSTIFICATIVA 

3.1. Quanto à pesquisa 

Comunicação Social é uma área que envolve diretamente o ser humano e as 

relações entre eles. É por isso que estudar a Comunicação Não-Verbal e, mais 

                                                 
5
  Site de upload e compartilhamento de vídeos 
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especificamente, a linguagem das emoções é indubitavelmente importante na grade 

curricular do curso universitário. Com os conhecimentos adquiridos na disciplina, o 

estudante pode ter a chance de entender melhor como o público e seus próprios colegas de 

trabalho lidam, com as notícias (no caso do Jornalismo) e com os anúncios (no caso da 

Publicidade e Propaganda), dentre outros fatores. 

O trabalho em questão estudou dois fatores fundamentais para o entendimento das 

relações humanas: a diferença entre gerações e as expressões faciais derivadas de reações 

emocionadas. A pesquisa levou em conta a diferença de idade, o modo como cada grupo 

enxerga a animação em questão de acordo com as prováveis vivências e diferenças entre 

gerações. Na escolha do desenho, levamos em consideração que deveríamos escolher uma 

animação que agradasse e tivesse passado por ambas as gerações, já que a comparação entre 

os dois grupos deve propiciar as condições mais próximas possíveis aos participantes do 

experimento. 

É por essa razão que se escolheu o desenho Pica-Pau, animação que em 2015 

completa 75 anos e, assim, acompanhou várias gerações ao longo de sua existência. Em 

pesquisa publicada em 2013, constatou-se que o Pica-pau era o favorito dentre as crianças 

(COELHO; DIAS, 2013, p. 153) 

A geração de adultos de 25 a 31 anos acompanhou o auge do sucesso do desenho 

no Brasil (que se configura entre 1981 e 2002, quando a SBT tomou posse do desenho no 

Brasil). Já a geração de crianças de 3 a 5 anos acompanha o um novo formato do desenho, 

"O Novo Show do Pica-Pau", transmitido pela Rede Record. 

 

3.2. Quanto ao formato 

Utilizar videogravação é muito importante para a apuração da pesquisa quando se 

trata da leitura de expressões faciais, já que possibilita diferentes maneiras de visualizar o 

material, podendo, por exemplo, adiantar, pausar e voltar a filmagem (SADALLA; 

LAROCCA, 2004), de forma a proporcionar uma análise mais minuciosa e detalhada das 

reações dos personagens. 

Além disso, Aurélia Honorato et al. (2006) dão destaque ao uso da captação de 

imagens em vídeo para pesquisas com crianças e diz que o vídeo ajuda a compreender as 

culturas infantis, fatores relevantes para este trabalho. 
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Transformar essas gravações em uma produção para mídias digitais é divulgar o 

conhecimento científico alcançado na pesquisa para a sociedade no geral, popularizando a 

educação da Comunicação Não-Verbal através da Comunicação Audiovisual. 

A divulgação científica na internet 

 

Possibilita, além de acesso às fontes inesgotáveis de informação, comunicação a 

baixo custo. Permite a interconexões de usuários para os mais variados fins e tem 

contribuído para democratizar e socializar o acesso à informação, eliminando 

barreiras relacionadas a distância, ao tempo, aos problemas políticos e sociais, etc 

(SILVA; MENEZES; BISSANI, 2002, p. 2) 

 

Além disso, “as formas eletrônicas possibilitam vantagens, em termos de custo 

operacional, imediatismo na divulgação e interatividade entre produtores e usuários.” 

(MACHADO, 1996). 

4 OBJETOS DE ESTUDO 

Este é um estudo qualitativo e indutivo elaborado a partir do método experimental. 

Escolheram-se como objetos de estudo cinco crianças e cinco adultos, de faixas 

etárias de 03 a 05 anos (membros da segunda infância) e de 25 a 31 anos (pertecentes à fase 

adulta jovem). Os personagens foram selecionados a partir da familiaridade da própria 

dupla pesquisadora quanto por indicações de pessoas próximas. 

Chegou-se, então, às seguintes crianças: Agatha, Luan e Mai, com 03 anos de 

idade; Kauê, 04 anos; Mie, 05 anos. E aos adultos: Marcel, 25 anos; Nathan e Lívia, 27 

anos; Fausto, 30 anos; Ana Lídia, 31 anos. 

Transmitiu-se na íntegra para todos eles o episódio “O Barbeiro de Sevilha”, de 06 

minutos e 55 segundos, um dos mais famosos de toda a história de “Pica-Pau”, com a 

intenção de ativar emoções relacionadas à lembrança do episódio
6
 – especialmente em 

adultos. O episódio é de 1944 e, nele, Pica-Pau quer cortar seu cabelo e entra na Barbearia 

Sevilha, mas o dono dela, Tony Figaro, não estava no momento. Então, o Pica-Pau decide 

substituir o barbeiro e cortar seu próprio cabelo. No entanto, aparecem outros clientes na 

barbearia e Pica-Pau se faz de substituto de Tony Figardo, atendendo clientes, como um 

chefe índio e um operário com barba mal-feita. O episódio é da fase em que o Pica-Pau 

ainda assumia uma personalidade histérica e extremamente dinâmica. Contém muitos 

                                                 
6
 Os fatores ativadores das emoções relacionadas às memórias são chamados de gatilhos emocionais, por Paul 

Ekman 
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recursos visuais de movimento e cor, além de muito som, com a reconhecida cantoria de 

“Fígaro”, feita por Pica-Pau. 

 

5 O PROCESSO DA PESQUISA 

A gravação de cada personagem foi feita separadamente, em ambientes em que 

pudessem ser sentir mais à vontade (cinco deles foram filmados em suas próprias casas, 

quatro foram no Centro Acadêmico de Comunicação Social da UFPA e um deles foi na 

casa de uma colega). No caso dos adultos, ficavam sozinhos em uma sala apenas com a 

câmera os filmando e, ao lado dela, a transmissão do episódio de Pica-Pau acontecendo em 

uma tela de computador. No caso das crianças, ficavam apenas na presença de um parente 

responsável para minimizar os possíveis incômodos que sentiriam em ficarem sozinhas e 

para deixá-las mais confortáveis com a situação. A dupla de pesquisadores não esteve junto 

aos personagens durante as gravações. A câmera ficava ligada antes de começar a filmagem 

e apoiada em um tripé, considerando a indicação de Honorato et al. (2006), que diz que no 

uso do vídeo para pesquisar é importante intervir apenas o mínimo possível. 

A única orientação prévia feita aos personagens foi de que deveriam apenas assistir 

ao vídeo que seria transmitido na tela do computador que estava no cômodo. 

Além disso, todos os participantes da pesquisa (e seus responsáveis, no caso das 

crianças) assinaram termos de autorização de imagem, permitindo o uso das gravações para 

fins científicos. 

A partir das dez gravações, fez-se uma análise minuciosa de cada reação mais 

aparente dos personagens, a fim de decupar os vídeos destacando as expressões faciais que 

mais serviriam de exemplificação das descrições da linguagem das emoções de Paul 

Ekman, objetivando apresentar na produção audiovisual para mídias digitais detalhes mais 

claros de cada leitura facial para se obter mais compreensão do assunto por parte do 

público. 

A edição do vídeo foi feita nos programas Adobe Premiere CC e Adobe After 

Effects CC. Neste processo, foram criadas pequenas animações como um aparato visual, 

além dos vídeos “brutos”, que se concentram no início do vídeo no intuito de chamar a 

atenção de quem o está assistindo para a temática do vídeo. Dentre as animações, a mais 

recorrente é o efeito de transição Iris Round, que consiste na imagem se extinguindo através 

de um círculo que se fecha na direção central do vídeo ou na direção de algum personagem, 
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efeito muito comum nos desenhos animados em momentos de transição, fim de história ou 

ênfase em algum elemento. 

 

 

Figura 1 - Capturas de tela mostrando o a transição Iris Round, com o círculo se fechando no personagem 

Pica-pau 

 

Em outro momento, revelam-se na tela vários rostos desenhados de maneira 

simples e esboçando diferentes expressões, complementando o texto que vem em seguida 

afim de mostrar que o vídeo em questão trata de emoções e expressões faciais. Na 

apresentação das pessoas que participaram da experiência, a foto destas é alocada em 

pequenos cartões com seus respectivos nomes e idades, passando a ideia de personagens, 

sendo os adultos dispostos acima e as crianças abaixo, ambos em ordem crescente de idade. 

 

 

Figura 2 - Capturas de tela mostrando outros diferentes elementos ao longo do vídeo. 

 

Em quase todos os momentos, dois elementos são notados: a cor vermelha e a 

textura de madeira. A escolha destes elementos se justifica pela presença de ambos no 

desenho do Pica-pau, criando, assim, uma conexão entre o vídeo em questão e um de seus 

objetos de estudo. Para que haja um destaque maior das expressões dos personagens, são 
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utilizados dois recursos: a baixa saturação e o efeito freeze (este deixa a imagem parada, 

“congelada”), por tornarem o trecho em que são utilizados diferentes do resto do vídeo. 

Durante estes trechos, os textos do vídeo aparecem sob uma barra vermelha, para 

que haja um contraste maior, facilitando, assim, a leitura. O produto final tem 07 minutos e 

44 segundos de duração e seu roteiro foi construído de forma a exemplificar a maior 

diversidade de emoções possíveis identificadas.  

 

6 RESULTADOS 

As expressões faciais mais significativas foram unidas no vídeo “O que acontece 

quando adultos e crianças assistem ao Pica-Pau?”, disponível aqui: 

https://vimeo.com/124843783 

As emoções iniciais percebidas foram a surpresa e a identificação, expressas por 

Marcel (25) e Kauê (04), no momento da abertura do desenho, ao reconhecerem que era o 

desenho do Pica-Pau. Marcel arregala os olhos e levanta as sombrancelhas e Kauê aponta 

para o computador com o indicador. As duas reações são bem rápidas, já que “a surpresa é a 

mais breve de todas as emoções. Dura, no máximo, alguns poucos segundos” (P. 160). 

 

 

Figura 3 - Surpresa e identificação ao perceber que o desenho transmitido era Pica-Pau 

 

Em seguida, observou-se o medo: a criança de três anos Mai diz “eu tô com medo” 

e sai da frente do computador, como uma resposta de fuga ao objeto assustador (neste caso, 

o desenho), já que “no medo, há um impulso para congelar, se isso evitar a detecção, ou 

para escapar da situação perigosa, se não for possível evitar a detecção” (EKMAN, Paul. 

2011, p. 77). 

Enquanto isso, outra criança de três anos Luan teve uma reação completamente 

oposta, expressando alegria através da vibração das mãos  e a boca aberta, como o ser 

humano geralmente faz quando comemora algo bom. 

 

https://vimeo.com/124843783
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Figura 4 - Luan (03) vibra com o desenho animado 

 

Adultos, no maior das vezes, mostraram-se concentrados, como se percebeu na 

reação da Lívia Brito, pelo olhar fixado e poucas expressões ao redor das bochechas e boca: 

 

 

Figura 5 - Lívia (27) concentrada no desenho 

 

 

A risada, comum nas reações para desenhos animados, foi mais evidente na Mie, 

de 7 anos. O riso frequentemente ocorre durante uma diversão intensa produz movimentos 

corporais repetitivos, juntamente com espamos de alegria. (EKMAN, Paul. 2011, p. 78) 

 

 
Figure 6-  Boca aberta em formato de sorriso é a expressão facial mais comum do riso ocorrido de uma 

diversão intensa 

 

Uma das reações mais inesperados que se encontrou nesta pesquisa foi a aversão, 

encontrada na Ana Lídia (31), pelo enrugamento do nariz e o lábio superior erguido 

(EKMAN, Paul. 2011, p. 195). 
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Figura 7 -  Expressão facial de aversão 

 

Nathan (27) apresenta possível sinal de interrogação através das sobrancelhas 

levemente erguidas, segundo Ekman (2011, p. 177). 

 

 

Figura 8 - Sinal de interrogação 

 

Em uma cena do desenho, Pica Pau joga o chefe indígena aos ares e isso causa um 

grande barulho, o que ocasiona o reflexo físico de espanto em Fausto (30) 

 

 
Figura 9 - Erguimento de uma sobrancelha em reflexo de espanto 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao contrário do que se pensava de início, os adultos não expressaram muitas 

reações que remetessem às lembranças e as crianças se mostraram um pouco confusas 

quanto ao desenho. 

Em sumo, crianças de 03 anos se mostraram mais apreensivas ao assistir ao vídeo, 

demorando mais para adentrar no ritmo do desenho ou até mesmo parando de assistir, como 

fez a Mai, que sentiu medo. 

De acordo com o sétimo capítulo do livro “A linguagem das emoções”, de autoria 

de Paul Ekman, de 2011, da editora Lua de Papel, o medo origina reações, sendo as mais 

prováveis a paralisação física momentânea, a fuga (observada na atitude de Mai) ou a raiva 

da ameaça. Os movimentos faciais universais do medo são: pálpebras superiores levantadas 

e tensão das pálpebras inferiores, maxilar aberto e boca esticada horizontalmente para trás 

na direção das orelhas e sobrancelhas erguidas.  

Enquanto isso, a criança de 05 anos, Mie, mostrou já conhecer o desenho e seguiu 

o ritmo do episódio. 

Já os adultos foram bem mais inexpressivos. Encontrou-se dificuldade em 

reconhecer suas emoções. Acredita-se que isso se dá devido ao controle emocional 

aprendido socialmente. Algumas passagens de Paul Ekman ratificam isso, como “Com a 

prática, moderar nosso comportamento emocional fica mais fácil, mas exige tempo, 

concentração e compreensão” (EKMAN, Paul. 2011, p. 71). 

O capítulo de número 4 do livro de Ekman fala desse comportamento aprendido do 

ser humano. Serve para a vida em sociedade e varia de acordo com acordo. É um tipo de 

moderação das emoções que é obtido através da prática, do tempo e da concentração.  

Esse “comportamento social” pode significar a omissão de algum sentimento. Isso 

pode ocorrer porque “nem sempre nos sentimos bem em saber que os outros são capazes de 

perceber como nos sentimos” (EKMAN, Paul. 2011, p. 72).  

A risada e o sorriso (emoções agradáveis, no geral) foram as características que 

mais aproximaram as duas gerações.  

Adultos pareciam analisar mais o conteúdo do desenho e foram os únicos a 

apresentar “aversão”. Crianças foram as únicas a apresentar sinais de medo. 

A aversão percebida na participante Ana Lídia provavelmente foi causada pelas 

ações do Pica-Pau quanto aos seus supostos clientes no episódio. Isso se justifica pela 

afirmação de Ekman: “Certas ações humanas também são repugnantes” (EKMAN, Paul. 
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2011, p. 184), o que é comum, pois “o gatilho mais frequentemente mencionado para 

aversão extrema (...) foi em resposta ao comportamento moralmente censurável” (EKMAN, 

Paul. 2011, p. 187). 

O trabalho estimulou a dupla a realizar mais estudos a respeito da Comunicação 

Não-Verbal, em vista de compreender mais o ser humano e suas expressões e, dessa forma, 

ter uma visão mais sensível no exercício da Comunicação Social. 
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