
18º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
Transversalidades nas Artes Visuais – 21 a 26/09/2009 - Salvador, Bahia 

 

3761 
 

PRODUÇÕES DE SENTIDO EM BOB ESPONJA CALÇA QUADRADA 
 

Rosana Fachel de Medeiros 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
 

RESUMO 
 

 Esse artigo discute, com base na teoria semiótica discursiva (FLOCH, 2001, 
LANDOWSKI, 2001, OLIVEIRA, 2001 e 2008, RAMALHO, 1998), as produções de 
sentido no desenho animado contemporâneo Bob Esponja Calça Quadrada a partir da 
análise das aberturas de três episódios dessa animação. São eles Beijos da vovó, 
Másculo mesmo sem casca e Foguete da Sandy. Após essa análise foi possível 
perceber que esses textos reforçam as temáticas que serão tratadas pelos episódios e 
também proporcionam algumas discussões quando, em certa medida, fogem dos 
estereótipos socialmente construídos referentes à masculinidade e à feminilidade. 
Palavras-chave: leitura de imagem; desenho animado; produção de sentido. 
 
 

PRODUCTIONS OF MEANING IN SPONGEBOB SQUAREPANTS 
 

ABSTRACT 
 

This paper discuss, based on discursive semiotic theory (FLOCH, 2001, 
LANDOWSKI, 2001, OLIVEIRA, 2001 e 2008, RAMALHO, 1998), the productions of 
meaning in the contemporary television cartoon SpongeBob SquarePants from the 
analysis of the openings three episodes; they are: Grandma’s kisses, Shell of a man 
and Sandy’s rocket. After this analysis, it was possible to notice that these texts 
reinforce the thematic that will be treated by the episodes and also provide some 
discussion when, in some extent, escape from the stereotypes created by society 
concerning masculinity and femininity.  
Keywords: reading of image; cartoon; productions of meaning. 

 
  

 

Bob Esponja Calça Quadrada foi criado em 1999 por Stephen 

Hillenburg, nos Estados Unidos. Hillenburg tem estudos na área de Recursos 

Marinhos e por três anos ensinou biologia marinha para crianças no Orange 

County Ocean Institute, na Califórnia. Para retratar esses conhecimentos de 

forma humorística, típica das animações, o autor estudou no California Institute 

of the Arts.   

Segundo o autor foi a partir de seu trabalho como professor de ciências 

marinhas que ele teve a oportunidade de perceber como as crianças são 

apaixonadas pela vida marinha. Então Hillenburg resolveu combinar esse 

conhecimento com seu amor pela animação e criou Bob Esponja Calça 

Quadrada.   
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Bob Esponja Calça Quadrada atualmente é veiculado pela TV a cabo 

(Nickelodeon), de segunda a sexta-feira, em diferentes horários e pela TV 

aberta de segunda a sexta-feira pela manhã no programa TV Globinho da 

Rede Globo (canal 12), nos finais de semana na emissora ULBRA TV (canal 

48) na Sessão Galerinha e também na TV Cristal/ Rede Brasil (canal 55) no 

programa Manhã criança. 

 O desenho é ambientado numa cidade submarina chamada Fenda do 

Bikini localizada no Oceano Pacífico.  Os personagens principais são os 

seguintes: 

Bob Esponja é uma esponja-do-mar, amarela, otimista, simpática, bem 

intencionada. Ele usa sapatos pretos, meias brancas até a altura do joelho 

camisa de manga curta branca e uma gravata. Sua casa tem as cores e o 

formato de um abacaxi, onde mora com seu bichinho de estimação, um 

caramujo-marinho (Gary). Bob Esponja trabalha como cozinheiro na lanchonete 

O Siri Cascudo, onde adora trabalhar. Quando ele não está atormentando seu 

vizinho mal-humorado, Lula Molusco, está no meio de alguma encrenca com o 

seu melhor amigo, Patrick Estrela, ou com sua amiga, Sandy Bochechas.  

 Patrick Estrela é uma estrela do mar adorável e boba representada na 

cor rosa. Ele mora próximo à casa do Bob Esponja embaixo de uma pedra. 

Patrick usa uma bermuda florida, como as utilizadas pelos surfistas. Bob e 

Patrick são inseparáveis.  

Lula Molusco é azul, tem olhos vermelhos e nariz grande. Ele é o vizinho 

reclamão, tudo o incomoda. Lula Molusco trabalha junto com o Bob Esponja no 

Siri Cascudo.  Bob acredita que os dois trabalham bem, lado a lado. 

Sandy Bochechas é uma esquilo-fêmea que vive no oceano com uma 

roupa especial. Adora lutar caratê. Ela está sempre à procura de aventuras e 

Bob gosta muito de brincar com ela. 

 Sr. Siriguejo é representado na cor vermelha, seus olhos também são 

dessa cor. Ele é dono da lanchonete, onde Bob Esponja e Lula Molusco 

trabalham, ele só pensa em ganhar dinheiro e explora o trabalho de Bob 

Esponja, pagando pouco. 

 Todos os personagens apresentam características humanas, dessa 

forma esse desenho animado traz uma visão antropocêntrica da natureza.  
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Interessante notar que o autor do desenho animado, mesmo com sua 

formação em Biologia Marinha, não se preocupou em representar fielmente as 

características dos animais, pelo contrário, ficou bem longe disso, 

“transgredindo” assim, muitas das características originais dos personagens, o 

que é perfeitamente compreensível em produções desse tipo que têm como 

objetivo principal o divertimento. Dessa forma, é muito comum os criadores de 

animações utilizarem-se de caricaturas para representar os personagens.  

 Não podemos exigir que o desenho animado ou quaisquer outras 

manifestações criativas tenham compromisso com a realidade, pois desse 

modo, não poderíamos valorizar os contos de fadas, por exemplo, ou as 

histórias infantis onde grilos falantes ou demais objetos inanimados ganham 

vida. Mas talvez seja interessante pensar sobre a questão do sentido ou do não 

sentido presentes nessas histórias fantásticas, já que é a partir dessa suposta 

falta de sentido que se dá o sentido do desenho e que possibilita a eficácia de 

seu caráter humorístico e fantasioso que com certeza são aspectos 

fundamentais para o sucesso desse artefato visual tanto com as crianças como 

também com o público adulto. 

Agora passarei para análise das três aberturas. Para realizar esse 

estudo vou levar em consideração o que está posto nas imagens e a partir 

disso fazer as relações possíveis, tendo em vista que de acordo com a teoria 

semiótica as intenções do autor não tem relevância em análises desse tipo. 

 

Beijos da vovó 
  

                                                
   Fig. 1 -  Imagem da abertura do episódio Beijos da vovó 

 

A teoria semiótica entende a imagem como um texto a ser lido. Nessa 

perspectiva a imagem é entendida como um objeto com sentido. De acordo 
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com essa teoria tudo pode ser considerado um texto, uma dança, uma partida 

de futebol, uma cadeira, a abertura de um desenho animado. A esse respeito 

Landowski observa que: 

 
O universo inteiro é uma espécie de ‘texto’ que ‘lemos’ continuamente, 
não só com nossos olhos, mas com os cinco sentidos. O problema é 
então conceber as categorias suficientemente gerais que nos permitam 
reconstruir, em toda a sua variedade e riqueza, a maneira pela qual o 
mundo se apresenta a nós - e pela qual ele significa para nós-, ao 
mesmo tempo como mundo inteligível e como mundo sensível 
(Landowski, 2001, p. 3-4). 
 

  

 É a partir desse ponto de vista que penso cada uma das aberturas do 

desenho animado Bob Esponja, como um “tecido de significação tramado 

coesamente” (OLIVEIRA, 2001, p. 5). Em outras palavras, podemos pensar 

que, as múltiplas linguagens que constituem os momentos iniciais de cada 

episódio se apresentam de forma coesa na busca de uma determinada 

significação. 

Ao ter como foco a produção e a apreensão de sentido. A semiótica 

procura analisar o que o texto diz e como ele se mostra. De acordo com essa 

teoria a produção de sentido se dá na relação entre dois planos, o plano da 

expressão e o plano do conteúdo. Conforme Floch: 

 

Para a semiótica, o sentido resulta da reunião, na fala, na escrita, no 
gesto ou no desenho, de dois planos que toda a linguagem possui: o 
plano da expressão e o plano do conteúdo. O plano da expressão é o 
plano onde as qualidades sensíveis que possui uma linguagem para se 
manifestar são selecionadas e articuladas entre elas por variações 
diferenciais. O plano do conteúdo é o plano onde a significação nasce 
das variações diferenciais graças as quais cada cultura, para pensar o 
mundo, ordena e encadeia idéias e discurso (2001, p.9). 

   

Em outras palavras, o plano da expressão diz respeito ao significante, às 

qualidades sensíveis do texto: sua materialidade (dimensão matérica), 

disposição no espaço (dimensão topológica), suas cores (dimensão cromática) 

 e formas (dimensão eidética). O plano do conteúdo é o do significado, do 

discurso produzido numa determinada cultura1. 
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Esses dois planos podem ser estudados separadamente, por questões 

metodológicas, mas para a compreensão do sentido de um texto eles precisam 

ser analisados juntos.   

A partir da definição de Floch podemos pensar nas aberturas do 

desenho Bob Esponja Calça Quadrada como textos e analisar quais sentidos 

são possíveis de serem atribuídos a essas produções a partir da relação das 

linguagens visual e verbal que o compõem. Por inter-relacionar, 

simultaneamente, diferentes linguagens o desenho pode ser caracterizado 

como um texto sincrético ou híbrido. De acordo com Teixeira para análise de 

textos sincréticos: 

 
[...] [é] fundamental considerar a estratégia enunciativa que sincretiza 
as diferentes linguagens numa totalidade significante, o que pode ser 
feito de modo contratual ou polêmico (2004,p.11).  

 

Para a autora somente na relação entre as múltiplas linguagens, que 

compõem o texto, é que existirá uma totalidade, uma unidade, um sentido.  

A primeira abertura selecionada para análise é a da abertura do episódio 

Beijos da vovó, título em inglês Grandma’s kisses. No início desse episódio 

Bob Esponja está feliz sendo criança e recebendo todo carinho de sua avó, 

mas quando ele vira motivo de piada dos fregueses da lanchonete onde 

trabalha por receber um beijo de sua avó, ele pede ajuda a seu amigo Patrick, 

pois não quem mais ser criança, quer ser adulto. No fim do episódio ele decide 

que quer ser criança novamente, pois quer de volta todos aqueles mimos. 

Primeiramente penso que seja interessante analisar as cores presentes 

nessa abertura, começando pelo título em inglês, escrito na cor amarela. 

Normalmente essa cor está relacionada ao sol, a luz, ao calor, a riqueza e a 

harmonia e também é a cor utilizada no corpo do personagem título. Essa cor 

simbolicamente está associada à prosperidade e também é uma cor 

energética, ativa que transmite otimismo. 

.A cor rosa está presente nas marcas de beijo, essa cor, mesmo que de 

forma inconsciente sempre nos remete ao universo feminino. Ela está 

normalmente relacionada ao amor, ao carinho, a ternura e a uma certa 

fragilidade e delicadeza. Está ainda associado à compaixão. 
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O marrom, geralmente está associado com terra e estabilidade, esta cor 

está presente nas imagens dos biscoitos e o azul em degrade de baixo a 

esquerda para cima à direita, o tom vai ficando mais claro. Essa é uma cor fria, 

ela nos remete ao céu e as águas, também é uma cor que transmite 

tranquilidade, espiritualidade, ordem e quietude. 

A partir das cores presentes nesse texto pode-se dizer que elas 

reunidas, produzem efeito de sentido de carinho, afetividade aconchego, 

harmonia, como normalmente é a relação de avós e netos. Questões que são 

reforçadas pela presença dos beijos e dos biscoitos na abertura, esses dois 

elementos remetem novamente a questão da afetividade. O beijo é uma forma 

de carinho e os biscoitos também tem essa conotação já que eles são feitos 

pela avó para agradar seu neto. A utilização da palavra vovó remete a 

tratamento infantil e/ou carinhoso.  

 

Másculo mesmo sem casca 
 

 
Fig. 2 - Imagem da abertura do episódio Másculo mesmo sem casca 

 
Sr. Siriguejo tem uma reunião com seus velhos companheiros da 

marinha. Ele perde sua carapuça, pois está gordo de mais e se desespera, já 

que não vai poder aparecer sem ela na reunião. Bob acidentalmente entra na 

carapuça, então Siriguejo tem a idéia de que Bob vá à reunião em seu lugar. 

No encontro Bob acaba recebendo o troféu masculinidade no lugar de Siriguejo 

e acaba sendo desmascarado, mas no fim do episódio todos percebem que 

não mais os mesmos que há anos atrás. 

Ao pensarmos na temática tratada por esse episódio (masculinidade) a 

cor escolhida para a abertura dessa animação causa algum estranhamento, já 

que, como comentei anteriormente, a cor rosa diretamente nos remete ao 
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universo feminino e normalmente está relacionada ao amor, ao carinho, a 

fragilidade e delicadeza.  E é só essa cor, em diferentes tons que aparece. No 

título em inglês na cor rosa claro. E nas imagens de siris envoltas nas laterais 

por linhas verticais sinuosas um tom um pouco mais escuro dessa mesma cor. 

Como pano de fundo pode-se ver imagens de siris e linhas verticais 

sinuosas, sobre a repetição Ramalho pontua que: 

 
A repetição ou rebatimento de elementos, sejam formas ou cores [no 
caso dessa abertura, está presente tanto nas formas (linhas sinuosas e 
imagens de siris) quanto na cor rosa] é um procedimento utilizado para 
reforçar significados, além de contribuir, no plano de expressão para a 
harmonia e a unidade do texto estético (1998, p. 205). 

 

Essas repetições também estão presentes na abertura do episódio 

Beijos da vovó, nos biscoitos e nas marcas beijos. A partir delas temos 

subsídios para pensar que, nessas duas produções, as repetições estão 

presentes para reforçar o conteúdo dos episódios, como também para remeter 

a questões que não estão, pelo menos não explicitamente, sendo contadas 

nessas narrativas como trazer o universo feminino (cor rosa e formas sinuosas) 

para o episódio Másculo mesmo sem casca, o qual discute, exclusivamente, 

assuntos referentes a uma masculinidade hegemônica. 

Em relação às formas presentes nessa abertura, a partir da pesquisa de 

Ramalho (1998) pode-se pensar que os ângulos retos, referem-se à 

masculinidade ou a personagens do mau e as formas sinuosas e circulares 

referem-se às mulheres e a personagens do bem, esse fato fica explicito 

quando prestamos atenção, por exemplo, aos olhos dos personagens do bem 

das histórias infantis e das animações, na maioria das vezes, eles são bem 

redondos e muito expressivos. Sobre as formas e as cores Sandra Ramalho 

afirma que: 

 
[...] a forma [...] circular, a qual remete às ideias de maternidade, úteto, 
seios, ovo, óvulo, orifício vaginal, do mesmo modo que remete a noção 
de burilamento, adaptação, suavidade e delicadeza. Ao contrário, as 
formas longitudinais ou pontiagudas conduzem a ideia de falo; as 
angulosas, dão a ideia de rudeza, agressividade, conquista [...] (1998, 
p. 211). 
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  Levando em consideração esses aspectos é que causa estranhamento 

o autor da abertura utilizar essas formas para falar da masculinidade viril do 

personagem Sr. Siriguejo. 

 

Foguete da Sandy 
 

 
Fig. 3 - Imagem da abertura do episódio Foguete da Sandy  

 

Sandy constrói um foguete. De madrugada Bob Esponja e Patrick vão 

até ele e acabam fazendo com que ele decole e dê uma volta na Lua e, em 

seguida, retorna para a Fenda do Bikini. Os dois acreditam que estão na Lua e 

prendem um por um os moradores da cidade acreditando que eles são 

alienígenas disfarçados.  

Para abertura desse episódio o autor utilizou somente cores quentes, 

amarelo e vermelho, fato que suscita algumas discussões já que essa 

animação trata de uma invenção criada por uma personagem feminina e 

normalmente para fazer referência ao universo feminino usa-se a cor rosa, mas 

também nos permite pensar que na utilização dessas duas cores o criador da 

imagem dá evidência o lado criativo de Sandy e a atenção necessária para a 

construção de algo tão grandioso como um foguete.   

A cor amarela, como mencionei sobre a abertura do episódio Beijos da 

vovó, está relacionada ao sol, a luz, ao calor, a riqueza e a harmonia. Já a cor 

vermelha habitualmente está relacionada ao calor, ao perigo, à atenção, a 

violência, a agressividade. Como também simboliza a paixão e o sentimento.  

 Outra cor que aparece nessa produção, mas que não tem muito 

destaque quanto às outras duas, é a cor preta. Ela está em segundo plano em 

alguns pontos da imagem na parte de baixo a esquerda em um retângulo 

destacando três imagens que remetem a flores. No centro da imagem e acima 
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ela aparece em um quadrado pequeno, mas agora essa cor contorna a imagem 

que de novo nos lembra uma flor. Ainda na parte de cima da imagem, mas 

agora a direita a cor preta aparece novamente no contorno da imagem que  

está dentro de uma quadrado bem maior que o primeiro. Essa imagem remete 

tanto a uma borboleta como a uma flor. Na parte inferior direita há dois 

quadrados pequenos do mesmo tamanho do primeiro que mencionei. Eles 

também apresentam a cor preta em seus contornos, sendo que em um deles 

ele ainda é utilizada para pintar as pétalas da flor. 

 De acordo com Sandra Ramalho, a partir da análise da cor preta em 

textos que a autora estudou para sua tese, ela percebeu que: “[...] [o] preto das 

trevas e do sentido negativo que, por outro lado, põe em evidência e delineia 

os elementos e a forma que compões o quadro [essa abertura] [...] (p. 164, 

1998). Essa mesma constatação também faz sentido na abertura do episódio 

Foguete da Sandy. 

 Sobre o estudo das cores nos textos Ramalho afirma que: 

 
A maioria das interpretações para as cores ou não cores [...] atribuem 
valor negativo para o preto e positivo para o branco, embora o preto 
possa figurativizar a noite, boa conselheira, e o branco possa 
figurativizar o luto, como acontece entre os orientais” (p. 168, 1998).  

 

 

Pensando de outra forma, a autora faz referência à importância da 

análise de todo a contexto da imagem com o cuidado de não enquadrar certas 

cores dentro de um significado único e pronto, tendo em vista que segundo a 

teoria semiótica o significado não está pronta, mas sim na relação. De acordo 

com Oliveira “[...] a semiótica [...] fundamenta que o significado não está nas 

coisas, na ordem do mundo, mas na ordem da cultura [...]” (p.28, 2008). 

 Outra questão interessante são as imagens que estão de pano de 

fundo, formas geométricas, na maioria quadradas e retangulares e dentro delas 

flores e uma borboleta. Podemos pensar que, com esse fundo, está 

figurativizada a inteligência de Sandy e seu raciocínio lógico, com as formas 

geométricas e as flores e a borboleta nos remetem ao universo feminino nos 

dando, talvez, a seguinte dica “Sandy é do sexo feminino, mas também é 

inteligente e criadora”. Já que é comum, nas animações destinadas às 
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crianças, os personagens masculinos são representados como inteligentes e 

exímios conhecedores das ciências exatas.  

 
Algumas considerações 
 
A partir desse breve estudo foi interessante perceber o quanto as 

aberturas das animações também carregam significados, os quais, na maioria 

das vezes, dão pistas sobre o que será discutido no episódio que iniciará. 

Algumas vezes além de apresentar essa dica as aberturas ainda nos chamam 

atenção para alguns aspectos, os quais só percebemos quando olhamos 

“atentivamente” (OLIVEIRA, 2001) para as imagens. Como ocorre nas 

aberturas dos episódios Foguete da Sandy e no Másculo mesmo sem casca. 

Ou seja, nessas duas produções o autor nos instiga ao falar de uma 

personagem feminina usando cores quentes e formas geométricas e também 

quando faz referência a um personagem masculino e usa somente a cor rosa e 

formas sinuosas de pano de fundo. 

Ao levar em consideração essas questões é que defendo a ideia de que 

os desenhos animados, e em especial para esse estudo, suas aberturas, sejam 

analisadas dentro de sala de aula como conteúdo escolar. Tendo em vista que 

somente a partir do estudo crítico dessas produções alunos e professores tem 

a possibilidade de perceber diferentes questões as quais passam 

despercebidas pelo olhar apressado e descuidado.  

Em outras palavras, oportunizar momentos de leitura de imagens dentro 

de sala de aula dará para os alunos a possibilidade de pensar criticamente 

sobre imagens que povoam sua imaginação e que poucas vezes são 

questionadas. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Anotações de aula, na disciplina ministrada pela professora doutora Analice Dutra Pillar “Interações de 
Linguagens: Arte, Mídia e Educação” 2009/1. 
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