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RESUMO 

 

DORNELLES, Wagner dos S. O que se cala: panorama da representação negra nas 

animações mainstream. Orientadora: Ariane Diniz Holzbach. Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, RJ, 2019. 

 

 

O presente trabalho se propõe a analisar a representação negra em desenhos animados 

mainstream, com base na constituição do debate racial brasileiro. A partir de análises 

acerca das ideias de memória e preconceito, o trabalho propõe o debate sobre as 

apropriações desse imaginário de disputas por espaços simbólicos, algo que se constitui 

desde o contexto pós-abolicionista até os dias de hoje, tendo em vista os movimentos 

empresariais em torno da temática. O texto propõe a construção de um mosaico que 

possibilite o entendimento da abordagem racial em diferentes momentos históricos. A 

pesquisa foi feita em etapas compostas por análises da filmografia de diferentes estúdios, 

como Disney, DreamWorks e Warner Bros, à luz de autores como Agnes Heller, Angela 

Davis, Derek Kompare e Carol Stabile, em três blocos temporais diferentes: 1930/1959, 

1960/1989 e 1990/2018. 

 

Palavras-Chave: Raça, Silêncio, Representação, Desenho animado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

DORNELLES, Wagner dos S. That which we don’t talk about: an overview of black 

people representation in mainstream animated cartoons Orientadora: Ariane Diniz 

Holzbach. Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2019. 

 

This masters dissertation proposes to analysis the black people representation in 

mainstream animated cartoons, based on constitution of the Brazilian racial debate. Based 

on analyses of the ideas of memory and prejudice, this work purposes the debate on 

appropriation of this imaginary of disputes for symbolic spaces, something that is 

constituted from the post-abolitionist context until nowadays, bearing in mind the 

business movements around the theme. The paper proposes the construction of a mosaic 

that allows the understanding of the racial approach in different historical moments. The 

research was done in stages composing the analysis of the filmography of different 

studios, such as Disney, DreamWorks and Warner Bros, highlighting authors as Agnes 

Heller, Angela Davis, Derek Kompare and Carol Stabile, in three different time blocks: 

1930/1959, 1960/1989 and 1990/2018. 

Keywords: Race, silence, representation, cartoon 
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INTRODUÇÃO 

Mil nações 

Moldaram minha cara 

Minha voz 

Uso pra dizer o que se cala 

O meu país 

É meu lugar de fala 

(Elza Soares) 

 

A construção da memória de um povo apresenta vários contornos. Pode partir do 

vínculo estabelecido por meio de questões identitárias fundamentadas no território, ou até 

mesmo em fatores atrelados à fisiologia humana. A história negra brasileira em particular 

esbarra em uma série de questões, tais como controle social e relações de poder. No 

contexto pós colonial, que se desenrola há mais de 100 anos, há a classificação dos 

indivíduos que antes do período crítico1 de aquisição da linguagem já são incorporados a 

linearidade histórica a partir da perspectiva eurocêntrica ocidental.  

O presente estudo propõe uma análise acerca dos fatores que confluem na 

constituição discursiva dos negros nas animações. Para isso, faz-se necessário entender a 

organização étnico-social brasileira e suas lacunas no registro histórico. Cabe-nos 

problematizar, ainda, o conceito de representação2 para que, por fim, seja possível 

entender a confluência destas instâncias na produção das animações, pois, mesmo 

originadas em grande parte nos Estados Unidos da América, têm grande apelo no Brasil. 

Os desenhos animados são produto do século XX a partir da sofisticação de 

diversas técnicas para a criação de imagens em movimento. Contextualmente, a 

conversão de animações experimentais como potencial de mercado emerge poucos anos 

após a abolição formal da escravatura, a partir de experimentos franceses. 

 Pelo alto valor das produções, a indústria cinematográfica foi concebida a partir 

da fortuna pessoal de diferentes famílias. Tal fato se configura como fator determinante 

para a não participação negra neste mercado, já que os grandes estúdios foram concebidos 

 
1 Período crítico de aquisição da linguagem trata-se do espaço compreendido entre zero e seis anos de 
idade, em que a criança aprende sua língua mãe (KENEDY, 2013). 
2 Stuart Hall (2016) define três enfoques para explicar a representação na linguagem. São eles a linguagem 
reflexiva, que se constitui num sentido repousado “no objeto, pessoa ou evento no mundo real”; a 
abordagem intencional, que seria aquela dada a partir da definição do autor ou interlocutor; e a 
construtivista, que se forma não apenas pelas coisas ou pela intenção do autor, mas a partir do caráter 
público e social da linguagem. Nesta última abordagem, repousa a disputa por significação em que o 
cabelo crespo representado imageticamente pode se constituir como um elemento de disputa estética, 
por exemplo. 
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nos Estados Unidos a partir do investimento de diferentes grupos, entre eles American 

Film Manufacturing Company (1910), Biograph Company (1915) e First National 

Pictures, Inc. (1917). Já a animação, foi apresentada como técnica viável pelo estúdio 

francês Éclair, responsável pela popularização da técnica de animação nos EUA.  

 Considerada a primeira animação da história, Fantasmagorie (1908)3, de Émile 

Cohl, já apresenta diversos recursos que viraram a base da linguagem dos desenhos 

animados. O surrealismo presente na obra foi traduzido no perfil anárquico das animações 

de subversão das leis da física. O aprimoramento da técnica de animação ocorreu no eixo 

EUA/Europa. Este fato representou um grande impacto nas narrativas, já que as 

realidades traduzidas na tela reproduziam a cultura, hábitos e preconceitos dos países 

englobados nestes processos tecnológicos.  

 O refinamento técnico e a possibilidade de construir discursos cada vez mais 

complexos tornaram-se fontes de preocupação para diferentes autores. O cenário 

polarizado característico do século XX, acrescido do desenvolvimento de novas 

estruturas comunicacionais, estabeleceu diversas formas de representação e críticas que 

partiam de conceitos influenciados pelo marxismo, como os estudos Frankfurtianos 

acerca da Indústria Cultural (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO,1986, p. 20). 

Autores como Dorfman e Mattelart (2003), apresentam leituras sobre a relação entre 

mídia e infância, com estudos que se ocupam de questões relacionadas às políticas 

neoliberais globalizantes, à imposição cultural estadunidense e às esferas de consumo. 

Em especial, a dúvida que fica é: quais são as figuras dignas de serem 

representadas pelos produtos midiáticos no último século? Esta dúvida está submetida a 

uma série de pensamentos em torno da constituição histórica dos campos de saber e, 

principalmente, da centralidade cultural. A língua falada por uma dada comunidade já 

parte de uma sobreposição de culturas históricas. No Brasil, portanto, a Língua 

Portuguesa em si já pressupõe uma relação de poder e dominação frente às línguas das 

culturas nativas e escravizadas.  

Apesar da tratativa unificada de questões envolvendo negros, há de se ter em 

mente que cada novo recorte se constitui como uma nova manifestação destes grupos em 

novas  possibilidades de análise. Apesar de assumir a diferença presente entre os grupos, 

 
3 Fantasmagorie é considerada a primeira animação em projetor de filmes. Humorous Phases of Funny 
Faces (1906) divide com Fantasmagorie o título de primeira animação da história, mas faz uso da técnica 
de animação em stopmotion por meio de uma lousa. Animação disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Tn5sgHYQSc (acessada em 12/12/2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tn5sgHYQSc
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o atual estudo apresentará negros e pardos como membros de um mesmo grupo amplo. 

Ao longo dos capítulos, a construção destes grupos organizados por cor terá como norte 

a questão social, tratada pelo prisma da inclusão e exclusão.  

As animações são produtos audiovisuais que perpassam diversas faixas etárias. 

Entretanto, o contexto ocidental e a consolidação de veículos midiáticos, principalmente 

a televisão (MITTEL, 2013), direcionaram este conteúdo para o público infantil. A 

construção das bases da animação faz referência a fatores que envolvem representação, 

direito à memória e principalmente as novas aspirações em que a permissão à visibilidade 

de dados grupos torna-se um exercício de poder. 

Apesar da construção histórica ser muito vinculada às narrativas factuais, a ficção 

também apresenta uma grande participação na construção da memória de um grupo, uma 

vez que, por meio de recursos de amplo debate tais como representação e 

verossimilhança, transpõe realidades, relações e lugares. Define o que pertence à estrutura 

e principalmente o que está fora dela. Novelas, séries, filmes e animações dialogam com 

a realidade e com fluxos de poder constituídos, e muitos destes produtos introduzem o 

mundo para crianças (muitas vezes por meio das fábulas e do discurso pedagógico). 

Entre a grande profusão de conteúdos, as animações constituem parte expressiva 

daquilo que é produzido para o mercado infantil, principalmente se utilizarmos como base 

os programas de televisão, as produções em homevideo e as maiores bilheterias do 

cinema. O caráter lúdico garante o sucesso na audiência por meio de uma função social 

constituída historicamente dividida entre os papéis de entreter, educar e normatizar. É 

curioso, no entanto, atentar para as possibilidades técnicas da animação, já que estas 

produções permitem a criação de um universo fantástico de subversões da lógica e da 

ordem prática. Porém, num esforço para se estabelecer como linguagem, existe a busca 

de reprodução do empírico4. 

Neste contexto, a crítica apresentada por autores como Dorfman e Mattelart 

(2003)5 sobre a indústria de quadrinhos se mostra competente ao pensar a reprodução 

textual de dadas ideologias que seguem diluídas nas narrativas. Por outro lado, mesmo ao 

abordar certa imposição cultural estadunidense, não há uma análise aprofundada da outra 

ponta, como estes discursos esbarram em fatores sócio históricos, tendo como base 

 
4 A exemplo do longo percurso em torno da representação da figura humana e de diferentes animais, 
objetos e texturas, observáveis durante o último século. 
5 Dorfman e Mattelart são autores do livro Para Ler o Pato Donald, obra que apresenta uma análise sobre 
os quadrinhos Disney nos anos 1960 a partir das bases frankfurtianas.  
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questões relacionadas ao território e, principalmente, à constituição do pensamento racial 

local, como é o caso da relação Brasil/EUA. Ademais, há que se ter em vista que as 

animações impõem outros recursos técnicos. Se as histórias em quadrinhos exigem a 

leitura (mesmo que terceirizada), os desenhos animados são apoiados em fatores que 

facilitam a apreensão do conteúdo e se relacionam com o público consumidor desde os 

primeiros meses de vida, tais como dublagem, linguagem corporal, movimento, etc. 

A reflexão de Dorfman e Mattelart abre a possibilidade de pensar a constituição 

da própria infância tendo como ponto de partida a relação entre território e discurso 

hegemônico. Em geral, literaturas que estudam os fluxos de poder provenientes destas 

narrativas apresentam uma abordagem humano-genérica6 para entendimento dos fluxos 

decorrentes da indústria do entretenimento, mas há a necessidade de entender a 

constituição sócio-histórica do público consumidor destes produtos midiáticos.  

Apesar da infância não ser o centro do debate neste estudo, há de se considerar 

que a diferença do lugar (seja ele social ou espacial) ocupado pelas crianças diz respeito 

a uma série de questões, incluindo o preparo para a vida adulta, a preservação deste dado 

estágio da vida, a geração de estímulos de consumo, anseios ou a constatação de que um 

dado grupo está dentro ou fora das esferas de poder. Prova disso é que, no Brasil, se antes 

a TV aberta, sob o manto do interesse público, reservava parte da programação para o 

público infantil, hoje poucos são os canais que definem uma faixa de horário fixa para as 

crianças. O espaço para este público foi reduzido gradativamente desde a popularização 

dos canais de TV por assinatura no Brasil e intensificado pela ascensão da internet, 

principalmente após a proibição da publicidade infantil, a partir da resolução 163/2014 

do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) 7.  

O Brasil tem 59% de sua população conectada à internet, o que representa 120 

milhões de usuários, de acordo com dados da União Internacional de Telecomunicações 

(UIT). O anuário da TV paga feito pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE) destaca 

que, no ano de 2016, 18,8 milhões de brasileiros eram clientes de TVs por assinatura, 

número que não leva em consideração os dados da pirataria no Brasil8. Há, no entanto, 

 
6 Termo utilizado por Agnes Heller (1970), que, ao definir o conceito, destaca: “o representante do 
humano-genérico não é jamais um homem sozinho, mas sempre uma integração”. 
7 [...] considera abusivas a publicidade e a comunicação mercadológica dirigidas às crianças de até 12 

anos. Por ser um ato normativo primário previsto no Art. 59 da Constituição Federal, as Resoluções do 

Conanda possuem poder vinculante e devem ser seguidas e consideradas por todos os agentes sociais e 

estatais. Nota disponível no portal Carta Capital: https://goo.gl/KZZRR4 (acessado em 10/05/2018). 
8 A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), estima que a pirataria do sinal provoca 

um prejuízo de seis bilhões de reais por ano. De acordo com estimativas da associação, há cerca de cinco 

milhões de receptores piratas no Brasil. 

https://goo.gl/KZZRR4
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que se pensar que, mesmo com o amplo alcance da internet e das TVs por assinatura, 

ainda existe uma grande fatia da população sem acesso a essas tecnologias. Esses números 

refletem a diferença de acessos aos conteúdos a partir de questões sociais, já que a 

distinção dos territórios já pressupõe uma diferença na forma de experiência e nos acessos 

a esses produtos midiáticos.  

Já ao se pensar a indústria cinematográfica, as animações de maior bilheteria no 

Brasil são de origem estadunidense. Estúdios como Disney, DreamWorks, Illumination e 

Blue Sky detêm a maior parte do gordo bolo referente aos valores provenientes dos 

ingressos. De acordo com o anuário da ANCINE, das vinte maiores bilheterias nacionais 

entre 2009-20169, seis são animações estadunidenses. 

Em termos gerais, o presente texto pretende contextualizar o momento cultural e 

social de criação de cada obra, tendo em vista seu valor enquanto documentação histórica 

da visão das estruturas de poder acerca dos negros, bem como debater as formas de 

inscrição que este grupo racial participa da narrativa. Para tanto, destaca-se o período de 

lançamento e a ressignificação dos negros na sociedade. Além disso, é pertinente 

compreender os lugares ocupados pelas animações na longa jornada dos curtas-metragens 

experimentais aos mais diversos suportes e formatos. A partir de uma imersão nas 

animações por meio do entendimento do papel assumido por estas produções, é possível 

propor uma leitura que delimite os componentes escolhidos para fazer parte destas 

narrativas, aqueles que são silenciados e, principalmente, apagados. Para isso, são 

fundamentais os conceitos que circundam a ideia de memória coletiva (Halbwachs, 

2013), memória subterrânea (Polak, 1989) e sua correlação com as estruturas de poder.  

A análise das animações proposta leva em consideração a representação gráfica 

por meio da leitura do lugar ocupado pelos personagens negros na narrativa, o uso de 

elementos da cultura negra (como música), questões associadas à religiosidade ou, até 

mesmo, a geografia em que as histórias se desenvolvem.  Os tópicos serão separados 

metodologicamente em três grupos temporais: o primeiro se ocupa das animações e séries 

lançadas entre os anos 1930 e 1959, tendo em mente os curtas-metragens e longas-

metragens lançados no período, bem como a apresentação das experimentações 

televisivas no campo da animação. Neste contexto, empresas como Disney, MGM, 

Warner Bros e Universal (na figura de Walter Lantz)  surgem como objetos de interesse, 

 
9 Informações disponíveis no anuário da ANCINE de 2016 e disponível no endereço: 
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/anuario_2016.pdf (acesso em 01/05/2017). 

https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/anuario_2016.pdf
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pois apresentam uma pequena gama de representações negras que apontam um mapa 

inicial das estruturas de preconceito. Algo que sofre uma grande ruptura no período 

destinado ao segundo bloco de análises (1960-1989), que impõe a televisão como centro 

do debate e destaca uma mudança nos paradigmas por meio do desenvolvimento do 

debate racial de forma ampla e difundida. Neste trecho da dissertação, resgata-se a história 

do estúdio Hanna Barbera passando por produções Disney e Maurício de Sousa. Nesse 

período, destacam-se técnicas de barateamento na produção de animações, a emergência 

da reivindicação por direitos civis dos negros e censuras nos EUA, algo que impacta 

frontalmente a produção de conteúdos. Um terceiro movimento pode ser percebido por 

meio da introdução de personagens de diversas etnias nas produções audiovisuais e da 

entrada de celebridades no ramo da dublagem, algo que representa deslocamentos nos 

conceitos de representação e representatividade. Cartoon Network, DreamWorks, 

Discovery Kids e Disney compõem o quadro que engloba a leitura do período 

compreendido entre 1990 e 2018. No centro do debate, reside a celebração da diferença 

e a cada vez mais recorrente demanda por lugar de fala (Ribeiro, 2017). Outro ponto de 

extrema importância é o entendimento das transformações ocorridas tanto nas animações 

quanto na sociedade.  

Estas informações sustentam a necessidade de investigação das formas de 

representação dos negros nas animações, tendo como centro do debate a condição social 

destes grupos. Para isso é necessário retomar a perspectiva histórica das animações na 

construção de um panorama em que se articulem os contextos histórico e social, os 

momentos de ruptura e, principalmente o que se mantém nestas formas de representação 

através dos anos. Enquanto  técnica, a animação emerge como importante tópico para 

debate, pois, apesar da ideia de neutralidade do fazer prático, a linguagem desenvolvida 

pelos desenhos parte de uma visão de mundo decorrente do diálogo entre ideologias 

estadunidenses e europeias.  

Para a criação do panorama, vamos recorrer a diferentes empresas, grupos e 

plataformas numa análise norteada por uma proposta que explora as animações como 

categoria cultural a partir da abordagem de Jason Mittell (2001), segundo o qual “distintos 

elementos sob um rótulo culturalmente conveniente. [...] A categoria emerge de relações 

entre os elementos que ela agrupa e do contexto cultural no qual opera” (MITTELL, 2001, 

p. 5-6). 
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Esse panorama permite entender a intrincada relação entre construção de espaços 

de poder pela perspectiva histórica, mas também o espaço conquistado por negros no 

audiovisual do ocidente, bem como a forma de manutenção de estruturas históricas de 

preconceitos em torno de negros.  

A união da análise temporal/história e o entendimento dos discursos empresariais 

permite identificar peculiaridades destas representações destacando a imagem negra não 

só como fruto de um período histórico, mas sim de uma combinação entre tempo, discurso 

empresarial e possibilidades de consumo. 

Por fim, cabe destacar que pelas diferenças no debate racial entre ocidente e 

oriente, o presente estudo se concentrará em animações ocidentais.  
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CAPÍTULO I 

Bases para o debate racial e a indústria de animação 

 

Negro é raiz, negro é semente 

Negro é vida, negro é cor da gente 

Negro é raça, o negro tem valor 

O negro é esperança, o negro é amor 

Hoje agradeço ao nosso criador, que veio a terra e nós todos libertou 

(Willians Marques) 

 

Abordar a construção histórica negra sem gerar reações controversas tem sido um 

grande desafio para as empresas criadoras de conteúdos midiáticos. A crescente e cada 

vez mais pública demanda por representação e principalmente representatividade tem 

forçado grandes conglomerados a diversificar o rol de protagonistas, coadjuvantes e 

equipes de produção destas narrativas. Diferentemente de uma reprodução 

despropositada, ao serem transpostos nas telas de cinema ou televisão, a representação da 

ampla e heterogênea comunidade negra se converte em uma pauta ideológica, que se 

constitui como resposta aos anos de exclusão e invisibilidade nos registros da história.  

Ao analisar a representação negra através dos tempos, torna-se possível constatar 

a paulatina conquista por espaços de poder e visibilidade, bem como a constituição de um 

potente mercado consumidor passível de alavancar ou sepultar iniciativas empresariais. 

Assim, entender as formas de representação e sobretudo a valoração dos negros nas 

narrativas também é uma forma de captar as dinâmicas sociais de uma determinada época.  

A crescente reivindicação pela apresentação de personagens negros nas telas pode 

ser enxergada como uma demanda para a construção de uma memória coletiva 

(Halbwachs, 2013) por meio das narrativas ficcionais. O presente capítulo se propõe a 

debater itens como construção racial a partir de dois pontos distintos: matrizes de 

preconceito, vistas desde a época das grandes navegações a partir da construção do 

pensamento racial, e as formas de resistência e ressignificação desta temática ocorridas 

após o século XX. 

Há de se ter em mente, entretanto, que mesmo fora dos registros, a população 

negra é o centro do fazer histórico, já que este grupo compõe 54,9% da população 

brasileira, de acordo com dados do IBGE10 . Agnes Heller (2012) afirma que a 

 
10 Dado disponível na matéria “População que se declara preta cresce 14,9% no Brasil em 4 anos, aponta 
IBGE”, no endereço: https://g1.globo.com/economia/noticia/populacao-que-se-declara-preta-cresce-
149-no-brasil-em-4-anos-aponta-ibge.ghtml (acessada em 04/06/2017). 

https://g1.globo.com/economia/noticia/populacao-que-se-declara-preta-cresce-149-no-brasil-em-4-anos-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/populacao-que-se-declara-preta-cresce-149-no-brasil-em-4-anos-aponta-ibge.ghtml
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cotidianidade pode ser vista como parte constituinte e, principalmente, atuante da 

História.  

No cotidiano, alguns prismas de análise se encontram em terreno de disputa. Um 

dos grandes debates epistemológicos diz respeito ao conceito de ‘raça’ e o caminho 

percorrido desde a gênese do termo nas Ciências Biológicas até a sua incorporação pelas 

Ciências Sociais, algo que deve ser levado em consideração antes da análise do debate 

proposto no Brasil e o contraponto com a visão estadunidense deste mesmo tópico. 

 

1.1. Matrizes do racismo no Brasil: preconceito, determinismo e a ilusão da 

democracia racial 

 

Um primeiro ponto para debate se dá ao definirmos os termos cor, etnia e raça. 

Obviamente, esta separação se apresenta no aspecto metodológico, uma vez que tais 

conceitos se entrecruzam e as divisões não são exatas. Se a cor diz respeito à tonalidade 

da pele; a etnia, aos costumes e à cultura; e, por fim, o termo raça se aplica à distribuição 

social, há de se pensar que enquanto cor e etnia apresentam características descritivas a 

partir da observação de culturas, o termo raça absorve uma função mais complexa, já que 

a partir do cruzamento de preconceitos, cria-se uma forma de avaliar e classificar outro 

sem adentrar no aspecto individual.  

Este uso da palavra remonta a conceitos usados como base para a elaboração de 

políticas deterministas. “A primeira classificação racial dos homens foi a ‘Nouvelle 

division de la terre par les différent sespèces ou races quil habitent’ (Nova divisão da terra 

pelas diferentes espécies ou raças que a habitam), de François Bernier, publicada em 

1684” (SANTOS, 2010, p. 121). O texto dava conta da apresentação da raça branca 

europeia. O conceito foi resgatado e sofisticado por diversos autores até a definição da 

classificação de raça que buscava determinar comportamentos, intelectualidade e 

evolução através de aspectos relacionados à cor. Um exemplo foi a classificação definida 

por Carolus Linnaeus (1758), criador da taxonomia moderna e do termo homo sapiens, 

que reconheceu quatro variedades do homem: 1) Americano (Homo sapiens americanus: 

vermelho, mau temperamento, subjugável); 2) Europeu (europaeus: branco, sério, forte); 

3) Asiático (Homo sapiens asiaticus: amarelo, melancólico, ganancioso); 4) Africano 

(Homo sapiens afer: preto, impassível, preguiçoso). 
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O pensamento racial clássico possibilitou o surgimento de diferentes vertentes, 

entre elas as correntes deterministas, que apresentam como um de seus maiores expoentes 

brasileiros Raymundo Nina Rodrigues (2010). O conceito de raça legitimou (e ainda hoje 

legitima) grande parte da organização social e a exploração de diferentes povos e culturas. 

Tal estrutura, conforme defendido por diversos autores, criou separações e conceitos que, 

para além de uma reprodução das diferenças territoriais e culturais, acabou por justificar 

a segregação social decorrente da Modernidade. Além dos aspectos relacionados ao 

território, há também a definição de ‘fora’ a partir da segregação racial. Conforme 

Guimarães (1999, p. 11), “Raça é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade 

natural. Trata-se, ao contrário, de um conceito que denota tão somente uma forma de 

classificação social, baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais”. O 

termo acaba tendo uma dupla função: se por um lado explica o processo de subjugo 

histórico ao qual a comunidade negra foi submetida no Brasil e nos EUA, por outro, foi 

o argumento utilizado para que populações inteiras fossem escravizadas e culturas 

dizimadas. 

As distinções invisíveis são estabelecidas por meio de linhas radicais 
que dividem a realidade social em dois universos distintos: o “deste lado 

da linha” e o “do outro lado da linha”. A divisão é tal que “o outro lado 

da linha” desaparece como realidade torna-se inexistente e é mesmo 
produzido como inexistente. Inexistência significa não existir sob 

qualquer modo de ser relevante ou compreensível (SANTOS, 2007, p. 

71). 

 

Tal pensamento foi a base para o darwinismo11 racial e social, conceito do século 

XIX que se construiu como ferramenta eficaz para o julgamento de povos e culturas, o 

que legitimou a expansão do poderio europeu e acabou por ser incorporada pelas 

instituições responsáveis pelo registro histórico dos povos. Para além da descrição de 

diferentes etnias, a segregação racial acabou por sedimentar uma proposta de leitura 

hierarquizada entre os povos, subjugando-os de acordo com a linearidade histórica 

europeia. 

Outro ponto de vital importância é a virada de chave possibilitada pela abolição 

formal12 da escravatura. O período colonial brasileiro (1500 a 1822) representou a 

 
11 O conceito de Darwinismo Social surge a partir das teorias evolucionistas do século XVII, em que 
questões relacionadas à civilidade e modernidade eram condicionadas à evolução das raças (SCHWARCZ, 
2012). 
12 Apesar da assinatura da lei áurea, a escravidão absorveu novas formas no Brasil. Ainda no século XXI a 
prática é mantida, principalmente em regiões rurais. https://veja.abril.com.br/economia/procuradoria-
alerta-para-risco-de-aumento-do-trabalho-escravo-no-pais/ (acessada em 02/10/2018). 

https://veja.abril.com.br/economia/procuradoria-alerta-para-risco-de-aumento-do-trabalho-escravo-no-pais/
https://veja.abril.com.br/economia/procuradoria-alerta-para-risco-de-aumento-do-trabalho-escravo-no-pais/
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incorporação das culturas indígenas e africanas na linearidade histórica europeia. Tal fato 

definiu um processo cartográfico que a partir do prisma da Modernidade representou a 

valoração e consequente mitificação de culturas a partir dos conceitos de civilidade, razão 

e progresso. Isso se revela até mesmo na produção intelectual das colônias até meados do 

século XX, a qual, seja por meio da valorização ou da refutação, observa o homem 

europeu como principal objeto de interesse. 

Parte do que será definido nas próximas páginas como “mapa de preconceito” tem 

origem em textos classificados como científicos. Para Agnes Heller (2011), a maioria dos 

preconceitos tem origem na classe dominante e são formas de perpetuação do poder. Há 

um apelo para individualidade em busca do reforço do conservadorismo. Distante dos 

pensamentos basilares que associam o preconceito à ignorância, há formas de reforçar 

estereótipos mesmo com base no conhecimento. Em seu livro, a autora destaca diferentes 

tipos de preconceito: Preconceitos tópicos, a exemplo da máxima “homens são maus, não 

é possível melhorá-los”, preconceitos morais; científicos; políticos, de grupo; nacionais; 

religiosos; raciais e etc. O preconceito, de acordo com Heller (2011), via de regra 

apresenta-se com um conteúdo axiológico negativo.  

A fala da autora pode ser complementada por Djamila Ribeiro (2017), que debate, 

a partir de Simone de Beauvoir, a construção da ideia de “outro” e o distanciamento 

analítico decorrente deste processo. Falar a partir dos textos considerados clássicos sobre 

negros e mestiços no início do século XX significa posicionar-se num lugar em que ambos 

os grupos étnicos sociais ocupam o lugar do “outro”, algo que ocorre com diversos grupos 

minoritários13 (como mulheres, homossexuais, etc.), grupos estes que fazem parte do 

cotidiano moderno, embora sejam apagados do registro e alocados em setores excluídos 

da sociedade, seguindo-a à margem.  

O estabelecimento das colônias e a consolidação da cultura europeia nas 

Américas, criou uma dinâmica de dentro/fora, misticismo/razão, raça/padrão a partir de 

um processo de pasteurização de tudo que não tivesse dentro das matrizes europeias 

ocidentais. Nativos tornaram-se estranhos em seu próprio território. 

Este movimento pode ser percebido amplamente a partir do estranhamento 

narrado nas cartas dos navegantes durante os séculos XVI e XVII, que estabelece a 

criação de uma centralidade ocidental europeia em território americano no que tange aos 

 
13 Para esta pesquisa, entende-se como minoria grupos com baixa ou nula representatividade na esfera 
política. 
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povos de origem africana ou indígena: “Se por um lado a natureza era edenizada, os 

naturais não passavam pelo crivo dos navegantes” (SCHWARCZ, 2012, p. 14). Nas 

palavras de Gândavo, os indígenas brasileiros eram “atrevidos, sem crença na alma, 

vingativos e dados à sensualidade” (SCHWARCZ, 2012, p. 15). Apesar do destaque ser 

dado aos hábitos da população indígena, a declaração reafirma preceitos europeus 

cristãos.  O olhar de estranhamento e distância tanto frente à cultura indígena quanto a 

partir da cultura negra brasileira foi perpetuado por vários séculos. Não é à toa que, 

séculos mais tarde, o pensamento dos navegantes é resgatado para dar conta da ideia de 

identidade nacional, a partir da obra de Gilberto Freyre. Em meados do século XIX, os 

pensamentos baseados nos preceitos deterministas e higienistas tomaram conta dos 

debates em torno do conceito estabelecido como raça. 

Vinculados e legitimados pela biologia, a grande ciência desse século, 
os modelos darwinistas sociais constituíram-se em instrumentos 

eficazes para julgar povos e culturas a partir de critérios deterministas 

e, mais uma vez, o Brasil surgia representado como um grande exemplo 
– desta feita, um ‘laboratório racial’ (SCHWARCZ, 2012, p. 20). 

 

A abolição da escravatura, em 1888, se deu em meio a este contexto. Se por um 

lado a escravização de populações inteiras era prática sem lugar em sociedades que se 

pretendiam modernas, por outro, mesmo após a libertação, as práticas cotidianas (Heller, 

2011) seguiam fortes matrizes coloniais calcadas em profundas bases de preconceitos, 

mas que a partir do darwinismo social14 poderiam ser justificadas pelo discurso científico. 

Grupos inteiros tinham suas características fundamentais determinadas pela tonalidade da 

pele ou a partir da origem geográfica. Neste contexto, ascendem nomes como Tobias 

Barreto (1991), Sílvio Romero (1954) e Raymundo Nina Rodrigues (2010).  

Autor de várias obras, Raymundo Nina Rodrigues baseou seus argumentos na 

ideia de valoração das raças. A superioridade branca, defendida pelo autor, teve como 

base o recorte ocidental europeu e manteve o homem branco no topo da grande pirâmide 

social.  Médico de formação, buscava apresentar sintomas sociais a partir de argumentos 

biológicos. Entre suas principais obras, estão: As raças humanas e a responsabilidade 

penal no Brasil (1894), O animismo fetichista dos negros baianos (1900) e Os Africanos 

no Brasil (1932). Seu argumento, muito violento à causa negra, ainda tratava essas 

populações pelo olhar da bestialidade. Se por um lado autores acreditavam na evolução 

 
14 Trata-se da aplicação da teoria da evolução ao conceito de raça. Estas definições buscavam justificar 
hierarquias sociais consolidadas, por meio do estabelecimento do padrão europeu, a partir dos preceitos 
de racionalidade e progresso como o estágio mais avançado do processo evolutivo (SCHWARCZ, 2012). 



24 

 

da sociedade até a perspectiva moderna, Rodrigues definiu dados comportamentos como 

características essenciais de grupos étnicos inteiros. O autor destacava em suas obras a 

existência de uma “criminalidade mestiça” (SCHWARCZ, 2012, p. 22), que 

consequentemente havia se convertido numa particularidade brasileira.  

O mapeamento feito pelo médico baiano tem como base a análise contextual pós-

abolicionista, que, além do apagamento institucional promovido, entregou cerca de 1,5 

milhões15 de ex-escravos à própria sorte a partir de um movimento de abolição que tirava 

das mãos dos senhores os componentes vistos como menos produtivos no processo 

trabalhista, a exemplo da Lei do Ventre Livre e do Sexagenário, as quais libertavam 

somente as crianças negras e os idosos negros com mais de 60 anos. Se por um lado a lei 

era vista como o primeiro passo para a abolição da escravatura, por outro desobrigava os 

senhores de engenho da responsabilidade tanto da infância quanto da velhice dos negros, 

mantendo sob domínio e subjugo os escravos em idade produtiva. Cabe destacar que a 

falta de políticas específicas e o preconceito institucional colocaram essa camada da 

população à margem da sociedade. Crianças negras recém-libertas não tinham acesso à 

educação pública antes da abolição da escravatura.  

 

No governo Pombalino (século XVIII) deu-se a instalação do ensino 

público, porém de forma precária, não suprindo as necessidades de 
grande parcela analfabeta da população brasileira. Nos documentos, 

disponíveis não há nenhuma menção à educação de crianças negras, 

filhos de escravos, com exceção da educação religiosa, que era 

obrigatória.16 

 

A falta de estrutura nacional para absorção da população recém-liberta no fim do 

século XIX, bem como a falta de políticas públicas para a inclusão dos negros no contexto 

moderno, foi traduzida como inaptidão essencial desta população, que ainda era 

subjugada mesmo após a assinatura da Lei Áurea. Ainda no contexto brasileiro, durante 

os anos após a abolição da escravatura, as formas de violência (físicas e simbólicas) foram 

diluídas em meio à estrutura cotidiana, por meio da manutenção de palavras associadas à 

 
15 Informação disponível no texto Lei Áurea: o final de uma luta que começou bem antes de 1888, 
disponível em:  https://www.terra.com.br/noticias/brasil/lei-aurea-o-final-de-uma-luta-que-comecou-
bem-antes-de-1888,b326e15ffd0f5410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html  (acessado em 29/01/2019). 
16 Trecho do texto A criança negra no Maranhão: uma leitura a partir da infância afrodescendente no 
Brasil. Disponível em: http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/individuais-
coautorais/eixo04/Kilza%20Fernanda%20Moreira%20de%20Viveiros%20-%20Texto.pdf (acessado em 
14/05/2018). 
 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/lei-aurea-o-final-de-uma-luta-que-comecou-bem-antes-de-1888,b326e15ffd0f5410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/lei-aurea-o-final-de-uma-luta-que-comecou-bem-antes-de-1888,b326e15ffd0f5410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/individuais-coautorais/eixo04/Kilza%20Fernanda%20Moreira%20de%20Viveiros%20-%20Texto.pdf
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/individuais-coautorais/eixo04/Kilza%20Fernanda%20Moreira%20de%20Viveiros%20-%20Texto.pdf
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perspectiva racial, que legitimavam, através da língua, a hierarquia étnica construída, ou 

pela discriminação através de itens culturais (Schwarcz, 2012). Assim, religiões afro-

brasileiras eram deslegitimadas, bem como traços da cultura africana, uma vez que se 

distanciavam dos ideais cristãos europeus.  

Ainda hoje, o resgate da memória da população negra se impõe como um grande 

desafio. Apesar de toda hostilidade e da associação da miscigenação e da inserção do 

negro na sociedade como sintoma do aumento da violência, Raymundo Nina Rodrigues 

(2010) denunciou o apagamento institucionalizado da escravidão no Brasil. 

 

Demais, bem pouco restará hoje delas. Destruiu-as a preocupação, tão 

sentimental quanto improfícua, da atual geração brasileira, de apagar da 

nossa história os vestígios da escravidão, fazendo consumir pelo fogo 
documentos em que se continha aquela verdade histórica a que, a mais 

de um respeito, nenhum povo se pode furtar, nem é lícito procurar 

iludir. Se o fogo a que se mandou entregar o arquivo da escravidão não 
é capaz de cancelar a história impressa dessa instituição, mais impotente 

há de ser para esgotar o sangue africano que, nas veias do nosso povo, 

estará a atestar de contínuo, na sua emigração da terra natal, a 
instituição que a promoveu (RODRIGUES, 2010, p. 29). 

 

A reflexão tem consonância com o texto de Gilberto Freyre, escrito décadas mais 

tarde, no qual o autor narra a ordem de Rui Barbosa, Ministro do Governo Provisório 

após a proclamação da República em 1889, acerca da destruição de documentos referentes 

a esse período histórico. Como consequência, a construção da história oficial desse dado 

período ficou nas mãos de teóricos que ainda mantinham ideais europeus, como Gilberto 

Freyre (2003), da fotografia ou a cargo da arte, já que o governo preservou apenas os 

registros de nascimento deste período. Há, entretanto, um contraponto a esta versão. 

Américo Jacobina Lacombe argumenta que o descarte se deu pela natureza fiscal dos 

documentos. Seriam “comprovantes de natureza fiscal que pudessem ser utilizados pelos 

ex-senhores de escravos para pleitear a indenização junto ao governo da República”, 

(LACOMBE, 1988,p33). 

No início do século XX, outras teorias acerca da composição racial brasileira 

ganharam corpo. Se num primeiro momento a miscigenação era vista com descrença e 

desprezo a partir de perspectivas que privilegiavam o embranquecimento da população, 

na obra de Gilberto Freyre a mistura de raças é colocada como característica fundamental 

brasileira. Antes de detalhar e criticar o esforço do autor, deve-se pensar na obra como 

um produto histórico de um contexto específico. O livro, que em algumas edições chega 
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a 700 páginas, narra a constituição da sociedade brasileira tendo como principal 

argumento a defesa das práticas do processo da colonização portuguesa. 

 

 

Figura 1. George Leuzinger. Fazenda do Quititi, c. 1865. Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Acervo IMS 

Obviamente, mesmo representando uma grande ruptura no pensamento corrente 

dos determinismos17 geográfico, biológico, e no já definido darwinismo social, Freyre 

apresenta leituras convergentes com os ideais da época. Em seu argumento, o autor 

defende a estrutura escravocrata brasileira. Apesar de admitir a existência da violência, o 

autor minimiza seus impactos ao atribuir papéis específicos e harmônicos a cada 

personagem de sua explanação. O relato apresenta como figura central o homem branco 

português e tudo aquilo que circunda a miscigenação. A participação de negros e índios 

surge a partir da interação sexual com o homem branco, tratada de maneira 

institucionalizada. 

Ao pensar as características da colonização portuguesa no Brasil, Freyre faz o 

comparativo com as colonizações inglesa e espanhola. Este processo de miscigenação, de 

acordo com o autor, surge antes da chegada dos lusitanos às Américas, já que a posição 

geográfica de Portugal representa o interstício entre vários povos e culturas. Mouros, 

africanos e espanhóis compunham o quadro de miscigenados. 

 
17 As perspectivas deterministas são classificadas como Racismo Científico. Ambas as estruturas 
deterministas apresentadas, antecedem o sujeito a partir de uma predisposição comportamental atrelada 
a questões, como cor e posição geográfica, muito calcada no Darwinismo Social. A partir desta lógica, 
sociedades não europeias, ou sem preceitos europeus, são incorporadas no discurso linear histórico como 
menos evoluídas. No Brasil, Nina Rodrigues foi o autor responsável pela produção de várias obras em que 
negros e mestiços eram apresentados como figuras bestiais, em contraponto com a sofisticação europeia. 
Apesar do autor considerar as tensões sociais ocasionadas pelo regime escravocrata, atribuía a pouca 
evolução social a uma predisposição à selvageria atrelada intrinsicamente à raça negra. 
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O que se sente em todo esse desadoro de antagonismos são as duas 

culturas, a europeia e a africana, a católica e a maometana, a dinâmica 
e a fatalista encontrando-se no português, fazendo dele, de sua vida, de 

sua moral, de sua economia, de sua arte um regime de influencias que 

se alternam, se equilibram ou se hostilizam (FREYRE, 2003, p. 69). 

 

A visão de celebração da mistura e, ainda, da valorização (mesmo que limitada) 

de culturas distintas colocou Casa Grande e Senzala (2003) no centro do ideário de Brasil 

enquanto nação. Apesar de ser um relato ainda hostil aos negros e índios, desta vez não 

pela crítica ferina, mas sim pelo fato de minimizar o entendimento das violências, Freyre 

levanta pontos relevantes sobre o processo de miscigenação. Além da análise sobre a 

população indígena, o autor apresenta diferentes etnias da população escravizada, além 

do Banto. Ao se referir ao negro brasileiro, Freyre destaca a alegria baiana em contraponto 

a outras realidades. Seu argumento refuta as teorias deterministas, apontando que as 

características mapeadas na população negra são, na verdade, fruto da precariedade 

nutricional numa crítica direta à monocultura. O autor pensa naquilo que se constitui 

como elemento racial fundamental como reflexo da dieta carente de nutrientes do 

brasileiro, sujeita ao mercado agrícola limitado. 

Outro ponto é o lugar ocupado no debate por cada grupo. Índias e negras 

representam um papel específico, assim como as crianças. Mulheres brancas, homens 

negros e homens índios, por sua vez, não têm função dentro do texto. As sinhás eram 

descritas pela crueldade, em defesa da preservação de seus relacionamentos com os 

descendentes de europeus e, de acordo com o autor, mutilavam e torturavam mulheres 

negras por ciúme. Já o homem negro passa longos trechos sem surgir no livro, sendo 

apenas a sequência lógica do menino negro, que assume papel fundamental na criação do 

menino branco.  

Muitas argumentações sobre o conceito de “democracia racial” brasileira não 

levam em conta os atores e suas funções na obra de Freyre. Se na perspectiva 

macrossocial o que se vê é a mistura quase que homogênea, observando detalhadamente 

percebe-se a mistura entre detentores de capitais, na figura dos homens brancos, e 

marginalizados, como todas as demais etnias e minorias representativas.  Em vez da 

harmonia falaciosa de que a miscigenação é prova cabal de que todos os brasileiros 

partem da mesma base de recursos, deve-se pensar pelo prisma das diferentes formas de 

capital, já que, em várias esferas, uma família branca miscigenada com indígenas não tem 

as mesmas condições de um grupo familiar negro também miscigenado com indígenas. 
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Entender a miscigenação também é analisar a partir de que capital étnico-social a estrutura 

familiar se constitui e, principalmente, se sustenta. 

Freyre (2003) utiliza o prisma do pensamento racial, mas um problema se impõe 

de antemão: a perspectiva da sociedade não parte de interações e fluxos, mas de acordo 

com a centralidade do indivíduo branco europeu. Neste contexto, negros são apresentados 

a partir de estereótipos em relatos comparativos distantes das metodologias científicas 

mais democráticas.  

Outra crítica importante se dá no campo dos signos, já que, como definido no 

início do capítulo, o termo raça absorve uma dupla função de criador e criatura da 

valoração na estrutura étnico-social. Para além de um signo, a palavra raça representa um 

modo de leitura da sociedade, amplamente hierarquizado. Algo recorrente dentro deste 

debate é o cruzamento dos conceitos de raça / gênero e raça / violência. Assim, se Nina 

Rodrigues apresentou o diálogo entre africanidade e criminalidade, Gilberto Freyre 

ocupou-se das interações carnais para ressaltar a harmonia entre as culturas, algo que 

ainda no século XXI constitui-se como potente discurso de unidade nacional brasileira. 

Por outro lado, a ascensão de pensadores influenciados direta ou indiretamente pelos 

Estudos Culturais Britânicos deslocou negros da posição do “outro” discursivo, em 

potentes vozes pela busca por representatividade e identidade (Hall, 2004). Tal aspecto 

pode ser observado desde o relato da diáspora negra, apresentado por Stuart Hall, às 

críticas a formação da elite brasileira por meio dos textos de Jessé de Sousa (2017). Nesse 

contexto, representantes de diferentes grupos étnicos promovem o deslocamento do olhar 

que, em vez da natureza passiva do observado, absorve caráter crítico, denuncista e 

reivindicatório. Este fato apresentou reverberações em diferentes industrias, incluindo o 

audiovisual.  

1.2 Negros e o mercado cinematográfico no início do século XX 

 

 De maneira sincrônica à inserção negra na sociedade moderna, o cinema se 

estabeleceu enquanto indústria. Experimentos do século XIX absorveram contornos 

empresariais a partir da invenção do cinematógrafo e das diversas técnicas de captação 

de imagem em movimento. Caminho semelhante foi seguido pelas indústrias de 

animação, que, por meio do refinamento técnico, galgaram espaço e relevância na 

indústria do cinema. Antes de abordar questões técnicas, cabe-nos numa primeira análise 

uma ponderação: os séculos XIX e XX representaram o fim da escravidão formal em 
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diversos países. Porém, mesmo em países com políticas públicas de inserções sociais de 

negros, não houve uma distribuição igualitária de capital que permitisse a entrada massiva 

dos negros nos espaços de poder. Ou seja, mesmo libertos do processo escravocrata, ainda 

havia uma estrutura comercial e industrial majoritariamente branca. Transpondo tal 

pensamento para a indústria do cinema, o domínio tecnológico exigia diferentes formas 

de capital. Um investimento possível de ser suportado apenas por empresas e famílias 

ricas. Não por coincidência, as vivências dignas de olhar e complexificação pelo cinema 

referem-se ao contexto europeu ocidental, e mesmo narrativas de países fora desse eixo 

são apropriadas mediante este centramento. 

 

 

Figura 2. Cartaz do Menestrel Show. 

 A exemplo das ponderações apresentadas por Nina Rodrigues (2010) e Gilberto 

Freyre (2003), grande parte da visão apresentada pelo cinema e pela animação neste 

período parte do olhar estereotipado. O cinema herdou a prática do blackface18, método 

de atuação herdado dos Menestréis19do século XIX, que faziam esquetes de humor por 

meio de uma representação negra submersa em diversos estereótipos20.  

A primeira coisa observada pela criança são os modos de 

comportamento preconceituoso estereotipados e as racionalizações ou 

 
18 Prática de pintar o rosto de preto e imitar de forma estereotipada movimentos, prosódia e hábitos 
negros. A prática fazia parte de shows de humor no século XIX e foi incorporada ao cinema e animações 
no século XX. 
19 No contexto abordado no estudo, trata-se de um membro de um grupo de artistas com os rostos 
enegrecidos que executam canções e músicas aparentemente de origem negra norte-americana. 
20 A autora apresenta seu argumento para a constituição de juízos provisórios e preconceitos, destacando 
centralidade de estereótipos no processo. 



30 

 

justificações dos mesmos feitos pelos adultos; só depois é que começa 

a sentir o ressentimento correspondente. (HELLER, 2011, p. 72). 

 

As representações apresentadas nas series Silly Simphonies (1928), Tom & Jerry 

(1940), Merrie Melodies (1931), ou mesmo em filmes de longa-metragem, como 

Fantasia (1940), Dumbo (1941) e A Canção do Sul (1946), baseiam-se em visões 

carregadas de estereótipos, porém consolidadas em seus respectivos contextos de 

lançamento. O cenário atual, no entanto, não dá espaço para tais representações, 

principalmente tendo em vista a ascensão social negra. 

 As animações ocidentais, que foram associadas ao entretenimento familiar 

principalmente após o surgimento dos Estúdios Walt Disney, tiveram que dialogar com o 

novo mercado que se anunciava. O esquecimento foi a solução para diversas denúncias 

de racismo. A ida de Tom & Jerry para a TV resultou no corte de diversas cenas que 

continham o chamado blackface21 entre outros problemas associados à excesso de 

violência e até mesmo incitação ao suicídio22. No caso da Disney, alguns trechos de filmes 

foram cortados, como foi o caso de Fantasia, sendo outros divididos em diversos curtas.  

 

1.2. Negros por eles mesmos: silêncio, apagamento, memória e resgate 

 

Antes de apresentar outros argumentos base para o debate racial em torno das 

animações, três conceitos surgem como pontos de extrema importância: memória, 

apagamento (esquecimento) e silenciamento. Isoladamente, os três itens representam 

tópicos de profunda discussão e debate. Para o presente estudo, faremos os acionamentos 

das temáticas para problematizar o registro audiovisual nas animações. 

Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles 

nos tragam seus testemunhos: é preciso também que ela não tenha 

deixado de concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos 
de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros nos 

trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum (HALBWACHS, 

1968, p. 12). 

 

Retomando a fala inicial do capítulo em que Halbwachs (1968) apresenta sua 

leitura sobre memória, há uma visão introdutória do conceito apresentada nos escritos do 

autor que destaca a possibilidade de registro e resgate das vivências de um povo. Um 

 
32 Mesma prática de pintar o rosto, mas reproduzida na animação.  
22 O trecho do episódio em questão está disponível no Youtube pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ucU6g1tx1Bw (acessado em 30/01/2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=ucU6g1tx1Bw
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ponto de atenção, porém, se estabelece no controle destes registros, já que a construção 

desta memória coletiva também surge mediante tensões sociais, uma vez que meios de 

comunicação, circulação e distribuição estão nas mãos de grupos específicos, os quais 

detém, inclusive, a construção da história formal em dados períodos, como é o caso do 

Jornalismo, por exemplo. A partir de um pensamento mais clássico e dicotômico, outro 

pilar fundamental se dá no campo do entretenimento, que estabelece dentro da ficção que 

se vale de questões do mundo prático para a construção de argumentos narrativos, 

definição de arquétipos e valoração de grupos sociais. 

Neste contexto estão os Estudos Culturais e o produto desses investimentos 

teóricos, que emergem como possibilidade de resgate de questões como identidade e 

diferença, dando espaço e voz para grupos antes marginalizados tanto por questões 

étnico/raciais quanto territoriais. Stuart Hall (2004), Angela Davis (2016), Jessé Sousa 

(2017), Muniz Sodré (1999), Darcy Ribeiro (2000) e Neusa Gusmão (2003) são exemplos 

de autores que apresentam questões específicas dos negros em seus trabalhos e garantem 

a visibilidade das demandas desses grupos no campo acadêmico. 

Ainda em textos escritos no início do século XX, é possível perceber a associação 

da população negra à primitividade por meio de uma visão estereotipada muito 

influenciada pelo regime escravocrata,  algo  que permeia diferentes produtos culturais, 

desde Romances Literários que narram o contato entre povos negros, indígenas e brancos; 

filmes (a exemplo de O Homem chamado cavalo, de 1970); ou em animações, como 

Ducktales (1987), que destacam um aspecto colonialista em suas representações 

(DORFMAN e MATTELART, 2002). O protagonismo negro e a ruptura proposta a partir 

dos anos 1960 denunciaram a necessidade de um olhar mais profundo acerca da cultura 

em suas várias esferas de compreensão.  

Uma voz internacional que pode servir como auxílio para entendimento do debate 

racial brasileiro é a de Angela Davis (2016). Se por um lado o debate racial do sul dos 

Estados Unidos apresenta características próprias a partir das leis de segregação locais, 

podemos usá-lo como parte de um entendimento decorrente do poder em relação ao corpo 

negro e para a compreensão da segmentação das agendas em grupos minoritários, a 

exemplo do feminismo negro. Para isso, devemos entender as diferenças em torno da 

diáspora Africana, que reside na possibilidade de construção da memória em ambos os 

países. Se no Brasil o processo abolicionista representou o apagamento de documentos 

relacionados à escravidão, Davis se vale de uma série de depoimentos que remontam as 

relações entre escravos e brancos neste período. Por meio da análise documental, foi 
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possível para a autora mapear o entendimento da época sobre os fluxos de poder 

instituídos, bem como perceber a violência do período escravocrata e os desdobramentos 

sociais contemporâneos. Essas informações foram fundamentais para a reconstituição das 

origens do feminismo negro e do refinamento da agenda deste movimento social.  

No Brasil, remontar a história negra é um exercício ainda mais difícil, já que há 

apenas um registro em primeira pessoa a partir da perspectiva dos escravos, a de 

Baquaqua que: 

[...] primeiro foi escravo de um padeiro em Pernambuco. Depois de 
tentar tirar sua própria vida, ele foi vendido para um capitão de navio 

no Rio de Janeiro, com o qual viajou ao longo da costa brasileira, 

principalmente ao Rio Grande do Sul. Durante uma viagem a Nova 
York em 1847, ele foi capaz de escapar da escravidão, morando 

posteriormente dois anos no Haiti durante uma época de turbulência 

política. Sob a proteção da American Baptist Free Mission Society ele 

voltou para os Estados Unidos da América no final de 1849 para se 
inscrever no New York Central College, em McGrawville, onde ele 

estudou entre 1850-53 23. 

 

O apagamento histórico silenciou vários personagens fundamentais para o 

processo abolicionista brasileiro. O fim da escravidão foi produto de um amplo 

movimento que englobava escravos e atores simpáticos à causa abolicionista, a exemplo 

de figuras como André Rebouças, em São Paulo; Francisco José do Nascimento (Dragão 

do Mar), em Fortaleza; e Adelina, no Maranhão. Tal construção discursiva oficial omite, 

ainda, a falta de políticas públicas para a inserção do negro no cenário moderno que se 

desenhava e a continuidade de práticas do período escravocrata na sociedade brasileira.  

Este apagamento narrativo reflete, ainda nos dias de hoje, uma cultura com marcas 

da escravidão e do eurocentrismo que busca renegar toda sua violência institucional, 

relegando-a ao esquecimento (POLAK, 1989).  

Apesar da igualdade enunciada discursivamente, há ainda nos dias de hoje um 

processo hierárquico pautado pelo debate racial.  Neste sentido, podemos recorrer a 

Muniz Sodré (1999) que, na obra Claros e Escuros, destaca a relação de valor implicada 

em cada raça: 

O compromisso racial seria, assim, a racionalização, por parte das 

camadas dirigentes, de uma realidade miscigenada. Mesmo parecendo 

acreditar na superioridade branca, as elites nacionais elaboraram um 
discurso de transigência, o da mestiçagem biológica e cultural, que 

gerou simultaneamente as ideologias do embranquecimento e da 

democracia racial (SODRÉ, 1999, p. 103). 

 
23 Informação disponível no site: www.baquaqua.com.br (acessado em 24/04/2018). 

http://www.baquaqua.com.br/
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Essa concepção esbarra em outro ponto caro às Ciências Humanas, com 

expressivo destaque para a Comunicação: o conceito de identidade. O termo, presente de 

forma seminal na obra de Stuart Hall (1992), nos permite investigar a composição da 

estrutura comunicacional hegemônica e seu papel normatizador, em contraponto ao 

movimento de construção dos indivíduos tanto pelo prisma do mundo social quanto 

cultural. A fragmentação ou pluralização das paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais, que ocupavam posições específicas, perde o 

“sentido de si” estável, abalando a ideia que temos de nós mesmos como sujeitos 

integrados. Neste plano de identidades fluidas e instáveis, principalmente no âmbito 

social, cabe-nos pensar o discurso comunicativo das mídias televisivas e a hegemonia 

cultural24 (HALL, 2004), a partir da tentativa de manutenção das estabilidades identitárias 

como forma de criar um ente baseado em grupos sociais, facilmente reconhecível.  

Além do caráter étnico e social, devemos destacar o fator geográfico e sua relação 

com o campo da comunicação. Jesus Martin Barbero destaca o potencial hegemônico 

deste campo na supressão das demandas locais: 

O que estamos tentando pensar é, de um lado, a hegemonia 

comunicacional do mercado na sociedade: a comunicação convertida 
no mais eficaz motor do desligamento e inserção das culturas – étnicas, 

nacionais ou locais – no espaço tempo do mercado e das tecnologias 

globais. Pois o que o fatalismo tecnológico acaba legitimando é a 

onipresença mediadora do mercado, e com ela a perversão do sentido 
das demandas políticas e culturais que encontram um modo de 

expressão nos meios, ademais da deslegitimação de qualquer 

questionamento de uma ordem social à qual só a tecnologia e o mercado 
permitiriam dar-se forma (BARBERO, 2004, p. 35). 

 

A interface com narrativas estadunidenses que abordem questões raciais permite 

a criação de paralelos e preenchimentos de lacunas sobre o contexto escravocrata 

brasileiro. No entanto, o fazer histórico e a constituição das práticas de miscigenação e o 

processo de colonização em ambos os países se deram de forma diferenciada.  

O fim da escravidão não significou liberdade, já que esta camada da população foi 

destituída de praticamente todas as formas de capital. No Rio de Janeiro, esse fator é 

marcado pela constituição territorial das grandes cidades. Os negros, que num primeiro 

 
24 Segundo a teoria de Antonio Gramsci, o exercício da hegemonia é pautado numa dominação ideológica, 
não inteiramente coercitiva, mas que se perpetua pela aceitação por parte do dominado (GRAMSCI, 
2001). Ou seja, baseia-se num movimento de criação de consenso. 
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movimento de migração urbana ocuparam os cortiços passaram a ocupar os morros 

cariocas no decorrer do século XX. Apesar de estarem as mesmas cidades e bairros, os 

limites sociais são demarcados pela topografia. 

 Como afirma Bourdieu ao abordar o poder simbólico, “as distâncias espaciais – 

no papel – coincidem com as distâncias sociais” (BOURDIEU, 2011, p. 153).  O autor 

define a ideia de “campo”, que pode ser compreendida como um universo social particular 

constituído de agentes ocupando posições específicas dependentes do volume e da 

estrutura do capital eficiente. O campo apresenta no seu interior uma distribuição desigual 

de capitais de diferentes tipos. No caso da população negra, a destituição do capital 

ocorreu em diferentes frentes. Além do econômico, as punições e a forma de dominação 

durante o regime escravocrata passaram pelo âmbito cultural, social e simbólico: “(...) no 

Brasil cor combina com prestígio e com lugar social, e apesar de silenciosa é eloquente 

em sua aplicação” (SCHWARCZ, 2012, p. 109). Tal visão entra em choque com o One 

drop rule estadunidense: “Por volta do início de 1700, a regra de ‘uma gota’ havia se 

tornado a forma social de definição de quem era negro no Sul dos EUA. Na época da 

Revolução Americana, havia escravos que pareciam brancos” (KIVISTO; RUNDBLA, 

2000, p. 103).25 

Antes de ser percebido como um signo que absorveu um novo sentido, a palavra 

‘raça’ incorpora uma forma de leitura que exclui o plano cultural e as tensões sociais do 

debate relacionados à constituição da sociedade. Em muitos casos, autores detalham as 

relações como características biológicas fundamentais, e não produto de um complexo 

sistema de embate de forças. A diferença no olhar sobre a mestiçagem já revela um 

abismo entre as concepções e tratativas raciais brasileiras e dos Estados Unidos.  

O argumento racial foi crucial para a organização moderna da sociedade por meio 

da consolidação histórica de estruturas de poder fortemente calcadas pela cor da pele e 

subjugo cultural. Em contrapartida, essa ação estabeleceu as formas de resistência. Um 

apagamento histórico institucionalizado e sistematizado tanto política quanto 

mercadologicamente que pode ser percebido atualmente através da busca por 

representação e representatividade, bem como pela reivindicação da construção de uma 

memória coletiva, que pode ser compreendida como: 

Uma ou mais pessoas juntando suas lembranças conseguem descrever 

com muita exatidão fatos ou objetos que vimos ao mesmo tempo em 

 
25 Tradução do texto: “By the early 1700s, the one-drop rule had become the social definition of who is 
black in the upper South, and it spread southward from there. By the time of American Revolution, there 
were slaves on southern plantations who looked White” (KIVISTO; RUNDBLAD, 2000, p. 103). 
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que elas, e conseguem até reconstituir toda a sequência de nossos atos 

e nossas palavras em circunstâncias definidas, sem que nos lembremos 
de nada de tudo isso (HALBWACHS, 2013, p. 31). 

 

O direito à memória e historicidade se constitui como objeto de disputa em vários 

campos, inclusive o político. Um ponto de suma importância é que, mesmo escassa desde 

as primeiras décadas da animação, há a representação negra nestas narrativas. Num 

primeiro momento, este fato resvalou numa série de preconceitos e atualmente se 

manifesta como uma valiosa oportunidade de mercado.  

Apesar de inquestionáveis avanços, há uma série de problemáticas em torno 

dessas representações. Há, entretanto, a necessidade de se pensar como ponto de partida 

na grande gama de significados abarcados pelo termo representar. Diferentemente do que 

se tenta estabelecer, este não é um conceito estável. Ele atende a fatores imagéticos, como 

a representação em uma gravura, a ideia de trazer à memória, figurar-se, ou mesmo 

constitui-se como algo que se põe no lugar de outro algo, como visto na instância de 

poder, por exemplo.   

Transpor o conceito de representação para a realidade prática impõe desafios, 

principalmente ao se estabelecer como norte os conceitos de estabilidade, espaço social e 

poder simbólico.  

a percepção do mundo social é produto de uma dupla estruturação: do 

lado objetivo, ela é socialmente estruturada porque as propriedades 
atribuídas aos agentes e instituições apresentam-se em combinações 

com probabilidades muito desiguais: assim como os animais com penas 

têm mais possibilidade de ter asas do que os animais com pelo, assim 
também os possuidores de um domínio refinado da língua têm mais 

possibilidade de serem vistos nos museus do que aqueles que são 

desprovidos desse domínio. Do lado subjetivo, ela é estrutura da porque 

os esquemas de percepção e apreciação, em especial os que estão 
inscritos na linguagem, exprimem o estado das relações de poder 

simbólico: penso, por exemplo, nos pares de adjetivos: pesado/leve, 

brilhante/apagado, etc., que estruturam o juízo de gosto nos mais 
diferentes domínios. Esses dois mecanismos concorrem para produzir 

um mundo comum, um mundo de senso comum, ou, pelo menos, um 

consenso mínimo sobre o mundo social (BOURDIEU, 1990, p. 160). 

 

A partir de Bourdieu, é possível perceber a representação e principalmente a 

representatividade como formas de capital simbólico. Não é à toa que grande parte das 

disputas se configuram no plano midiático e grupos minoritários reivindicam o direito à 

visibilidade. Pensar neste conceito com base na infância, principalmente após o papel 

assumido pelas animações depois dos anos 1960, se impõe como um novo desafio. Num 
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contexto pautado pelos elementos fantásticos, a representatividade e a identificação 

podem surgir de diferentes maneiras. A criança, de forma geral, não se vê representada 

por algo. Ela simplesmente é. A gama de personagens dignos de identificação nem sempre 

tem as atribuições fenotípicas usuais. Assim, não é estranho que uma criança “seja” a 

Peppa26 ou Jake27. A representatividade, neste contexto, pode partir de outras esferas. A 

porquinha cor-de-rosa Peppa pode criar uma ponte com a criança a partir da perspicácia, 

enquanto Jake, pela sede de aventuras. Sendo assim, não é de se admirar que filmes como 

Frozen (2014), por exemplo, que não têm personagens de pele escura, tenham grande 

adesão infantil em países como o Brasil. A partir deste pano de fundo, percebe-se que, 

para a criança, há uma série de aspectos a serem considerados no plano da representação. 

Para além da reprodução fenotípica e das culturas, uma representação deve acontecer a 

partir de personagens dignos de admiração e identificação. A memória, na criança 

ocuparia um outro lugar: 

Desde que a criança ultrapasse a fase na vida amplamente sensitiva, 

desde que ela se interessa pela significação da imagem e dos quadros 
que percebe, podemos dizer que ela pensa em comum com os outros, e 

que seu pensamento se divide entre o conjunto das impressões todas 

pessoais e diversas correntes do pensamento coletivo (HALBWACHS, 

2013, p. 62). 

A construção da memória se dá através do equilíbrio entre pensamento coletivo e 

individual. Mas quando nos referimos à representação e à representatividade na infância, 

sobre o que falamos? Nesta fase, representação e representatividade emergem como 

forma de conhecimento e principalmente do despertar do gosto pelas práticas e estéticas 

relacionadas ao grupo, seja ele étnico ou social, que a criança está inserida, e este sim, 

que busca a representatividade e reconhecimento efetivos. Antes de mais nada, uma 

consideração pertinente diz respeito ao aspecto político atribuído ao conceito:  

John Stuart Mill debate-se com o mesmo dilema. Ele também acredita 

ser um “fato universalmente observável” que um indivíduo irá preferir 
seus “interesses egoístas àqueles que compartilha com os outros, e irá 

preferir seu interesse imediato e direto àqueles indiretos e remotos” 

(John Stuart Mill, 1947, capítulo 6: 252). Na verdade, por esse mesmo 

motivo, Mill defendeu o governo representativo, o sufrágio universal e 
a representação proporcional: “É importante que todos os governados 

tenham voz no governo, porque é difícil esperar que aqueles que não 

têm voz não sejam injustamente preteridos por aqueles que têm 
(PITKIN, 2006, p. 39). 

 

 
26 Protagonista do seriado PeppaPig (2004). 
27 Personagem de Hora de Aventura (2010).  
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O cinema estadunidense, de forma recorrente, sofre críticas sobre a forma de 

representar, que, em grande parte, é amplamente influenciada por visões estereotipadas, 

principalmente se o ponto de análise são culturas consideradas periféricas pelo prisma 

eurocêntrico. Muitas dessas visões, ainda muito calcadas na centralidade masculina 

branca, representam grupos étnicos de maneira estereotipada a partir do prisma do 

exótico. Movimentos de câmera, paleta de cores e o uso do humor, entre outros 

componentes narrativos, estabelecem a forma de inserção negra no contexto. O 

deslocamento desta centralidade tem emergido nas produções cinematográficas por meio 

da pluralização dos espaços nas produções midiáticas, tendo como base o conceito de 

lugar de fala (RIBEIRO, 2017). Assim, filmes com protagonismo feminino têm buscado 

diretoras e longas com temática negra, diretores e roteiristas negros.  

Sucessos recentes de bilheteria como Mulher-Maravilha (2017) e Pantera Negra 

(2018) ratificaram estas iniciativas pela confirmação da existência de um público que 

busca ser representado nas narrativas que consome. Dirigidos, respectivamente, por Patty 

Jenkins e Ryan Coogler, além do papel enquanto entretenimento, ambos os filmes foram 

envoltos em pautas políticas e da celebração da representatividade. 

A celebração de obras deste perfil se sobrepõe aos anos de esquecimento destes 

grupos sociais. A Warner, por exemplo, produz filmes pelo selo DC desde 195128, mas 

excetuando-se o piloto para a TV de Mulher-Maravilha, apenas em 2017 houve uma 

personagem feminina como protagonista nos filmes baseados em quadrinhos.  

A constituição do vínculo e dos laços ao tema proposto como base a ser 

representada, se impõem como centro da disputa do processo representativo. De um lado, 

há uma profusão de identidades, tensões e condições sociais fluidas. Do outro, um 

mercado que se pauta pelo consumo em larga escala, algo que destoa do caráter 

interseccional (DAVIS, 2016) das agendas identitárias.  

Desta maneira, não é de se admirar que um filme, como A Princesa e o Sapo 

(2009)29, que apresenta a primeira princesa negra das animações produzidas pelos 

estúdios Walt Disney, tenha sofrido duras críticas por grupos que não se sentiam 

representados pelo desenho. Apesar de se anunciar como uma ode à representatividade, a 

 
28 Ano de lançamento de Superman and the Mole Men. 
29 O filme narra as aventuras de Tiana, que é transformada em sapo. A animação inverte a ordem dos 
eventos do conto original O Príncipe Sapo. O longa foi responsável pela reativação da área de animação 
tradicional da Disney e, além disso, apresenta a primeira princesa negra da empresa. É também 
considerado o primeiro longa-metragem da chamada “Era de Reavivamento”, compreendida entre 2009  
e 2017. 
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partir de uma análise detalhada, a narrativa se constitui pelo reforço à meritocracia e à 

estrutura que deixou a população negra à margem.  

O olhar de distanciamento estabelece a política dentro-fora. Cabe dizer que, 

diferentemente da estrutura europeia, que se define como padrão, a lógica de diversos 

países que estejam distantes do centro é dada pelo prisma da tradução e dos paralelismos. 

O olhar que se pauta pela construção de públicos que consomem não só as películas, mas 

toda a rede de produtos derivados (Dizard, 1997), parte do poder aquisitivo para a 

definição do público a ser contemplado nas narrativas. Assim sendo, a visão daquilo que 

é representado nas telas surge através dos vínculos e laços dos grandes centros, regiões 

que têm acesso aos grandes grupos cinematográficos, à estrutura on-line e lojas.  

Mas tendo como base o fato de as animações com foco na representatividade no 

mainstream serem algo recente, como podemos definir uma forma de leitura destes 

produtos culturais? Enquanto grandes grupos midiáticos se perpetuam no poder, mídias 

inclusivas, como o Afroflix30 não conseguem se estabelecer no mercado. 

Mesmo não sendo o ponto central do presente estudo, no que se refere às 

animações, a criança se institui como um elemento importante na equação, já que 

historicamente ela é idealizada (DORFMAN; MATTELART, 2003) nestas produções 

desde o conceito de entretenimento familiar, adotado pelo cinema, à definição de uma 

faixa de horário infantil na TV pautada pela apresentação e reprise de animações 

(KOMPARE, 2005). Tal fato coloca em jogo a formação da visão de mundo proposta 

para a infância. Visto pelo prisma do negro, a formação de uma visão de mundo que 

invisibilize a história, os conflitos e todo o contexto de subjugo resultante na construção 

do argumento racial, mesmo que involuntariamente, se configura como potente 

ferramenta ideológica. Desta forma, animações que apresentam protagonistas de etnias 

diferentes do padrão eurocêntrico carregam em si uma dupla função: de um lado entreter 

e do outro perpetuar-se como o registro da memória de uma dada camada da sociedade a 

partir da visão dos grupos que têm o direito ao registro.  

 

 
30 De acordo com a descrição presente no site da plataforma, a “AFROFLIX é uma plataforma que 
disponibiliza conteúdos audiovisuais online com uma condição: aqui no AFROFLIX você encontra 
produções que possuem pelo menos uma área de atuação técnica/artística assinada por uma pessoa 
negra. São filmes, séries, web séries, programas diversos, vlogs e clipes que são produzidos OU escritos 
OU dirigidos OU protagonizados por pessoas negras”. Disponível em: http://www.afroflix.com.br/sobre-
o-site/ (acessado em 02/08/2018). 

http://www.afroflix.com.br/sobre-o-site/
http://www.afroflix.com.br/sobre-o-site/
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1.3. Infância, negritude e mídia no Brasil 

 

Grande parte do que se constitui como narrativa infantil brasileira segue o ideal 

apresentado por Monteiro Lobato em suas obras. Um dos grandes exemplos foi o Sítio do 

Pica-Pau Amarelo que, no decorrer de suas quatro versões televisivas (incluindo a recente 

animação exibida em 2012 a partir do livro Reinações de Narizinho, de 1921), manteve a 

construção dos personagens tal qual havia sido idealizada por Monteiro Lobato, numa 

narrativa que apresenta estereótipos do contexto pós-abolicionista.  

Antes de analisar a produção de animações e a estrutura de consumo no Brasil, 

cabe-nos debater a constituição da mídia para crianças no país. Um grande número das 

animações que fazem parte da programação infantil nas emissoras de TV aberta do país 

são provenientes dos EUA. Programas como Clube da Criança, TV Colosso, Xou da 

Xuxa, Bom dia e Cia e Mara Maravilha, tinham grande parte do horário de exibição 

composto por animações estadunidenses feitas para a TV, apesar de destinarem parte do 

tempo para interação com a audiência por meio da leitura de cartas e brincadeiras. Nos 

programas, o modelo de apresentadoras se mantinha o mesmo – loiras –, sendo exceções 

na TV aberta a Mara Maravilha, que ostentava longos cabelos negros e associava sua 

imagem ao estereótipo indígena, além de Cinthya Rachel, apresentadora do programa 

Cometa Alegria, exibido na extinta TV Manchete, que posteriormente se tornou uma das 

protagonistas do Castelo Ra-tim-bum (1994), na TV Cultura. Em muitos programas, 

negros sequer apareciam como assistentes de palco.  

Em grande parte restrita ao horário matinal, a programação infantil passou por 

altos e baixos, principalmente em canais de grande audiência, como a TV Globo. A 

emissora, que destinava a faixa entre 8h e 12h da grade para as crianças, pouco a pouco 

diminuiu a participação dos pequenos até que, por fim, extinguiu a faixa destinada ao 

público infanto-juvenil na TV aberta. O espaço foi ocupado pelo programa Encontro com 

Fátima Bernardes, lançado no dia 25 de junho de 2012. O canal Gloob, iniciativa da 

Globosat de criação de um canal com conteúdo exclusivamente infantil na TV paga, foi 

lançado dez dias antes, em 15/06/2012.  

Já sob a perspectiva das animações, nos anos 1940, Walt Disney investiu em dois 

projetos associados ao Brasil. Foram eles os filmes Alô, Amigos (1942) e Você já foi à 
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Bahia? Ambos apresentando Zé Carioca31 como protagonista. Os títulos foram 

responsáveis pela exportação da imagem do Brasil neste período a partir da visão 

estadunidense. Você Já Foi à Bahia apresentava Carmem Miranda como grande estrela. 

Em contrapartida, a produção de animações brasileiras caminhava a passos curtos. Apesar 

de 1917 ser considerado o marco para o início da produção de animações no Brasil32, 

apenas em 1952 o primeiro longa-metragem do gênero foi lançado no país: Sinfonia 

Amazônica33, que foi produzido exclusivamente por Anélio Latini Filho, que se dedicou 

ao projeto no decorrer de cinco anos. O filme apresenta similaridades com o ambicioso 

Fantasia (1940) e tem como cerne narrativo a apresentação da fauna e da flora brasileiras 

por meio do relato de folclores da região norte do país. A construção musical utiliza o 

samba e a MPB como elementos fundamentais.  

Mesmo após cem anos de produção, a consolidação do mercado de animação no 

Brasil é fenômeno recente. Maurício de Souza foi um dos principais nomes responsáveis 

pelo fomento das animações nas últimas três décadas do século XX. A transposição dos 

personagens dos gibis da turma da Mônica para as animações ocorreu ainda nos anos 

1970 e acompanharam o desenvolvimento técnico desta modalidade audiovisual. Cabe 

destacar que a visão instituída pelos Estúdios Walt Disney, em que as animações eram 

voltadas majoritariamente para o público infantil, foram mantidas no mercado brasileiro.  

As produções de animações da Turma da Mônica continuam ainda hoje na TV, cinema e 

internet em diferentes versões dos personagens, a exemplo da série de curtas Turma da 

Mônica Toy, disponibilizados no YouTube. Outros títulos importantes a serem 

considerados são Cassiopeia (1996), primeiro longa-metragem brasileiro 

computadorizado, e O menino e o mundo (2014), que concorreu ao Oscar de melhor 

animação em 2014.  

 
31 Estas animações estão inseridas na chamada Wartime Era, que contempla os desenhos produzidos 
pelos Estúdios Walt Disney entre 1943 e 1949. Este período foi marcado pela produção de compilações 
de animações, como pode ser observado em Alô, Amigos (1942),Você já foi à Bahia? (1944), Música 
Maestro! (1946), Como é bom se divertir (1947), Tempo de Melodia (1948) e As Aventuras de Ichabod e 
Sr. Sapo (1949). 
32 Apesar dos mais de 100 anos da produção de animações, a construção de um mercado que permita a 
produção sistemática de animações ainda está em processo de consolidação no país. Nos últimos anos, 
houve um aumento no volume de produções, muito influenciada pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), 
administrado pelo Ministério da Cultura (MinC) por meio da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), tanto 
no cinema quanto em séries para a televisão. Desde 2007, o FSA investiu mais de R$ 109 milhões em 
produções do gênero, em sua maioria voltadas para o público infantil. Informação disponível no site: 
http://revistadecinema.com.br/2018/02/brasil-lanca-maior-numero-de-animacoes-em-22-anos/ 
(acessado em 30/07/2018). 
33 Alguns trechos da animação estão disponíveis em plataformas de streaming, como o Youtube. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=176ueJPE2ao (acessado em 30/01/2018). 

http://revistadecinema.com.br/2018/02/brasil-lanca-maior-numero-de-animacoes-em-22-anos/
https://www.youtube.com/watch?v=176ueJPE2ao
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Opondo-se à constituição étnica nacional, que mantém 54% de negros, as 

produções infantis mantêm características do discurso hegemônico internacional, algo 

que se opõe à identidade nacional apresentada por Gilberto Freyre, mas mantém o ponto 

de vista do autor através da centralidade étnica branca. É contraditório, no entanto, 

analisar a distância entre estas representações e a ideia de imaginário social, que se define 

como elemento 

fundamental para o entendimento do universo de representações 

simbólicas que caracterizam os valores e crenças de uma determinada 

sociedade. O imaginário social está composto por um conjunto de 
relações imagéticas que atuam como memória afetiva de uma dada 

cultura, um substrato ideológico mantido pela comunidade (MORAES, 

2009, p. 29). 

 

Pode-se perceber um deslocamento da etnia e da cor para a fauna, flora e cultura, 

no que diz respeito à representação do Brasil por meio do audiovisual voltado ao público 

infantil. Assim, a identidade da população se condiciona mais ao folclore do que à 

população em si. A constituição da fábula como tipo textual normatizador 

hegemonicamente não dependente da fisiologia humana para fazer sentido.  

 

[...] quando intencionalmente se busca neutralizar ou silenciar 

representações, identidades e aspirações presentes em um contexto 

histórico social, almeja-se impedir que expressões singulares 
desordenem a memória que se quer oficializar ou contraditem as linhas 

do imaginário fixadas perante a comunidade (MORAES, 2009, p. 32). 

 

Costumes, comportamentos e lógicas comerciais podem ser traduzidos através das 

fábulas, que se constituem como elementos eficazes para a solidificação das dinâmicas e 

valores hegemônicos.  

Este debate inicial em torno dos fluxos de poder e apagamentos será desenvolvido 

no próximo capítulo ao abordarmos a representação negra nas animações durante a 

primeira metade do século XX.  
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CAPÍTULO II 

Panorama histórico do negro nas animações entre 1930/1990 

 

Antes de se consolidar como linguagem específica, a animação passou por 

intensos momentos de testes. O longo percurso entre experimentalismo e indústria 

consolidada carrega em si uma construção cumulativa de linguagens que, somadas à 

possibilidade de subversão da ordem prática, conseguiram converter a imaginação em um 

universo crível. Distante das possibilidades apresentadas pela fotografia e sem apoio 

direto no mundo real, os desenhos são resultado de um big bang em que o homem é 

criador e criatura representada, seja de forma expressa ou alegórica. Mesmo sendo um 

mundo ‘criado do zero’, a animação se espelha em dinâmicas, regras, representações e 

possibilidades do mundo prático.  

Compreende-se que a audiência não é enganada pela ilusão diegética, 

pois ‘sabe’ que o que se apresenta na tela não passa de ficção. E, ainda 
assim, é de importância vital para o desenrolar correto do espetáculo 

que esse faz-de-conta seja escrupulosamente respeitado, que tudo seja 

preparado em função da efetividade da ilusão e que confira a ela um ar 
de verdade (esse é o problema da verossimilhança) (METZ, 1972, p. 

72). 

Apesar da ideia de liberdade criativa, a consolidação da animação como 

linguagem dependeu de fatores reconhecíveis e aceitos pelos públicos consumidores 

dessas obras. Este fenômeno artístico é submetido à valores, temporalidades e crenças de 

uma estrutura social complexa. Se os livros narram versões de diferentes histórias, o 

audiovisual estabelece uma relação testemunhal com aquilo que é transposto nas telas por 

meio da gênese desses universos fantásticos. Essa liberdade criativa e as possibilidades 

lúdicas dos desenhos animados estabelecem, no ocidente, uma associação quase direta 

entre animação e infância.  

 

2.1. Consolidação técnica e representação negra (1930/1959) 

 

Ao remontar o percurso dos desenhos desde o contexto cinematográfico até a TV, 

fica evidente que a consolidação das crianças como público preferencial foi fruto de uma 

série de acasos decorrentes do desenvolvimento de três formatos narrativos: o curta-

metragem, o longa-metragem e o desenho seriado para TV.  Resumidamente, se no 

primeiro caso(o dos curtas), a linguagem buscava estabelecer a construção de um público 

cativo equilibrando a experiência narrativa cinematográfica e consolidação técnica, a 
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construção do longa-metragem animado se pauta pela experiência familiar e, no caso da 

animação da TV, à priori, resultou na consolidação de um produto especificamente 

voltado para as crianças, a partir das dinâmicas da grade televisiva (KOMPARE, 2005). 

Antes de traçar um panorama da representação racial nas animações, é pertinente 

remontar brevemente o início deste mercado. Definir um marco zero para a animação é 

um trabalho difícil, já que abarca diferentes técnicas usadas em várias obras audiovisuais. 

Há, entretanto, um ponto de ruptura a ser considerado que foi o surgimento do 

fotograma34. Estima-se que a técnica foi originada na China35, por meio do uso de luz e 

sombras e aperfeiçoada no século XII, com o surgimento do epidascópio36, também 

conhecido como lanterna mágica. A técnica é considerada o primórdio dos projetores que 

deram origem ao cinema.  

No início do século XX, o cineasta francês George Meliés já apresentava técnicas 

de animação stopmotion em suas obras. A união entre o registro das ações reais e 

animação é, ainda hoje, a base para os efeitos especiais cinematográficos.  Os filmes Le 

Voyage dans la Lune (1902) e Voyage à travers l'impossible (1904) se valiam da técnica 

 
34 Cada uma das imagens impressas quimicamente num filme.  
35 Informações disponíveis no link:  
http://www.lambda.maxwell.ele.puc-rio.br/21766/21766_3.PDF (acessado em 02/11/2018). 
36 Imagem disponível em https://i0.wp.com/media.gettyimages.com/photos/engraving-from-ars-magna-
lucis-et-umbrae-published-in-1646-by-the-picture-id90738203?w=600 (acessado em 02/02/2019). 

Figura 3. Epidascópio (Lanterna Mágica). 

http://www.lambda.maxwell.ele.puc-rio.br/21766/21766_3.PDF
https://i0.wp.com/media.gettyimages.com/photos/engraving-from-ars-magna-lucis-et-umbrae-published-in-1646-by-the-picture-id90738203?w=600
https://i0.wp.com/media.gettyimages.com/photos/engraving-from-ars-magna-lucis-et-umbrae-published-in-1646-by-the-picture-id90738203?w=600
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para narrar eventos inusitados distantes da realidade prática. Algo que foi perpetuado por 

diversos anos, a exemplo de filmes como The Haunted House (1907), King Kong (1933), 

Os Argonautas (1963) ou Os Fantasmas se Divertem (1988). Muitos personagens 

completamente computadorizados, como Cesar, de O Planeta dos Macacos–A Guerra 

(2017) são feitos por captura de movimento. Algo que pode ser considerado como a 

sofisticação de técnicas como a rotoscopia, por exemplo. 

 

Figura 4. Andy Serkis na captura de movimento de Cesar, protagonista da trilogia de prelúdios do filme O 

Planeta dos Macacos. 

 

A possibilidade de estabelecer a sensação de movimento e o potencial narrativo 

podem ser observados em diferentes momentos da consolidação da linguagem do desenho 

animado, bem como o estabelecimento de uma lógica de causa/consequência no universo 

fantástico criado. Além de iniciar o debate em torno das formas de representação negra 

presentes nas animações, cabe-nos remontar brevemente o contexto técnico e social em 

que as animações surgem. 

 

2.1.1. Desenvolvimento técnico e a visão pós-colonial 

 

A história do desenho animado remonta ao início do século XX. Apesar de 

diferentes experimentações ainda no século XIX, apenas em 1907 estreou a primeira 

animação com teor narrativo: Fantasmagorie37. O curta apresenta em pouco menos de 

 
37 Há uma controvérsia em torno do título de primeira animação da História, já que 
HumorousPhasesofFunny Faces data de 1906.  
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dois minutos elementos surrealistas e uma breve história narrada pela perspectiva de um 

palhaço.  

A possibilidade de animar surge bem antes da criação dos Estúdios Walt Disney, 

mais precisamente em 1906, a partir do trabalho de James Stuart Blackto, que, ao filmar 

uma sequência de desenhos, deu origem ao que é conhecido hoje como fotograma. Nos 

Estados Unidos, a técnica foi aprimorada em 1914 com as primeiras animações feitas com 

celuloide, a partir do método desenvolvido por Earl Hurd38. A técnica, conhecida como 

Rotoscopia, aprimorou o movimento dos personagens e a noção de profundidade nos 

desenhos: 

Tratava-se de películas transparentes que permitiam ao artista desenhar os 

cenários de fundo e os personagens em folhas separadas, para depois 
sobrepô-las. A partir da técnica de Hurd, criou-se a trucagem de múltiplos 

planos, com a sobreposição de uma série de folhas transparentes de 

celuloide, cada uma com uma personagem ou elemento móvel da 
paisagem, dispostas uma atrás da outra em molduras separadas. Variando-

se os movimentos e as distâncias e trenas molduras em relação à câmera, 

as cenas ganharam realismo e profundidade. Exemplo do uso dessa técnica 

está em Branca de Neve e os sete anões, dos estúdios Disney, em 1937 
(MIKOSZ, 2005, p. 35). 

 

 

 
38 Informação disponível no site: http://animacaosa.blogspot.com/2015/05/historia-do-cinema-de-
animacao.html (acessado em 17/10/2018). 

Figura 5. Esta mesma técnica também permitia misturar a animação com imagens reais, recurso este que 

foi muito usado na época pelos Estúdios Bray em personagens como O Palhaço Koko na versão de Branca 

de Neve (1927), que apresentava Betty Boop como protagonista. 

http://animacaosa.blogspot.com/2015/05/historia-do-cinema-de-animacao.html
http://animacaosa.blogspot.com/2015/05/historia-do-cinema-de-animacao.html
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No fim da década de 1920, os Estúdios Disney desenvolveram formas de 

sincronismo entre a imagem e os sons dos desenhos.  Steamboat Willie (1928) é 

considerado o primeiro desenho comercial a utilizar a técnica. O curta abriu a 

possibilidade de saltos tecnológicos que culminaram em Branca de Neve (1937), grande 

sucesso do estúdio.  

Entre os anos 1920 e 1940, a Disney norteou seus esforços pela sofisticação das 

técnicas para animar personagens humanos e paisagens naturais39, algo perceptível nos 

curtas da série Silly Symphonies (1929), que serviram como uma espécie de laboratório 

para o estúdio. Se por um lado, havia o desenvolvimento técnico que estabelecia relações 

de verossimilhança entre o mundo prático e o animado, por outro a subversão da física e 

da ordem lógica surgia como uma das características fundamentais das animações. Um 

exemplo é a técnica do Squash & Strech40 (comprimir e esticar), que garante a criação de 

personagens com um tom mais cartunesco, a partir de ações que desafiam a física. 

 

Dentro de uma mesma narrativa de desenhos animados, é possível submeter os 

personagens a diferentes ordens das leis da física, algo muito utilizado para pensarmos a 

violência nas animações, que pode surgir como algo fantasioso e sem gravidade (como 

 
39 Informações disponíveis no documentário A mais bela de todas, presente na versão de 2005 do filme A 
Branca de Neve. 
40 Informações disponíveis no site: http://www.pixstudios.com.br/blog/novidades-de-computacao-
grafica-e-games/os-12-princ%C3%ADpios-da-anima%C3%A7%C3%A3o (acessado em 01/08/2018). 

Figura 6. Exemplo de Squash e Strech. 

http://www.pixstudios.com.br/blog/novidades-de-computacao-grafica-e-games/os-12-princ%C3%ADpios-da-anima%C3%A7%C3%A3o
http://www.pixstudios.com.br/blog/novidades-de-computacao-grafica-e-games/os-12-princ%C3%ADpios-da-anima%C3%A7%C3%A3o
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definido no código Hays41) ou como motivador do senso de ruptura, como o ferimento ou 

a morte de um personagem que se mantém até o fim da narrativa.   

Elementos surrealistas e a violência fantasiosa são herança direta do já 

mencionado Fantasmagorie (1907), porém a consolidação como uma possibilidade de 

mercado exigiu o aprimoramento de outros fatores de ordem narrativa e técnica. Os 

primeiros curtas-metragens tratavam temáticas adultas e eram exibidos antes dos longas-

metragens hollywoodianos42. De forma recorrente, estúdios produtores de desenhos 

animados faziam uso de contos clássicos europeus, o que por si já determinava um olhar 

para a sociedade a partir das estruturas pós-colonialistas. O início do século XX foi 

marcado pelos vários conflitos de ordem racial nos Estados Unidos e, no caso do Brasil, 

pela herança da abolição da escravatura sem políticas públicas específicas para os negros 

recém libertos. 

 Uma primeira associação lógica se configura no fato de que, apesar da diferença 

na construção histórico/racial apresentada entre Brasil e Estados Unidos, as matrizes das 

estruturas de preconceito acabam por ser próximas, muito influenciadas pelos discursos 

deterministas e positivistas. Como aponta Lilia Schwarcz (2012), a constituição social 

brasileira inibiu o preconceito racial de forma expressa no discurso, porém, ele se 

perpetua como prática corrente diluída na cotidianidade. Dito isto, é possível 

compreender a receptividade de narrativas racistas, a exemplo de Tom & Jerry (1941), 

num país com alto número de negros, como o Brasil. Outro ponto a ser destacado se dá 

pela ressignificação da História, pela construção de narrativas que utilizam tensões sociais 

como humor: 

Considerando-se que toda posição política abraçada no presente é o 

reflexo de formas particulares de se ver o passado, o poder de reescrever 

a história não é insignificante (...) Meninos e meninas que se saciam na 
Fundação Disney de Conhecimento Eurocêntrico tem tomado parte 

num currículo político com sérias implicações para a formação da sua 

consciência ideológica (STEINBERG e KINCHELOE, 2001, p.12). 

 

Após a popularização da TV e da migração dos curtas cinematográficos para as 

emissoras, percebe-se um deslocamento de público. Animações de cunho adulto, ou 

familiar passam a compor a rotina dos pequenos. Tal fato pode ser somado a um dado 

 
41 De forma sintética, pode-se dizer que o código Hays foi um apanhado de regras morais aplicadas aos 
filmes lançados nos Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 1970. 
42 Informação presente no documentário A mais bela de todas. Disponível no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=qvaJ61Lai_g (acessado em 10/11/2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=qvaJ61Lai_g
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apresentado por Dênis Moraes (2009), sobre o qual o autor destaca a profusão de 

conteúdos estadunidenses voltada para o público infantil brasileiro. 

 

Apesar de apresentar um quantitativo menor, é possível remontar alguns passos 

da animação no Brasil. O mercado nacional foi marcado por produções espaçadas, muitas 

delas com a perda dos originais.  O registro mais antigo de animação presente no país é 

um fotograma do curta Kaiser43, de 1917, dirigido por Álvaro Martins. 

O estabelecimento de parâmetros técnicos esbarra com uma série de fatores que 

definem a vanguarda em contraposição às linguagens ultrapassadas. A animação 

brasileira precisou estabelecer diálogos diretos com as técnicas e arquétipos apresentados 

nas animações estadunidenses para se legitimar inclusive dentro do Brasil, algo que já se 

define como uma forma de diálogo com parâmetros centrais. Um exemplo é o quase 

inevitável incômodo ocasionado pelo paralelo entre negros e macacos proposto pela 

animação brasileira Macaco feio.Macaco bonito(1929)44 em associação com a falta de 

som da animação. 

 
43 A sequência referente ao curta foi completa e reproduzida recentemente. O Vídeo está disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7NN6TPtL9Zw (acessado em 20/01/2019). 
44 Apesar de não ser a primeira animação brasileira, é a única desta primeira geração com os registros 
preservados. Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uCDthn9znfc (acessado em 
12/10/2018). 

Figura 7. fotograma do curta Kaiser, de 1917, dirigido por Álvaro Martins. 

https://www.youtube.com/watch?v=7NN6TPtL9Zw
https://www.youtube.com/watch?v=uCDthn9znfc
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O desenho narra em pouco menos de 1 minuto a fuga de um macaco de um 

zoológico. Assim como as animações de Mauricio de Sousa há a coexistência de 

elementos brasileiros, como o negro e o macaco no início da narrativa, mas por um prisma 

central. Há também a validação da técnica pela referência, percebida pela menção de 

personagens internacionais, como Popeye, Mickey e Gato Felix. Há uma aposta no humor 

como principal elemento narrativo.  

Para analisar a animação brasileira, precisamos estabelecer inicialmente uma 

relação dupla entre central e periférico. Numa adaptação do texto de Boaventura de Sousa 

Santos (2007), torna-se possível estabelecer a criação de um ponto de análise do 

audiovisual a partir da dicotomia dentro/fora. No mercado da animação, esse fato pode 

ser observado pelo discurso da vanguarda tecnológica e os comportamentos legitimados 

socialmente, em contraponto às tensões e dinâmicas regionais, naquilo que o autor 

classifica como pensamento abissal: 

O pensamento abissal moderno se destaca pela capacidade de produzir 

e radicalizar distinções. Por mais radicais que sejam essas distinções e 

por mais dramáticas que possam ser as consequências de estar em um 

ou outro de seus lados, elas pertencem a este lado da linha e se 
combinam para tornar invisível a linha abissal na qual estão fundadas. 

As distinções intensamente visíveis que estruturam a realidade social 

deste lado da linha se baseiam na invisibilidade das distinções entre este 
e o outro lado da linha (SANTOS, 2007, p. 72). 

Figura 8. No desenho brasileiro Macaco Feio, Macaco Bonito (1929) observa-se no frame a apresentação 

do negro trabalhador entre outros elementos, como a palmeira e a folha de bananeira. 
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Há, entretanto, a necessidade de se entender que, muito mais do que apenas uma 

relação preta e branca, há uma zona cinza de fluxos e trocas culturais, muito influenciada 

por fatores de mercado, que deve ser levada em consideração. Esta zona cinzenta impacta 

na construção de valores, valorações e matrizes de preconceito. Assim, no campo da 

animação, a legitimidade passa inevitavelmente pelo primor técnico, que tem origem 

geográfica específica. Empresas que refinam o traço e apresentam novas possibilidades 

visuais despontam como referência e os países e outras empresas que pretendem dialogar 

com estas formas de produção inevitavelmente precisam ser incorporados pela 

linearidade evolutiva tecnológica proposta. 

Em 1937 a Disney lançou o primeiro longa-metragem completamente animado45 

para distribuição comercial. A Branca de Neve e os sete anões chegou aos cinemas tendo 

custado por volta de 1,5 milhão46 de dólares durante a produção. Conhecido como “A 

loucura de Disney”, o longa foi peça fundamental para a construção do mito que circunda 

a imagem de Walter Elias Disney e o define como um “gênio americano clássico”47. A 

história da empresa auxilia na ratificação da ideia de que os Estados Unidos é o país das 

oportunidades, algo reproduzido de forma recorrente no discurso corporativo. A Branca 

de Neve e os sete anões (1937) foi o primeiro filme a compor a chamada Era de Ouro 

Disney48, compreendida entre 1937 e 1942.  

Além da venda do longa, a história por de trás da produção e a imagem de 

vanguarda tecnológica característica de grandes corporações pós-Revolução Industrial 

ajudou a manter a história da animação ocidental sob o domínio da companhia criadora 

de Mickey Mouse. O alto custo das produções subsequentes e, principalmente, as 

possibilidades técnicas apresentadas pelo longa dificilmente seriam reproduzidas em 

outros países, uma vez que a fortuna pessoal de Disney foi disponibilizada para o 

crescimento do estúdio. Além disso, a consolidação de uma linguagem específica, que 

flertava com gravuras de livros europeus clássicos49 e discursos legitimados 

 
45 Antes de A Branca de Neve e os Sete anões, houve a produção da animação El Apostolo (1917), um 
longa-metragem PB mudo. 
46 Informações disponíveis no documentário A mais bela de todas. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qvaJ61Lai_g (acessado em: 17/08/2018). 
47 A expressão tem como base um dos trechos do documentário A mais bela de todas. 
48 Ao todo, sete eras são consideradas tendo como base a trajetória cinematográfica Disney. São elas: 
Golden (1937/1942), Wartime (1943/1949), Silver (1950/1967), Bronze (1970/1989), The Renaissance 
(1989/1999), Post Renaissance (2000/2007) e The Revival (2008/2018). 
49 Informação disponível no documentário A mais bela de todas. 

https://www.youtube.com/watch?v=qvaJ61Lai_g
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historicamente pelo público letrado europeu ressaltava ainda mais a centralidade do 

discurso, que combinava literatura tradicional europeia ocidental e elementos da 

linguagem audiovisual estadunidense.  

Além dos elementos culturais que consolidavam a centralidade discursiva das 

animações, há de se retomar o impacto do código Hays. Escrito por integrantes do partido 

Republicano em 1935, o texto estabelecia diretrizes que limitavam as representações 

sociais em papeis de protagonismo. Na lista das proibições figuravam itens como palavras 

de cunho religioso(exceto se houvesse alguma cerimônia religiosa no filme, e somente 

nesta cerimônia), tais como “inferno”, “maldição”, bem como qualquer outra palavra 

profana ou vulgar; a nudez, tanto explícita quanto insinuada; referência à perversão 

sexual; drogas; escravidão branca; miscigenação; relação sexual entre pessoas brancas e 

negras; etc. O uso de algumas formas de representação era permitido desde que ocupasse 

o papel arquetípico da vilania, como é o caso do filme Festim Diabólico, cujos vilões 

constituíam um casal homossexual.  Outra questão a ser levantada diz respeito ao fato de 

que, mesmo calcada em uma série de preconceitos, há uma primeira ruptura nas 

representações entre os anos 1930 e 1940, como se poderá observar posteriormente. 

No Brasil, o primeiro longa-metragem animado surgiu apenas em 1953. Sinfonia 

Amazônica (1953)50 foi produzido por Anélio Latini Filho num espaço de cinco anos. 

Apesar do refinamento por meio do uso de diferentes técnicas, como a própria rotoscopia, 

muito do que era apresentado na animação já era realidade em curtas animados dos EUA 

desde 192851. Um dos pontos principais no longa foi o uso de elementos folclóricos 

brasileiros, além da nossa fauna e flora. Tendo em vista a construção musical da 

animação, torna-se inevitável fazer paralelos entre o desenho e Fantasia (1940). Assim 

como o filme lançado pela Walt Disney, Sinfonia Amazônica apresenta como principal 

pilar narrativo uma série de números musicais. Percebe-se então uma das características 

centrais para a legitimidade do longa-metragem animado: o uso da música como principal 

 
50  “A obra começou a ser rodada em 1947, mas foram necessários cinco anos para finalizá-la e o 
lançamento aconteceu apenas em 1953. Anélio fez 500 mil croquis, milhares de desenhos e centenas de 
cenários, todos coloridos apesar de a animação ser em preto e branco, já que não havia verba para 
negativo a cores. Isso tudo sozinho, numa rotina diária de trabalho de oito às quatro da manhã. Anélio 
inventou inclusive suas próprias técnicas, já que não existia, na época, indústria de animação no Brasil, 
muito menos escolas ou livros sobre o assunto. A trilha sonora é um marco do filme, sendo três canções 
compostas por outro membro da família, Hélio Latini. O clássico chorinho, presente na cena em que os 
animais dançam samba na floresta, é uma das composições de Hélio”, informações disponíveis em: 
https://www.animamundi.com.br/pt/persistencia-do-tamanho-da-amazonia/ (acessado em 
02/02/2019), 
51 Sincronia de imagem e som e uso de rotoscopia nas animações.  

https://www.animamundi.com.br/pt/persistencia-do-tamanho-da-amazonia/
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elemento narrativo. A mesma estratégia foi utilizada nos anos 1980 nos longas-metragens 

da Turma da Mônica (1982). 

Nos próximos tópicos, apresentaremos um breve panorama da animação 

comercial e da representação negra nas produções a partir de diferentes formas de leitura, 

que vão desde a queda da visão negra pelo prisma dos estereótipos do blackface ao uso 

de elementos culturais como forma de representação. Outro ponto importante é a 

ressignificação dessas animações através do tempo, já que muitas são criticadas décadas 

após o seu lançamento, num contexto social completamente diferente de suas épocas de 

origem.  

 

2.1.2. Walt Disney: negros durante a consolidação mercadológica da animação 

(1928-1959) 

 

Neste tópico, vamos abordar as animações dos estúdios Walt Disney entre 1928 e 

1960, período que compreende três eras do estúdio: Era de Ouro (1937/1942), Era de 

Guerra (1943/1949) e Era de Prata (1950/1959). Destacaremos quatro produtos em 

especial: a série de curtas-metragens Silly Symphonies (1929) e os filmes de longa-

metragem Fantasia (1940), Dumbo (1941) e Canção do Sul (1946). A série Silly 

Symphonies consiste numa sequência de 75 curtas-metragens produzidos pelos Estúdios 

Walt Disney entre 1929 e 1939. Muitas destas animações eram utilizadas como testes 

para o que futuramente seria o primeiro longa-metragem animado, A Branca de Neve 

(1937).  

Antes de iniciarmos as análises, um apontamento se faz necessário. Como camada 

marginalizada, negros não eram comumente representados nas animações. Falar sobre 

este grupo, em muitos casos, significa dar significado a silêncios. As transposições feitas 

muitas vezes reforçam a visão de autores contemporâneos às obras cinematográficas, que 

ainda associavam o negro à primitividade e ruralidade. Como resultado, a visão sobre 

negros apresentada no audiovisual era amplamente pautada por estereótipos, que "longe 

de ser uma representação neutra e meramente facilitadora, constitui o próprio núcleo 

cognitivo do preconceito ao sustentar e perpetuar uma imagem negativa a respeito de um 

grupo" (MAZZARA, 1999, p. 14).  
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Em Santa Workshop52 (1932) já podemos perceber a problemática representação 

negra adotada pelo estúdio, numa associação direta aos estereótipos do blackface. A 

personagem negra apresentada surge como degrau de humor, que desvia das bonecas 

brancas fabricadas por Papai Noel. 

Lábios grossos, movimentos desajeitados e exagerados são usados como piadas. 

Neste período, ainda pré-código Hays, a adoção de figuras negras que remontassem a 

imagem dos menestréis não era vista como danosa pelas grandes empresas. 

 

 

             Há, porém, uma associação possível nessas representações, que se estabelecem 

por meio da ordem da caricatura, definida como uma “representação plástica ou gráfica 

de uma pessoa, tipo, ação ou ideia interpretada voluntariamente de forma distorcida sob 

seu aspecto ridículo ou grotesco”, (FONSECA, 1999, p. 17). Obviamente, a representação 

caricata não é exclusividade negra. A questão é que as poucas formas de exposição da 

imagem negra nas animações deste período acabam assumindo o tom vexatório e cômico.  

Além da construção baseada nos estereótipos trabalhados à exaustão pelos 

menestréis, uma aparição interessante faz parte do curta Music Land (1935), que narra de 

maneira lúdica a união entre música clássica e Jazz.  

 
52 Curta-metragem disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=Jm_HUhHKWC0 acessado 
em 02/01/2019 

Figura 9. Ainda muito influenciada pela imagem dos menestréis, a representação negra estabelece relações 

com o blackface. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm_HUhHKWC0
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Um aspecto de grande relevância nas animações é o uso da antropomorfia53 como 

elemento narrativo. As possibilidades de subversão da forma e estabelecimento da 

verossimilhança criam o ambiente propício para a construção narrativa de diversas formas 

de preconceito. Diferentemente do que acontece de forma recorrente nas animações, o 

Jazz neste contexto pode ser associado à masculinidade, já que os protagonistas da 

animação apresentam padrões de gênero consolidados socialmente e separados pelo estilo 

musical. O episódio apresenta uma personagem de saia de palha e colar de flores que tem 

a responsabilidade de entreter o rei da ilha do Jazz. A pele mais escura, o corpo 

literalmente formado por um violão e a receptividade da personagem remontam a 

questões associadas à disponibilidade das mulheres de pele escura presente na obra de 

Gilberto Freyre (2003), por exemplo. 

 A associação entre o corpo “violão” e a sensualidade denotam sua função 

narrativa, que foge da atuação musical, diferentemente dos demais personagens, e se 

estabelece pela fisicalidade. A imagem remete à descrição apresentada por Gilberto 

Freyre (2003) sobre negras e índias, bem como à disponibilidade sexual atribuída a ambas 

as etnias. Um contraponto necessário se impõe por meio da crítica apresentada por Angela 

Davis (2016) que classifica as relações entre senhores e escravas como relações de poder, 

fato este silenciado em diversas narrativas, inclusive na animação.  

 
53Característica do que é antropomórfico; semelhança com a forma humana. O recurso é muito comum 
nas fábulas para a construção de alegorias.  

Figura 10. Cena de Music Land. 
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Durante a popularização dos curtas animados, o pouco tempo de tela estabelecia 

a necessidade da construção de arquétipos facilmente identificáveis para destacar heróis 

e vilões, pois, diferente dos liveactions e longas-metragens, todos os componentes de uma 

animação precisam ser criados, e o pouco tempo destinado aos curtas não permitia uma 

apresentação aprofundada dos personagens. Se por um lado paletas claras e traços 

arredondados facilitavam a identificação dos protagonistas das animações, construções 

escuras e o design mais pontiagudo se consolidaram como arquétipos para as figuras 

vilanescas. No caso dos negros, grande parte das construções se pautava pelos padrões 

definidos nas representações teatrais, que apresentava estes grupos por meio do humor, 

da superstição, da preguiça ou dos vícios. 

O curta BrokenToys (1935) apresenta duas formas de representação negra 

recorrente em obras tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, na primeira metade do 

século XX: a serviçal que, de forma recorrente, é representada pela empregada doméstica 

negra ou a figura masculina dada aos vícios.   

Estas representações se assemelham àquelas presentes nos textos de Raymundo 

Nina Rodrigues (2010), os quais defendiam a associação entre comportamentos 

considerados baixos socialmente e raça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Bonecos representando negros na animação Broken Toys (1935). Assim como nos demais 

exemplos dos curtas, estes personagens reproduzem uma série de estereótipos associados aos negros. neste 

caso, há asssociação com as ideias de servidão e vício. 
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Figura 12. A representação da empregada negra se repete em outras animações, como é o caso de More 

Kittens (1936), em que a empregada (destituída de face e identidade durante a sequência) mantém a 

prosódia característica do Black English. 

Fantasia (1940) 

O fim das Silly Symphonies em 1939 não significou o encerramento do processo 

de união entre música clássica e animação. À época, os estúdios Walt Disney investiram 

na criação de um compilado de animações a partir de músicas clássicas tradicionais.  

Fantasia chegou aos cinemas em 1940 sendo composto por oito sequências. Apesar da 

iniciativa inovadora, o longa-metragem foi considerado um fracasso comercial54. O 

reconhecimento dos críticos e a exibição das sequencias separadamente em anos 

posteriores garantiu a sobrevida do filme. Ainda a reboque das representações negras 

ocorridas nos curtas da década de 1930, Fantasia apresenta uma sequencia classificada 

como racista. Em Sinfonia Pastoral (1940), trecho que apresenta seres mitológicos no 

Olimpo, há a apresentação de uma centauro negra que representava a imagem de uma 

escrava.  

 
54 Informação disponível no link: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1606200028.htm 
(acessado em 30/01/2019). 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1606200028.htm
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Além da manutenção da representação negra hostil ainda baseada nos menestréis, 

o corte integral da personagem na animação, que aconteceu nas reedições do filme, deixa 

clara a irrelevância narrativa da personagem, que era apresentada pela condição de 

inferioridade estética, pelo perfil de servidão e principalmente pela falta de destreza e 

competência. Esta percepção esbarra no contexto pós-abolicionista brasileiro, já que os 

negros recém libertos não eram vistos como mão de obra apta, principalmente tendo em 

vista o projeto de Estado-Nação em desenvolvimento, que pressupunha o 

embranquecimento da população por meio do estímulo da migração de 55 europeus para 

o país  (SCHWARCZ, 2012). 

As reedições do longa tiveram a extinção completa da centauro negra, que ocupa 

a posição de subserviência. Tal fato implica um duplo movimento, que por um lado tem 

o corte da representação hostil à causa negra na animação, resvalando, porém, no 

apagamento do registro do olhar compartilhado num dado período sobre este grupo racial. 

Este apagamento não resulta no fim das esferas de preconceito. 

A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, 
separa, em nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da 

sociedade civil dominada ou de grupos específicos, de uma memória 

coletiva organizada que resume a imagem que uma sociedade 

majoritária ou o Estado desejam passar e impor (POLAK, 1989, p. 15). 

 

O autor retorna aos escritos de Halbwachs (2013) em torno do conceito de 

memória e problematiza o uso do silenciamento no resgate da história. A separação entre 

 
55 Dados e vídeo comparativos disponíveis em: https://elcomercio.pe/redes-sociales/youtube/escena-
racista-fantasia-disney-eliminada-404484 (acessados em 30/01/2019). 

Figura 13. Comparativo disponível da versão de cinema e a disponível para homevideo. 

https://elcomercio.pe/redes-sociales/youtube/escena-racista-fantasia-disney-eliminada-404484
https://elcomercio.pe/redes-sociales/youtube/escena-racista-fantasia-disney-eliminada-404484
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memória coletiva subterrânea e memória coletiva organizada representa a potência do 

fazer cotidiano, que mantém vivas as interpretações de determinadas épocas mesmo com 

o esforço da destruição de originais que podem ser hostis a alguma causa. Polak apresenta 

sua análise com base no Nazismo (1989), período histórico com literaturas em primeira 

pessoa amplamente difundidos, como é o caso de Anne Frank (2016), ou estudos 

históricos que remontam o impacto humano e a violência do período, tanto no ramo 

factual(por meio de documentários e livros) quanto no ficcional. Já ao se referir ao 

período escravocrata, grande parte do registro das violências e das formas hostis de 

representação foram perdidas, principalmente ao abordar conteúdos midiáticos 

amplamente criticados. É óbvio que hoje em dia, com o advento da internet, o acesso a 

estes materiais foi facilitado e muitos desses arquivos estão disponíveis para download 

ou, de maneira irregular, em plataformas de streaming. 

Outro fator importante a ser destacado é a função narrativa dos personagens 

negros na sequência em questão. Diferentemente de outros títulos que serão apresentados 

posteriormente, como Canção do Sul e Dumbo, o corte da personagem significou 

efetivamente a saída de um alívio cômico da narrativa. Algo que tem a ver com um outro 

ponto do argumento de Polak (1989), em que o autor destaca as negociações da memória 

coletiva subterrânea com a memória coletiva organizada. A falta de destaque na trama da 

animação se pautava pela reprodução de um contexto em que o audiovisual apresentava 

negros pelo prisma periférico. A condição do negro serviçal era nítida em outras 

produções, como E o Vento Levou56 (1940) ou nas animações da série Silly Symphonies. 

 

Dumbo (1941) 

Dumbo é um bebê elefante de um circo que nasceu com orelhas grandes. Após ser 

ridicularizado, ele se junta ao camundongo Timothy que o transforma na principal atração 

usando suas orelhas para voar. Em termos comparativos, Dumbo foi o filme mais barato 

da chamada Era de Ouro. O longa-metragem teve mais êxito do que outras animações do 

estúdio no período. 

 
56 O filme apresenta a personagem Mammy, que reproduz grande parte dos estereótipos negros 
reconhecíveis em animações, como Tom & Jerry (1940) ou até mesmo nas obras de Monteiro Lobato, a 
exemplo da Tia Anastácia.  
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A animação Dumbo apresenta características que podem ser associadas aos negros 

em dois momentos específicos da narrativa. No primeiro deles, surgem como 

trabalhadores braçais sem direito à identidade, que fazem a montagem do circo57. Não 

possuem nome, interesses particulares ou dialogam. São representados exclusivamente 

pela força bruta e pelo trabalho. 

 

 

Outra forma de representação se dá por meio de fábula e da já mencionada 

antropomorfia. Antes de analisar os pontos e quadros, uma curiosidade: dos cinco corvos 

apresentados na sequência, apenas um era digno de nome: Jim Crow58, que era dublado 

pelo ator Cliff Edwards, também responsável pela dublagem do personagem Grilo 

Falante, em Pinoccio (1941), e que era branco. Os demais corvos, originalmente, foram 

dublados por James Baskett, ator conhecido pelo filme A Canção do Sul (1946), Jim 

Carmichael, que participava das equipes de dublagem das animações do Pato Donald nos 

anos 1940, Hall Johnson e Nick Stewart. 

 
57 Frame da versão do filme disponível no DVD do 70º aniversário do longa. 
58 Foram leis locais e estaduais, promulgadas nos Estados do sul dos Estados Unidos, que 
institucionalizaram a segregação racial, afetando afro-americanos, asiáticos e outros grupos étnicos. 
Vigoraram entre 1876 e 1965. 

Figura 14. Representação de trabalhadores braçais. O sistema de animação, com poucos detalhes, sem 

rosto, mas com uma característica marcante: são todos negros.  
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 O uso de figuras antropomórficas, principalmente no caso dos animais, é algo 

recorrente na indústria cinematográfica de animação. Tal fato decorre da profusão de 

fábulas usadas como fontes de inspiração para a construção desses conteúdos e das 

possibilidades apresentadas pelos desenhos. Há, no entanto, um grande problema com o 

uso deste recurso narrativo, já que, muitas vezes, há o reforço de preconceitos e 

estereótipos por meio do uso de paralelos entre comportamentos sociais e animalescos. 

Este recurso permite associar a honradez a um leão ou a desfaçatez a uma hiena, por 

exemplo. 

  Antes de analisar o trecho apresentado em Dumbo, alguns pontos devem ser 

estabelecidos: a produção do longa encontra-se no contexto do código Hays que proibia 

a representação racial vexatória. Entretanto, a representação negra não parecia ser o 

centro das preocupações. Diversas narrativas dos anos 1940 apresentavam visões 

estereotipadas dos negros ainda muito calcadas pela cultura dos menestréis, algo 

perceptível nas animações da Warner Bros que serão analisadas posteriormente.  

Em Dumbo, outra sequência merece atenção: a dos corvos. No filme, as aves 

representam figuras de maus hábitos e vícios, que após caçoarem do protagonista, passam 

por um ensinamento pedagógico feito por Timothy, o camundongo guardião do 

elefantinho. As imagens pautadas por diversos estereótipos apresentam personagens de 

conduta desviante e moral duvidosa, muito próxima das representações de Nina 

Rodrigues (2010). Outro ponto é o uso da imagem do corvo em paralelo à diáspora negra 

(HALL, 2004) e a menção às leis de segregação racial, como a Jim Crow, para estabelecer 

o vínculo ao discurso racial.  
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Figura 15. Sequência de Dumbo considerada racista59 

 

A seleção dos animais imbuídos da representação negra e os valores atribuídos a 

essas espécies denota a visão acerca deste grupo racial no período.  

 

A canção do Sul (1946) 

 

O filme narra a separação dos pais do pequeno Johnny e as histórias de Tio Remus 

em sequências que combinam live action e animação, numa adaptação da obra Uncle 

Remus, de Joel Chandler Harris. Apesar de não haver referência direta ao período 

histórico representado, especula-se que a história se passa durante o período chamado de 

a Era da Reconstrução. É interessante destacar que, mesmo sem a representação vexatória 

influenciada pelos menestréis, Canção do Sul apresenta uma evidente distinção social a 

partir do recorte racial. A subserviência negra é apresentada por meio da cordialidade. Há 

o silenciamento das violências sofridas pelos negros e a naturalização das relações de 

servidão. Além disso, apesar do protagonismo anunciado no título da obra base, Tio 

Remus exerce o papel de narrador da história. Assim, personagens brancos e animais 

falantes assumem o papel principal na trama. Desde os anos 1960, o filme deixou de ser 

 
59 Frame da versão do filme disponível no DVD do 70º aniversário do longa. 
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exibido nos Estados Unidos e seu discurso foi problematizado60. Em 1986, o filme foi 

completamente retirado de circulação no país.  

 

Figura 16. Frame do longa-metragem disponível no Youtube61 

A representação de Tio Remus é muito semelhante a de outras figuras do período. 

No Brasil, é possível estabelecer um paralelo com Tio Barnabé, das obras de Monteiro 

Lobato. A figura do velho negro, sábio, de voz mansa e contador de histórias, é um 

arquétipo reproduzido à exaustão em narrativas que se dedicam ao período escravocrata. 

Este idoso emerge como uma figura da condescendência negra frente à realidade de 

exploração. Se utilizarmos como base o contexto estadunidense, a expectativa de vida era 

de 35 anos, dez anos maior do que a do Brasil62, fato este que carrega uma “correlação 

complexa entre descaso físico, maus tratos, dieta inadequada e doença” 

(KARASCH,2000, p. 207), sendo assim, representar um negro de idade avançada nestas 

 
60 Informações disponíveis no link: https://www.indiewire.com/2016/02/regarding-song-of-the-south-
the-film-that-disney-doesnt-want-you-to-see-2-156540/ (acessado em 13/01/2019). 
61 Filme completo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=QfjS6xMr5n4 (acessado em 
30/08/2018). 
62 ARQUIVO ESTADO. Expectativa de vida e mortalidade de escravos: uma análise da freguesia do divino 
espírito santo do lamim – mg (1859-1888). Disponível em:  
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao51/materia01/ 
(acesso em 31/01/2019). 

https://www.indiewire.com/2016/02/regarding-song-of-the-south-the-film-that-disney-doesnt-want-you-to-see-2-156540/
https://www.indiewire.com/2016/02/regarding-song-of-the-south-the-film-that-disney-doesnt-want-you-to-see-2-156540/
https://www.youtube.com/watch?v=QfjS6xMr5n4
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao51/materia01/
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narrativas assegura a construção de uma memória coletiva mais branda frente à realidade 

desta população.  

Para diminuir o impacto das polêmicas em torno do Longa, a Walt Disney separou 

as sequencias anulando completamente a trama de Tio Remus nos relançamentos 

seguintes da obra. Em vez de um longa-metragem, Canção do Sul tornou-se um 

compendio de curtas-metragens.  

Apesar da rejeição às formas de racismo apresentadas em Canção do Sul, existe 

um grande distanciamento das primeiras representações negras presentes nas animações 

da própria Disney. A diferença entre as abordagens fica mais evidente se compararmos 

com lançamentos de outras companhias no mesmo período, como pode ser visto no caso 

da Warner Bross, que será apresentada na sequencia. 

 

2.1.3. Warner Bros: Os onze censurados (The censured eleven) 

 

 

Figura 17. Hittin' the Trail for Hallelujah Land (1931), um dos filmes que fazem parte dos 

Censured eleven (onze censurados). 
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Em 1968, a Warner Bros teve onze de seus curtas metragem censurados pela 

United Artists pelo seu conteúdo altamente racista. As animações foram produções 

lançadas entre 1931 e 1944. Muito influenciada pela primeira geração de animações do 

Pica-pau, a Warner Bros. intensificou a dose de humor nas suas animações. À época, o 

estúdio se anunciava como uma alternativa frente às animações Disney, já que seus 

conteúdos tinham temáticas e abordagens mais voltadas para o público adulto, com piadas 

racistas e sexuais. Cabe relembrar que alguns dos lançamentos listados na tabela abaixo 

chegaram aos cinemas durante o período em que o código Hays ainda estava em vigor. 

 

 

Desses títulos, daremos atenção especial a cinco, já que os estereótipos e 

representações se repetem: Sunday Go to Meetin' Time (1936), Uncle Tom's Bungalow 

(1937), Jungle Jitters (1938), All This and Rabbit Stew (1941) e Coal Black and de Sebben 

Dwarfs (1943). 

 

Sunday Go to Meetin' Time64 (1936) 

  

 
63 O curta de animação apresenta grandes similaridades com Steam Boat Willie (1928), da Walt Disney. A 
narrativa simplista apresenta e conta a história de um porco tentando resgatar sua namorada. Como 
característico das animações da época, a produção audiovisual em preto e branco apresentava negros 
com feições associadas ao blackface e figuras negras estereotipadas. A figura de Uncle John se assemelha 
à de Tio Remus, personagem de Canção do Sul. Curta-metragem disponível no link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=giJBiwAuug0 (acessado em 20/12/2018). 
64 Curta disponível no link: https://www.dailymotion.com/video/x98nm3 (acessado em 31/01/2019). 

  Título Ano Série Diretor 

1 
Hittin' the Trail for Hallelujah 

Land63 
1931 

Merrie Melodies 

Rudolf Ising 

2 Sunday Go to Meetin' Time 1936 

Friz Freleng 3 Clean Pastures 
1937 

4 Uncle Tom's Bungalow Tex Avery 

5 Jungle Jitters 1938 Friz Freleng 

6 The Isle of Pingo Pongo 1938 
TexAvery 

7 All This and Rabbit Stew 1941 

8 Coal Black and de Sebben Dwarfs 
1943 

Bob Clampett 9 Tin Pan Alley Cats 

10 Angel Puss 1944 Looney Tunes Chuck Jones 

11 Goldilocks and the Jivin' Bears 1944 Merrie Melodies Friz Freleng 

https://www.youtube.com/watch?v=giJBiwAuug0
https://www.dailymotion.com/video/x98nm3


65 

 

O curta narra eventos de uma manhã de domingo, quando famílias negras estão se 

preparando para a igreja. Entre as cenas apresentadas na animação, estão a de uma 

senhora que usa um sutiã como um gorro de bebês, crianças tendo a cabeça engraxada, 

entre outras piadas físicas racistas. No centro da trama está Nicodemus, a recorrente 

imagem do homem negro dado aos vícios, que se recusa a ir à igreja e prefere roubar 

galinhas. Após ser atingido na cabeça, o personagem tem um delírio no qual se encontra 

com o diabo.  

  A animação se constrói em torno das problemáticas representações negras com 

uso de estereótipos racistas, diálogos com prosódia exagerada e erros gramaticais. Além 

da ama negra e o recorrente estereótipo da preguiça, há uma série de piadas físicas 

envolvendo questões da estética negra. Um ponto recorrente e interessante nas animações 

analisadas até o momento é a associação entre negritude e ruralidade. Algo explicável 

pelas questões do Sul dos Estados Unidos e pelas leis de segregação racial. 

 

 

 

Jungle Jitters65 (1938) 

 
65 Vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=KXg5-UOa52c(acessado em 
30/01/2019). 

Figura 18. Sunday Go to Meetin' Time apresenta movimentos cartunescos e exagerados, que usam muito 

da técnica de squash & strech, apresentada no primeiro capítulo.  Este fato cria o sentimento apresentado 

no código Hays como violência fantasiosa. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXg5-UOa52c
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Este curta narra a história de uma tribo de canibais negros que entram em contato 

com um vendedor gago desleixado que bate em suas portas. Durante a narrativa, eles 

recebem o vendedor, mas o colocam numa panela de água fervente para cozinhá-lo. A 

rainha da tribo pede para ver o vendedor e se apaixona por ele. Eles se casam, mas quando 

o vendedor vê que tem que beijar a noiva, ele decide que seria melhor ser o jantar da tribo 

de canibais famintos. 

O recorte racial apresentado se relaciona com dois aspectos fundamentais: o 

primeiro deles é a associação da negritude à primitividade, já que os personagens negros 

da trama são canibais. Além disso, mesmo tendo outros homens na comunidade, a rainha 

seleciona o vendedor branco para se casar. Tal fato tem total relação com o código Hays 

e suas restrições sobre a miscigenação, já que o texto repudia a mistura entre raças. Outro 

ponto importante é o fato de as funções nobres ficarem a cargo dos personagens de pele 

clara, enquanto os serviços mecanicistas permanecem sob a responsabilidade de 

personagens negros. 

 

Figura 19. Negritude à primitividade. 
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Uncle Tom's Bungalow66 (1937) 

 A animação apresenta uma paródia de Uncle Tom's Cabin67. As pequenas Eva 

e Topsy tentam resgatar o velho tio Tom das garras do malvado traficante de escravos, 

Simon. A animação apresenta de forma satírica o tráfico de escravos, mapeando os locais 

de cada raça no contexto escravocrata. Mais uma vez, a representação negra surge 

estereotipada. O açoite ocorre fora da tela, deixando a cargo da imaginação a percepção 

da violência do momento. 

 É importante ressaltar que, apesar da narração do sofrimento negro no contexto 

escravocrata, a vilania representada está nas mãos do traficante de traços latinos e não na 

casa grande. O uso oportuno da jovem menina loura como representação da figura branca, 

emerge como uma espécie de máscara na intrincada relação entre casa grande, senzala e 

capatazes. 

 A amizade entre as duas meninas apresenta uma certa relação amistosa entre as 

raças, algo que suprime a percepção das relações de poder implicadas no processo 

escravocrata.  

 

 

Figura 20. De forma geral, as animações protegem a imagem do senhor da casa grande, já que 

representam os negros como figuras da própria sorte ou vítimas de uma vilania individual e não sistêmica. 

 

All This and Rabbit Stew (1941) 

 
66 Animação disponível no link: https://www.dailymotion.com/video/x98rzz (acessado em 31/01/2019). 
67 O texto inspirou a novela brasileira A Cabana do Pai Tomás (1969), muito conhecida pelo caso 
associado ao blackface, já que o protagonista (Sérgio Cardoso)se maquiava para viver o personagem 
principal. 
 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x98rzz
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Figura 21. Esta animação é protagonizada por Pernalonga e apresenta o personagem após o surgimento de 

O Pica-Pau e seu impacto narrativo. 

  

O desenho narra a história de um caçador negro de raciocínio lento que se encontra 

com o Pernalonga. Assim como ocorre com diversos vilões de Looney Tunes, o caçador 

apresentado nesta história é o degrau para o humor. A construção do antagonista é dada 

mediante a uma série de estereótipos negros do período, entre eles o baixo 

desenvolvimento intelectual e a falta de destreza. Além disso, há uma série de 

reproduções estéticas que facilmente podem ser associadas aos Menestréis ou ao uso 

vexatório da raça negra. 
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Coal Black and de Sebben Dwarfs68 (1943) 

 O desenho narra a história de Preta de Carvão e os Sete Anões, uma paródia de A 

Branca de neve e os sete anões (1937). O título em inglês já apresenta uma série de 

problemáticas relacionáveis a diferentes esferas de preconceito. Além da óbvia questão 

apresentada no que tange a cor da pele, também há o uso da palavra “sebben” em vez de 

“seven”, que remonta a uma incorreção característica da fala e resvala num preconceito 

linguístico69. Ao recontar a história, os estúdios Warner Bros tomaram uma série de 

liberdades. No conto, a rainha surge como uma figura caricata de feições e expressões 

exageradas e voz masculina. Já Coal Black (Preta de Carvão) é uma figura 

hipersexualizada que frequentemente é associada à ideia de promiscuidade na narrativa. 

Os homens surgem idiotizados e completamente associados ao Jazz. Diferentes das 

 
68 Disponível no link: https://vimeo.com/263658211 (acessado em 31/01/2019). 
69 O Preconceito Linguístico é aquele gerado pelas diferenças linguísticas existentes dentro de um mesmo 
idioma, que podem denotar diferenças regionais e sociais. Estabelece-se pela criação de uma hierarquia 
dentro do que desvia da norma culta da língua. Muitas vezes associado ao uso de gírias, termos específicos 
de dados grupos e localidades, ou até mesmo erros gramaticais. No Brasil, por exemplo, podemos 
estabelecer a leitura de uma forma de preconceito linguístico pelo fenômeno do rotacismo, que consiste 
na mudança fonética e substituição de um som, como o uso do “r” no lugar do “l” em palavras como 
problema, por exemplo. A proximidade fonética entre “v” e “b” tem efeito similar no título do curta 
metragem. 

Figura 22. A paródia de A Branca de Neve e os Sete Anões aposta no humor calcado em estereótipos raciais 

e de gênero. 

https://vimeo.com/263658211
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demais animações que associam negritude e ruralidade, percebe-se uma aproximação 

com o contexto urbano por meio da música. Em vez do negro de raciocínio lento, emerge 

a imagem associada à malandragem.  

 

2.1.4 Universal: Homenagem pelo estereótipo 

 

Scrub me Mama with a Boogie Beat70 (1941) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrub me Mama with a Boogie Beat é um curta metragem dirigido por Walter 

Lantz, criador de O Pica-pau (1940). O filme narra a história de uma cidade chamada 

Lazy Town (Cidade da Preguiça), em que seus moradores, todos negros, vivem 

entediados, até que a chegada de uma mulher sensual de pele mais clara modifica a rotina 

dos moradores ao ensiná-los o que é o ritmo. O curta utiliza a música homônima como 

roteiro. No entanto, em vez do ritmo da lavadeira conduzir as batidas da música, é a crítica 

da mulher de pele mais clara que conduz a trama. Além do deslocamento óbvio proposto 

de centralidade da narrativa frente à letra da música, o curta apresenta uma série de 

representações estereotipadas dos negros. Entre os principais estão a associação à 

preguiça, a reprodução da imagem da mulher negra enquanto serviçal e o uso de tônica 

 
70 Curta completo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=UacUR7bPnMM (acessado em 
14/01/2019). 

Figura 23. Apesar de evidentes aspectos racistas, Walter Lantz, responsável pela 

produção, acreditava que o curta fosse uma homenagem à população negra e recebeu 

com espanto a crítica da National Association for the Advancement of Colored 

People (NAACP). 

https://www.youtube.com/watch?v=UacUR7bPnMM
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vocal masculina para as dublagens das mulheres de cabelo crespo, algo que vem a reboque 

do blackface. 

A animação foi retirada de circulação por iniciativa da própria Universal Pictures 

em 1949, após acusações de racismo em torno do curta. É importante destacar que muitas 

das formas de representação negra adotadas até os anos 1950 foram refutadas 

posteriormente. 

 

2.1.5. Tom &Jerry(1940): servidão e estereótipos raciais como humor  

  

Figura 24. Animações Disney já apresentavam este tipo de representação desde os anos 1930. Porém, em Tom 

& Jerry, mesmo sendo fixa, a personagem não possuía face. A fala era carregada de estereótipos. 
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A série original de curtas de Tom & Jerry foi produzida entre 1940 e 1967, tendo 

passado pela mão de diversos artistas, entre eles Hanna e Barbera, criadores da animação, 

e Chuck Jones, responsável pela última fase do desenho no cinema. Apesar da dinâmica 

simples apresentada pela relação gato e rato dos protagonistas, as histórias são 

entrecortadas por diversas formas de humor. Desde o físico, pelo já citado squash & 

strech, como também pelas referências que perpassam pelos tópicos relacionados à guerra 

a questões de ordem social e racial. Um ponto inicial que é figura recorrente nas 

animações do período se dá pela representação da empregada doméstica, sempre na pele 

negra.  

Além da relação imagética, há a questão da prosódia associada aos negros. Apesar 

de se apresentar como personagem característica da série, a empregada surge como vítima 

da relação turbulenta entre Tom e Jerry, e responsável pela punição do antagonista. Além 

desta, há uma série de representações negras recorrentes na série.  

 

2.2. O renascimento negro nas animações: apagamento e construção de novos 

arquétipos (Anos 1960/1989) 

 

No decorrer da década de 1960, algumas mudanças impactaram a produção de 

animações. Uma grande ruptura foi a entrada da TV na equação, que resultou numa 

ampliação da produção desses conteúdos. Além do desenvolvimento de técnicas para 

barateamento das produções, curtas cinematográficos de empresas como MGM, Warner, 

Universal e Disney ganharam sobrevida nos televisores, mas com edições e adequações 

de conteúdo. As reprises nos horários de menor audiência consolidaram a faixa de horário 

Figura 25. Caso recorrente na animação: a associação entre negritude e primitividade e reproduções dos 

menestréis. 
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matinal como o melhor para este tipo de conteúdo (STABILE, 2003) e marcaram o início 

da faixa dedicada à programação infantil. 

o essencial para os reencontros textuais com o passado da televisão não 

é a recuperação da transmissão original ou da experiência televisiva, 

mas seu posicionamento dentro de novas estruturas e contextos que 

seguram o passado a uma distância e o reformulam em relação ao 
presente (HOLDSWORTH, 2011, p. 98)71 

 

De acordo com Kompare (2005), programas antigos e a TV funcionam como uma 

janela para o passado. Uma máquina do tempo que produz e reproduz o tempo, também 

substancialmente construída de tempo reciclado, vendido e repetido. As reprises das 

animações clássicas funcionavam como uma espécie de enxerto na programação 

televisiva, ocupando horários de menor audiência. Esta cultura da repetição ajudou a 

consolidar a faixa de horários destinada programação infantil na TV.  

Cabe destacar a ascensão dos estúdios Hanna-Barbera, os novos métodos de 

animação apresentados pelos estúdios Walt Disney, o surgimento da animação comercial 

brasileira, sua ida para o cinema e a popularização do mercado de homevideo, bem como 

o avanço nas agendas do movimento negro e seus desdobramentos na produção 

intelectual, tanto pelos escritos de autores como Stuart Hall (2004), Angela Davis (2016), 

Neusa Gusmão (2005) e Muniz Sodré (1999), quanto pela popularização dos discursos de 

Martin Luther King e Malcom X. Percepções derivadas do conceito de bom selvagem, 

apresentado por Rousseau, propostas higienistas ou a perspectiva determinista 

(SCHWARCZ, 2012) deram lugar a estudos que se ocupavam da diáspora africana 

(HALL, 2013) e dos fatores culturais associados à comunidade negra.   

Estas alterações contextuais resultaram numa série de mudanças na produção das 

animações. Além da apresentação gráfica de personagens, houve a incorporação da 

cultura negra nas narrativas. Nos estúdios Walt Disney, por exemplo, este fato fica 

evidente pelo uso do Jazz em duas obras em particular: Mogli – O menino lobo (1967) e 

Aristogatas (1971). Na TV, os estúdios Hanna Barbera incorporaram novas formas de 

representar este grupo racial a partir dos anos 1970. 

Apesar das animações terem feito parte da grade televisiva desde o início das 

transmissões ainda nos anos 1940, apenas nos anos 1960 o mercado de animações 

televisivas surge de maneira viável e pensada para a estrutura comercial. Tal fato ocorre 

 
71 Tradução de: “what is central to the textual re-encounters with past television is not the recovery of 
the original broadcast or viewing experience but its positioning within new frames and contexts that hold 
the past at a distance and reframe it in relation to the present” (HOLDSWORTH, 2011, p. 98). 
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em decorrência dos esforços dos estúdios Hanna-Barbera Inc., que foram responsáveis, 

logo em seu início, por um significativo barateamento no processo de produção das 

animações com métodos de repetição de frames e economia de movimentos, a partir da 

chamada Animação Limitada72.  

Retomando o centro do debate, torna-se necessário remontar o apagamento negro 

ocorrido durante os anos 1960 nas animações para a TV, algo perceptível em séries como 

Os Flinstones (1961) e Os Jetsons (1963). As primeiras animações que apresentam 

personagens negros no núcleo principal na TV datam da década de 1970. As animações 

das manhãs de sábado nos EUA foram o trampolim para o deslocamento da representação 

negra, bem como as responsáveis pelos novos arquétipos criados. Sai a representação 

baseada nos menestréis e a associação entre negritude e ruralidade e ascendem novas 

formas de destaque do negro na narrativa, seja pela intelectualidade, habilidade esportiva 

ou aspectos culturais. Tal mudança se constitui como resultado de uma série de fatores, 

entre eles a crescente reivindicação pelos direitos civis e fim das políticas 

segregacionistas nos Estados Unidos, até mesmo à ascensão financeira da comunidade 

negra no período73. 

Já no cinema, alguns pontos são determinantes para analisarmos a representação 

negra. A ascensão da Walt Disney, ocorrida no início do século XX, possibilitou novas 

formas de inserção no mercado do entretenimento. Entretanto, após mais de 30 anos de 

mercado e da ascensão de outras empresas no ramo, já era possível identificar que os 

longas-metragens cinematográficos não eram uma aposta garantida. Desta forma, houve 

uma diversificação nos negócios entre os anos 1950 e 1960. Além das animações, o 

estúdio produziu filmes em live action e lançou o Walt Disney World, ainda nos anos 

1960. As animações para cinema, que chegaram a ser lançadas anualmente nos anos 1940, 

 
72  O barateamento das produções permitiu a criação de uma infinidade de títulos e da consolidação desta 
linguagem audiovisual na TV. Entretanto, as limitações técnicas não ficaram protegidas de críticas. De 
acordo com Martin (1987, p. 344) “A animação limitada, tal como isso ficaria conhecido, pavimentou o 
caminho para a destruição sistemática da forma artística do desenho animado. (...) No começo, os 
desenhos animados de Hanna-Barbera compensavam seus defeitos visuais com excelentes roteiros de 
comédia, mas logo todas as boas intenções foram derrotadas pelo enorme volume de trabalho. Repetição 
– do design de personagem e desenvolvimento bem como de histórias – se tornaram absurdos na enorme 
oferta do estúdio. No entanto, como as crianças pareciam não se importar com isso, os patrocinadores e 
os executivos das televisões não tinham o que reclamar. Outros estúdios seguiram a liderança de Hanna-
Barbera e logo esse tipo de linha de montagem de produto foi considerada a norma”. 
73 Informação disponível em entrevista realizada com David Garrow, autor do livro Bearingthe Cross: 
Martin Luther King, Jr., and the Southern Christian Leadership Conference. Disponível em: 
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL386825-5602,00-
ANOS+APOS+KING+NEGROS+TEM+ASCENSAO+POLITICA+NOS+EUA+DIZ+BIOGRAFO.html 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL386825-5602,00-ANOS+APOS+KING+NEGROS+TEM+ASCENSAO+POLITICA+NOS+EUA+DIZ+BIOGRAFO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL386825-5602,00-ANOS+APOS+KING+NEGROS+TEM+ASCENSAO+POLITICA+NOS+EUA+DIZ+BIOGRAFO.html
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passaram a ter intervalos de até três anos74. Outro fator fundamental para a mudança nos 

rumos da companhia: o falecimento de Walter Elias Disney em dezembro de 1966. A 

chamada Era de Bronze (também conhecida como Dark Era) apresentou animações de 

menor expressão junto ao grande público e alguns dos maiores fracassos da companhia, 

entre eles O Caldeirão Mágico (1985), filme orçado em 44 milhões de dólares na época, 

mas que arrecadou apenas 21 milhões durante o período de exibição cinematográfica. 

Apesar de haver doze animações passíveis de análise lançadas entre 1960 e 1989, 

focaremos em dois filmes especificamente:  Mogli- O menino lobo (1967) e Aristogatas 

(1970), pela controvérsia gerada pelo resgate de aspectos da cultura negra, em especial o 

Jazz.  

Neste período específico, há algumas leituras possíveis do contexto negro nas 

animações. Se entre as décadas de 1930 e 1950 percebemos representações negras 

estereotipadas com alta dose de humor, nas três seguintes o que se percebe é a 

ressignificação do negro tanto nas telas de cinema quanto na TV. Entretanto, novas 

matrizes de preconceito e silenciamento se constituem. Antes de pontuar o que ocorre nas 

animações e os diferentes processos discriminatórios sofridos pelos negros dentro destas 

narrativas, torna-se necessário retornar brevemente ao contexto dos anos 1960 na 

produção audiovisual. 

 

2.2.1 Hanna-Barbera: do silêncio ao protagonismo 

 

Antes de sua aquisição pelo Turner Broadcast System nos anos 1990, os estúdios 

Hanna-Barbera (HB) fizeram um longo percurso na criação de conteúdos para a TV. 

Favorecidos pelo advento e pela popularização da nova tecnologia, os desenhos 

ascenderam como forma de ocupar a grade televisiva em horários de baixa audiência, 

algo que ocorria, de maneira geral, na parte da manhã, posto que as emissoras não 

apresentavam conteúdo para 24 horas de programação. Esta dinâmica consolidou o que 

ainda hoje é visto como faixa de horário infantil. 

Os estúdios Hanna-Barbera foram criados em 1957, após a saída de William 

Hanna e Joseph Barbera da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Ambos eram diretores 

 
74 No espaço compreendido entre 1960 e 1989 foram lançadas doze animações para cinema. Onze delas 
como longa-metragem de animação. 101 Dálmatas (1961), A Espada Era a Lei (1963), Mogli - O menino 
lobo (1967), Aristogatas (1970), Robin Hood (1973),As Aventuras do Ursinho Pooh (1977), Bernardo e 
Bianca (1977), O Cão e a Raposa (1981), O Caldeirão Mágico (1981), As Peripécias do Ratinho Detetive 
(1987), Oliver e sua Turma (1988) e A Pequena Sereia (1989). 
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responsáveis por Tom & Jerry (1940), um dos maiores sucessos da empresa. Este 

deslocamento resultou na criação de uma companhia voltada para a TV75. A partir dos 

anos 1960, foram lançados os títulos de maior sucesso da companhia, entre eles Os 

Flintstones (1960), Os Jetsons76 (1962), Johnny Quest (1964), Corrida Maluca (1968) e 

Scooby-Doo (1969). Ainda neste primeiro momento, algumas questões ficam evidentes: 

a primeira delas é a grande profusão de personagens antropomórficos nas séries; outra, é 

a ausência de personagens negros nas animações.  

 

Figura 266. Frame do público torcedor do episódio Nite Out, no qual podemos perceber a ausência de 

figuras negras na animação. 

 

Se por um lado tal fato pode ser lido como forma de desprezo pela população 

negra, por outro há a necessidade de se remontar o contexto da época e da grande luta 

pela inserção destes grupos na sociedade feita por diferentes coletivos. A incorporação de 

curtas-metragens para cinema, a fragmentação de animações de longa-metragem em 

formato de antologia, como é o caso de Tempo de Melodia (1948) ou Canção do Sul 

(1946), em diálogo com as produções tipicamente televisivas, cria um grande mapa de 

ordenamento no qual é possível estabelecer dinâmicas e tensões sociais. A exemplo do 

tópico anterior, em que negros eram tratados pelo prisma das fábulas como figuras a 

 
75 Em seu primeiro ano de atuação no mercado, a HB lançou a animação Jambo e Ruivão (1957) e, ainda 
nos anos 1950, mais oito séries, entre elas: Dom Pixote (1958), Plic e Ploc e Chuvisco (1958), Zé Colmeia 
(1958), Joca e Dingue-Lingue (1958), Pepe Legal (1959), Bibo Pai e Bobi Filho (1959), Olho Vivo e Faro Fino 
(1959), e Loopy Le Beau (1959). 
76 Episódio terceiro episódio da primeira temporada “Nite Out”, disponível no link:  
https://www.dailymotion.com/video/x5bcoqi (acessado em 01/02/2019). 

https://www.dailymotion.com/video/x5bcoqi
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serem transformadas ou pela perspectiva da desvalorização, tanto pelo mapa de 

preconceitos instituído socialmente quanto por sua associação à ruralidade (ao colocar na 

equação animações como Os Flintstones e Os Jetsons), percebe-se uma outra espécie de 

apagamento em que os negros não são vistos como parte do passado ou do futuro. Tal 

perspectiva soa como extrema, mas durante os anos 1960 a possibilidade mais recorrente 

de identificar o lugar do negro nas narrativas se dá pelo prisma do esquecimento. Outro 

fator foi o levante propiciado por nomes como Martin Luther King77 e Malcolm X78, que 

reivindicavam respeito aos negros e, ainda, questionavam o olhar branco sobre questões 

históricas. 

Nos anos 1970 há uma grande modificação neste cenário, principalmente pela 

ascensão da música negra no mercado mainstream. Emergem formas diferenciadas de 

representação em séries como Josie e as Gatinhas (1971), Laboratório submarino 2020 

(1972), Superamigos (1973) e Globetrotters (1970). 

 

Josie e as Gatinhas (1971) 

A animação narra a história de uma banda fictícia formada apenas por garotas. A 

série produzida pelos estúdios Hanna-Barbera aproveitou o sucesso de outra animação, 

The ArchieShow, baseada na HQ criada por Dan DeCarlo, exibida entre 1968 e 1969 pelo 

canal estadunidense CBS. Josie e as Gatinhas seguiu a tendência de diálogo entre música 

e animação. O desenho foi o segundo das manhãs de sábado nos Estados Unidos a 

apresentar uma personagem negra em seu elenco principal79. Analisar a personagem 

Valerie se mostra um esforço necessário. Ela apresenta um arquétipo negro reproduzido 

em diversas animações desde então, tendo como característica principal a inteligência.  

 

Os personagens negros nesse contexto atuam como facilitadores de roteiro, já que 

apresentam as explicações necessárias para que o espectador entenda a trama. Valerie se 

 
77 Pastor protestante e ativista político formado em Teologia na Universidade de Boston. Foi convertido 
em pastor em 1954no Alabama. Conhecido pelos movimentos contra a segregação dos negros, apoiou 
uma grande ação motivada pela prisão de Rosa Parks, a qual foi detida e multada por ocupar um assento 
reservado para as pessoas brancas. O protesto durou 382 dias, terminou em 13 de novembro de 1956, 
quando a Suprema Corte norte-americana aboliu a segregação racial nos ônibus de Montgomery. Foi o 
primeiro movimento vitorioso do gênero registrado no solo americano. 
78Defensor dos direitos dos afro-americanos, conseguiu mobilizar brancos e negros na conscientização 
sobre os crimes cometidos contra a população afro-americana. 
79O primeiro personagem negro das animações para TV aos sábados foi Peter Jones, da série The Hardy 
Boys exibida em 1969. A série apresentou uma temporada de 17 episódios e era baseada numa série de 
livros homônim Este aspecto foi consolidado em diversas animações, a exemplo de FlinstonesKids (1988) 
e Padrinhos Mágicos (2001).  os. 
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mantém como única personagem negra da narrativa e sua função é solucionar os 

problemas ocasionados pelos demais personagens. É interessante perceber a estranheza 

de um universo majoritariamente embranquecido, porém com uma leve participação 

negra.  

 

 

Figura 277. Jossie e as Gatinhas (1970) - Frame da abertura da animação. 

 

Laboratório submarino 2020 (1972) 

 A animação é inspirada livremente nas expedições de Jack Cousteau e narra as 

aventuras de Dr. Paul Williams, Capitão Mike Murphy, os oceanautas Ed, Gail e Hal, e 

das crianças Bobby e Sally, que vivem num laboratório no fundo do mar.   

Assim como Josie e as Gatinhas, a animação apresenta um personagem negro no 

elenco principal: Ed. O episódio piloto80 da série narra um reparo na estação marítima. 

Entre as dinâmicas apresentadas, é possível perceber as relações de subordinação 

estabelecidas. O Capitão orienta as ações coletivas e é obedecido fielmente pela 

tripulação. O episódio apresenta dois personagens negros, que não dialogam entre si. A 

 
80 Vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=p0T1CMnFKGE(acessado em 
01/02/2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=p0T1CMnFKGE
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professora não é apresentada pelo nome e sua função na trama se resume à educação dos 

netos do Capitão Mike Murphy.  

Harlem Globetrotters (1970)81 e Super Harlem Globetrotters (1979) 

 

 

 

 

 

 

 
81 Episódio piloto disponível em: https://www.dailymotion.com/video/x5xnhis (acessado em 
01/02/2010). 

Figura 28. Hubert "Geese" Ausbie/Multi-Homem - Pode se multiplicar, Freddie "Curly" Neal/Super Esfera - Pode se 
transformar numa bola de basquete; Louis "Sweet Lou" Dunbar/Homem Variedade - pode tirar qualquer objeto do 

seu blackpower; James "Twiggy" Sanders/Homem Espaguete (Spaghetti Man) - Pode usar o corpo se esticando, 
como uma corda ou uma escada; NateBranch/Homem Líquido - Tem a habilidade de se transformar em água. 

 

https://www.dailymotion.com/video/x5xnhis
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Destoando das demais séries, Globetrotters apresentava um grupo de negros em 

seu núcleo principal. Outro fator importante é a presença de coadjuvantes de pele escura. 

Classificada como comédia, há o uso da claque de risadas seguindo o modelo de 

SITCOMs. A prosódia negra característica também está presente na animação, que era 

exibida nas manhãs de sábado estadunidenses. Nesta primeira versão da animação, a 

solução dos episódios era condicionada às possibilidades de um jogo de basquete. A 

equipe era composta pelas versões animadas de George "Meadowlark" Lemon, Freddie 

"Curly" Neal, Hubert "Geese" Ausbie, J.C. "Gip" Gipson, Bobby Joe Mason, e Paul 

"Pablo" Robertson. Diferente das outras animações como Josie e as Gatinhas e 

Laboratório Submarino 2020, as duas temporadas de Globetrotters apresentam um grande 

elenco negro. Esta característica se modifica na série derivada, Super Globetrotters 

(1979). 

As representações dos traços físicos negros são o centro do humor da animação. 

Entre eles o cabelo blackpower do personagem Homem Variedade que, em vez de 

elemento estético de resistência ante o padrão embranquecido imposto, torna-se uma 

espécie de depósito de utensílios.  

 

2.2.2. Walt Disney: Era de Bronze 

 

Depois de dominar o mercado da animação por décadas, os anos 1960 

representaram o declínio da companhia no ramo da animação. A diversificação de 

negócios, que iam desde a construção do Walt Disney World, ao crescente investimento 

em filmes live action combinada ao fracasso financeiro de A Bela Adormecida (1959), 

obrigou o estúdio a modificar sua forma de produção das animações. Assim como 

ocorrido na TV pelo uso da animação limitada, o cinema precisou buscar novas formas 

Figura 29. À esquerda um quadro de Bambi (1942) com método de animação em celuloide feita 

no modo tradicional. À direita, 101 Dálmatas (1961). primeiro filme da Disney feito com 

xerografia. 
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de barateamento dos desenhos.  

Uma delas foi a xerografia82.  A técnica foi utilizada em todos os lançamentos 

cinematográficos da Disney entre 1961 e 1988, sendo associada à Era de Bronze, que 

também é conhecida como Dark Era. 

O gradual afastamento de Walt Disney das áreas de animação, e posteriormente 

seu falecimento, marcaram este que é considerado um dos períodos mais obscuros do 

estúdio. A dificuldade em encontrar uma audiência que pudesse se relacionar com os 

desenhos produzidos levou o estúdio a sua primeira animação PG: O Caldeirão Mágico 

(1985). À época, o filme era a animação mais cara da história, custando 44 milhões de 

dólares e tendo recuperado menos de 50% do valor investido. O fracasso do filme quase 

ocasionou o fechamento da divisão de animação. Diferentemente de outras épocas, este 

intervalo de 30 anos compreende muitas animações com animais como personagens. 

Entre os exemplos estão101 Dálmatas (1961), Mogli - O menino Lobo (1967), 

Aristogatas (1971), Robbin Hood (1973), As peripécias do ratinho detetive (1986), As 

aventuras de Bernardo e Bianca (1977) e Oliver e sua Turma (1988).  

 

Mogli - O menino Lobo (1967) 

 

Figura 300. King Louie, o controverso macaco cantor de Jazz em Mogli. 

 
82 Esta técnica permitiu a fluidez na produção das animações pelo fato de, em vez de exigir a pintura 
manual dos desenhos, quadro a quadro em células de acetato, a xerografia permitia a animação 
diretamente nas células, fazendo com que a pós-produção dos filmes fosse mais rápida. A estética da 
animação era mais poluída. Algo que, posteriormente, foi associado à um estilo de animação resgatado 
no filme Atlantis: O reino Perdido (2001). 
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O menino Mogli foi criado por lobos na floresta. Seus amigos resolvem mandá-lo 

para uma tribo humana por causa da ameaçadora presença do tigre Shere Kahn. Ao lado 

da pantera Baguera e do urso Balú, Mogli vive uma aventura a caminho da civilização. 

Entre os diversos antagonistas presentes na animação, está o Rei Louie, rei dos macacos, 

que surge na trama associado a um número de Jazz. Cotado para a dublagem, Louis 

Armstrong declinou do papel pelo receio de controvérsias envolvendo estereótipos 

raciais. Quem assumiu o lugar foi Louis Prima, cantor de Jazz responsável pela trilha 

sonora de filmes, incluindo O Último Romântico (1936).  

Mesmo com toda a prudência na seleção do elenco, os acionamentos culturais 

(como o uso do Jazz) e elementos tribais africanos denotam um personagem criado a 

partir de influências negras.  

O uso de animais para remontar as dinâmicas da sociedade, abordado 

anteriormente na análise de Dumbo, resgata uma série de estigmas e preconceitos de 

grupos sociais historicamente marginalizados. No entanto, um ponto que surge como 

dúvida é a compreensão da intencionalidade dos produtores da obra, uma vez que a 

associação entre a imagem de Rei Louie e os negros surge por meio de uma rede de 

silogismos e inferências. Tal fato revela ainda uma grande problemática que diz respeito 

ao uso de figuras de linguagem típicas da fábula, como prosopopeia e animalização 

(FIORIN, 2005), já que ambos os conceitos são utilizados para reforçar o juízo moral dos 

textos. Assim, ideias de realeza, honestidade, exclusão, além de outras, são atribuídas aos 

animais no objetivo de facilitar a compreensão da mensagem.  

 

Aristogatas (1971) 

O longa metragem narra a história de uma cantora de ópera aposentada, que deixa 

seus bens para a sua gata, Duquesa, e seus três filhotes. Enciumado, o mordomo da 

mansão dopa os gatos e os abandona no interior da França, para que ele mesmo possa ser 

o único herdeiro. Perdidos em um território estranho, Duquesa e os gatinhos encontram 

Thomas O'Malley, um gato vira-latas que os ajuda no retorno a Paris. 
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Figura 311. Além de construir arquétipos de gênero por meio do uso da música, a animação utiliza a 

dublagem e a linguagem corporal dos personagens para evocar arquétipos raciais. 

 

Assim como boa parte dos títulos apresentados pela Disney entre os anos 1960 e 

1990, a narrativa gira em torno de animais também pelo uso da antropomorfia. Neste 

contexto, podemos destacar a participação negra por meio da cultura, já que, assim como 

no curta Music Land (1935), há o resgate da relação dicotômica entre música clássica e 

Jazz, em que pesem vários tipos de estereótipos. Na narrativa, o gênero musical, de 

origem negra, é utilizado para retratar a boemia e a vida nas ruas de Paris. 

 

2.2.3. Mauricio de Sousa: representação racial na animação brasileira 

 

Desde seu início, em 1917, o mercado de animação brasileiro andou a passos 

tímidos. A produção não sistemática e a má conservação dos originais fizeram com que 

a memória desses produtos audiovisuais fosse perdida83. Outras animações precisam de 

restauração para a manutenção da memória audiovisual brasileira, como é o caso de 

Sinfonia Amazônica, primeiro longa-metragem animado do país. 

Este cenário cria um ponto de partida diferente para as animações nacionais em 

relação ao contexto estadunidense. Entre os anos 1960 e 1989, além dos anúncios para a 

 
83O Kaiser (1917), Traquinices de Chiquinhoe seu Inseparável Amigo Jagunço (1917), As Aventuras de Bille 
e Bolle (1917), Virgulino Apanha (1938), As Aventuras de Virgulino (1938) e Presente de Natal (1971). 
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TV, com o desenvolvimento do homevideo, o maior expoente comercial do gênero foram 

as animações da Turma da Mônica. 

A familiaridade do público brasileiro com animações estadunidenses, que 

compunham grande parte da faixa de horário matinal televisivo, fizeram com que as 

animações de Maurício de Sousa se adequassem à linguagem proposta por grandes 

estúdios internacionais, como Hanna-Barbera e Disney. Este fato é perceptível ao 

analisarmos a primeira incursão na TV, em O natal da Turma da Mônica (1976)84, a série 

de curtas em super 8, de 1980, ou nos lançamentos cinematográficos como As Aventuras 

da Turma da Mônica (1982)85, A Princesa e o Robô (1984)86 e As Novas Aventuras da 

Turma da Mônica (1986)87. 

As primeiras experimentações apresentavam similaridades com a estética adotada 

pelos estúdios Hanna-Barbera no início dos anos 1960 com a animação limitada. A partir 

de 1982, o formato das animações foi próximo daquele apresentado pelos estúdios Walt 

Disney durante a era Wartime88. Os lançamentos cinematográficos eram compostos por 

uma série de curtas-metragens com números musicais. 

Ao analisar o contexto brasileiro, é interessante perceber a mudança na 

direcionalidade das produções e seu apelo mercadológico, posto que, diferentemente dos 

estúdios estadunidenses de animação(que geralmente criam derivados das obras 

audiovisuais), no caso de Turma da Mônica, toda a estratégia de sinergia (Dizard, 2001), 

incluindo a animação, surge como derivada das histórias em quadrinhos. De forma geral, 

as animações mainstream no Brasil dependiam da associação com marcas e projetos 

anteriores, a exemplo do filme Os Trapalhões no rabo do cometa (1986)89, que dava uma 

versão em desenho para os personagens do programa televisivo. 

 

Turma da Mônica (1987) 

 
84 Sequencia disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=kcU1p_eqpow&t=147s(acessado 
em 02/02/2019). 
85 Disponível integralmente no link: https://www.youtube.com/watch?v=PLFxLAF-
QRM&t=921s(acessado em 01/02/2019). 
86 Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=-O8NGhCTsgo(acessado em 02/02/2019). 
87 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mG1geFfpAnk(acessado em 02/02/2019). 
88 Esta era é compreendida nos lançamentos entre 1943 e 1949, e composta pelo lançamento de 
antologias animadas com diversas sequências de curtas-metragens. 
89 O Filme foi produzido pela Renato Aragão Produções em associação com Maurício de Sousa produções, 
e combinada sequências em animação e live action.  

https://www.youtube.com/watch?v=kcU1p_eqpow&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=PLFxLAF-QRM&t=921s
https://www.youtube.com/watch?v=PLFxLAF-QRM&t=921s
https://www.youtube.com/watch?v=-O8NGhCTsgo
https://www.youtube.com/watch?v=mG1geFfpAnk
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Mesmo no contexto brasileiro, as relações raciais mantêm a tônica das animações 

estadunidenses. Exemplo claro emerge nos desenhos da Maurício de Sousa Produções.  

Apesar de os gibis do Mauricio de Sousa conterem três personagens negros, dois deles 

jogadores de futebol(Pelezinho e Ronaldinho Gaúcho), a Turma da Mônica apresenta 

apenas um personagem com este traço fenotípico: Jeremias. Assim como nas animações 

internacionais, o personagem surge como figura periférica na animação. 

A última versão do personagem fez parte da animação Turma da Mônica e o Bicho 

Papão (1987)90, que compõe a coletânea da animação lançada para VHS91.  

Além das produções de Maurício de Sousa, a publicidade brasileira foi um grande 

reduto das animações, principalmente nos anos 1980, a exemplo dos conteúdos 

produzidos por marcas como Sadia, Esso, Kolynos, Varig, Coca-Cola, Caloi, Casas 

Pernambucanas, e Johnson & Johnson. 

 

o crescente mercado publicitário televisivo permitiu a produção de 
diversos comerciais animados, além da criação de mascotes para 

grandes marcas, como foi o caso da Barata Rodox (1971), que tinha 

 
90 Vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=_ZdDoQoKfUk (acessado em 
02/02/2019). 
91  Entre 1988 e 1999, a Maurício de Sousa Produções concentrou seus esforços na produção de 
homevideo. A cultura do videocassete, impetrada nos anos 1990, garantiu a sobrevida de animações de 
estúdios internacionais mesmo após a exibição cinematográfica.  O homevideo (em suas diferentes 
mídias) alavancou comercialmente uma série de projetos voltados para o público infantil. Entre eles Xuxa 
só para baixinhos e Galinha Pintadinha, que “mantém complexa narrativa transmidiática formada por 
vídeos musicais, vídeos de histórias, livros, DVDs, brinquedos e mais de 600 produtos licenciados” 
(HOLZBACH, 2018, p. 2). 

Figura 32. As três versões de Jeremias apresentadas nos quadrinhos. A primeira versão data dos anos 

1960, como parte integrante da revista do Bidu, a segunda de 1982, e a última de 1983. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZdDoQoKfUk
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pavor do inseticida de mesmo nome, e do Homenzinho Azul (1978), 

criado para os cotonetes Johnson & Johnson (HOLZBACH, 2018, p.7). 

 

O acúmulo das experiências narrativas possibilitadas pelas animações e a 

construção de diferentes mercados têm grandes impactos a partir dos anos 1990, que para 

além dos sucessos cinematográficos, apresenta a sagração e consolidação da linguagem 

por meio do surgimento de canais televisivos totalmente constituídos por conteúdos 

animados. No próximo capítulo, nos debruçaremos nos desdobramentos do alcance das 

animações em diferentes estruturas midiáticas e as novas formas de abordar a 

representação negra sob o manto do discurso da diversidade, bem como suas implicações. 
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Capítulo III 

Representação e relativização da diferença nas animações pós 1990 

 

O longo percurso da representação negra nas animações perpassa uma série de 

problemáticas em torno da divisão de espaços de poder e visibilidade. Como detalhado 

no capítulo anterior, assim como ocorreu em outros produtos da indústria cultural, a 

inserção dos negros nas animações passou por um longo processo de embates e 

questionamentos. A partir dos anos 1990, no entanto, o cenário muda. Novos conceitos 

de integração racial são abordados e novas formas de preconceitos mapeadas. Apesar do 

refinamento crítico da posição do negro nas narrativas, antigas estruturas hostis se 

mantêm. A centralidade narrativa branca continua em grande parte das animações, mas 

há uma investida na construção de desenhos com personagens cada vez mais diversos e 

complexos. Se por um lado essa pluralidade anuncia novos horizontes no processo de 

representação, por outro, se configura de maneira problemática em alguns aspectos que 

serão tratados nos tópicos a seguir.  

Até o momento, abordamos dois grandes blocos temáticos. O primeiro deles 

destinado às bases do preconceito racial nas animações e como a linguagem do desenho 

animado intensifica esse fato. Num segundo momento, analisamos o apagamento negro 

e a construção de novos arquétipos em que é possível identificar novas formas de 

preconceito, como a destituição do protagonismo e a desconstrução do negro enquanto 

grupo étnico e cultural específico, posto que, em grande parte das narrativas entre 1960 e 

1989, os negros emergem de maneira solitária e funcional em meio à uma série de 

personagens brancos.  Suas ações são respostas diretas a outros personagens da narrativa. 

É possível identificar que, em grande parte das animações, não há diálogos entre negros. 

Quando este contato existe, a temática gira em torno de um personagem branco. 

Resgatamos a antropomorfia e associamos introdutoriamente às questões raciais, 

utilizando como exemplo filmes como Mogli e Aristogatas, e, por fim, analisamos a 

inserção brasileira no mercado de animação, bem como a representação negra presente 

na obra de Maurício de Sousa.  

No centro dos debates no período entre 1990 e 2018, dois eventos tem grande 

importância: o surgimento do primeiro canal televisivo totalmente voltado para 

animações, o Cartoon Network, e o renascimento cinematográfico da Disney.  

A popularização de novas técnicas de animação, bem como as novas dinâmicas e 

demandas em torno da representatividade, principalmente por meio das estratégias de 
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sinergia (DIZARD, 2001), foram potencializadas a partir dos anos 1990. Isso se dá 

sobretudo em virtude do aumento do alcance dos canais à cabo e da popularização do 

homevideo, alavancada por uma série de sucessos cinematográficos. 

Este capítulo será divido em quatro subtópicos: o primeiro abordará a ascensão do 

Cartoon Network; o segundo abordará o surgimento de canais e faixas de programação 

totalmente destinadas à primeira e segunda infância92, a exemplo do Discovery Kids; em 

seguida, filmes Disney; e, por fim, a representação negra nas obras da DreamWorks. 

A soma entre aspectos geracionais, possibilidades tecnológicas, linguagem e 

demanda social, permitem construir um mapeamento onde é possível perceber a 

influência histórica das formas de representação negra através dos tempos, bem como a 

maneira que essas memórias subterrâneas (POLAK, 1989) resistem aos constantes 

processos de apagamento. 

 

3.1. Cartoon Network: A consolidação da animação na TV a cabo  

 

Lançado no dia 01 de outubro de 1992, o Cartoon Network (CN) foi o primeiro 

canal televisivo a cobrir 100% de sua grade com animações. Os primeiros anos da 

emissora foram compostos pelo catálogo Warner Bros, MGM Cartoon e Hanna-Barbera, 

adquirido pela Turner Broadcasting System, detentora do canal. Analisar a história do CN 

significa entender a ascensão da animação como fenômeno televisivo. Algo que remete à 

cultura da repetição (KOMPARE, 2005), mas também à aceitação social desta estrutura 

narrativa audiovisual. É curioso, no entanto, pensar que a mídia classificada como o 

cemitério da animação (MITTEL, 2003) pudesse estruturá-la como forma de linguagem 

e render um canal de tamanho êxito comercial quanto o CN. 

 A gênese do CN estabeleceu uma lógica empresarial em que a animação, ao 

mesmo tempo em que é associada à infância – algo ocorrido após a absorção dos desenhos 

pela TV nos anos 1950 (MITTELL,2003;STABILE e HARRISON, 2003) –, também se 

associa à nostalgia para os adultos. A correlação destes fatores, atrelada às dinâmicas 

específicas da TV a cabo, auxiliaram na construção da marca. As diferentes “Eras”93 do 

 
92 Compreende-se como primeira infância o período entre o nascimento e os 18 meses. Já a segunda 
infância é o período entre 18 meses e seis anos.  
93 Assim como ocorre na Disney, o Cartoon Network tem eras diferenciadas. A separação é dada por um 
somatório de fatores, entre eles a administração do canal no período, a identidade visual e a linguagem 
das animações. Ao todo, Checkerboard (1992-1997), Powerhouse(1997-2004), City (2004-2010), Toonix 
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canal destacam dinâmicas que atendem a fatores comerciais, mas também manifestam 

uma atmosfera com traços de uma geração.  

Em 1996, houve a compra da Turner Broadcasting System pela Time Warner. 

Entre os canais adquiridos estava o Cartoon Network. A transação comercial coincidiu 

com o lançamento do bloco Cartoon Cartoons (1996), responsável pela exibição de 

conteúdos exclusivos do canal. Após testes em sessões de curtas, séries como As Meninas 

Supepoderosas, Laboratório de Dexter e Johnny Bravo, ganharam carta branca para 

produção. 

O avanço e o sucesso do canal, possibilitaram a criação de novos blocos que 

posteriormente se transformaram em novos canais, a exemplo do Boomerang e Adult 

Swim.  

Um ponto a ser destacado é a simbiose entre a linguagem cinematográfica, o 

aprimoramento técnico das formas de animação dos anos 1960 para a TV e a ação vista 

nos animes propiciada pelas animações exclusivas do canal. Esta amálgama de 

possibilidades resultou numa linguagem própria das animações do CN, já observável na 

primeira geração de produções, como Johnny Bravo (1995), A Vaca e o frango (1996) ou 

As Meninas Superpoderosas (1998).  

Já numa aproximação ao tema do estudo, outro fator salta os olhos: a ausência de 

personagens negros nas animações. Algo que remonta ao que foi debatido sobre os anos 

1960, em que há um apagamento completo deste grupo étnico, que curiosamente ocorre 

durante o período de introdução e consolidação do mercado de animação para a TV. Neste 

tópico, vamos usar como base animações originais do CN para debater a maneira como 

as empresas utilizam a raça nas suas produções. Entre os títulos, estão As Meninas 

Superpoderosas, em ambas as suas versões (tanto a série original de 1997 quanto o seu 

reboot de 2016), Hora de Aventura (2010) e O mundo de Greg (2018). As animações 

serão a base para iniciar o debate acerca da centralidade narrativa branca, a relativização 

da diferença e o uso de fatores identitários como estratégia de público. 

 

As Meninas Superpoderosas (1997) 

 
(no Brasil, 2010-2012) usado nos EUA, Era Noods (2008-2010), Era Check It! (2012-2016) e Era Dimensional 
Go! (2017-presente). Informação disponível no link:  
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/75125/PONS%20-
%20Las%20%C3%A9pocas%20de%20Cartoon%20Network.%20Estilo%20y%20evoluci%C3%B3n..pdf?seq
uence=1 (acessado em 01/02/2019). 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/75125/PONS%20-%20Las%20%C3%A9pocas%20de%20Cartoon%20Network.%20Estilo%20y%20evoluci%C3%B3n..pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/75125/PONS%20-%20Las%20%C3%A9pocas%20de%20Cartoon%20Network.%20Estilo%20y%20evoluci%C3%B3n..pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/75125/PONS%20-%20Las%20%C3%A9pocas%20de%20Cartoon%20Network.%20Estilo%20y%20evoluci%C3%B3n..pdf?sequence=1


90 

 

Uma das animações lançadas na era Powerhouse (1997/2004), As meninas 

Superpoderosas (1997) mantêm-se, ainda nos dias de hoje, como um dos desenhos mais 

populares do canal à cabo. Em sua primeira fase, composta por temporadas exibidas entre 

1998 e 2005, a série foi valorizada pela abordagem das questões de gênero, já que se 

afastava dos padrões hipersexualizados apresentados por narrativas de super-heroínas. 

Além disso, a animação apresenta caráter inovador ao se opor à primeira onda de 

desenhos animados para meninas, que estabelecem comportamento de gênero específico. 

Apesar do discurso inclusivo acerca das pautas de gênero, à época a animação nunca abriu 

espaço para questões raciais. 

Diferente da versão original, o reboot lançado em 2016 sofreu duras críticas. 

Enquanto as primeiras temporadas apresentam até 100% de aprovação no site Rotten 

Tomatoes, as duas primeiras temporadas da nova versão foram consideradas podres94, na 

avaliação dos críticos.  

 

No IMBD, outro portal que compila as avaliações da imprensa especializada, a 

resposta foi parecida. Enquanto a série original apresenta nota 7,395, o reboot ostenta a 

 
94 O que no contexto do site significa que menos de 60% dos críticos que avaliaram a obra fizeram 
avaliações positivas sobre o material. 
95 Informação disponível no site: https://www.imdb.com/title/tt0175058/?ref_=nv_sr_1 (acessado em 
22/01/2018). 

Figura 33. Imagem de divulgação da série As Meninas Superpoderosas - O Poder das Quatro. 

https://www.imdb.com/title/tt0175058/?ref_=nv_sr_1
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nota de 3,696 no site. Tendo em vista o grande potencial da animação e a força da marca, 

um especial de quatro episódios foi lançado em 2017, centrando a trama da animação em 

uma outra personagem: Estrelinha (Bliss, no original)97. O lançamento da terceira 

temporada, após o reboot, teve grande circulação principalmente pela inserção de uma 

personagem negra na série. Entretanto, Estrelinha é uma personagem eventual que 

participou de cinco episódios especiais na atração, que inicialmente haviam sido pensados 

como um longa-metragem.  

Um ponto importante de destaque é que, assim como as animações dos estúdios 

Hanna-Barbera nas décadas de 1970, Estrelinha emerge como uma personagem que 

carrega sua representatividade apenas no tom da pele, já que a animação não trabalha com 

aspectos associados à negritude em suas tramas. Além disso, é a única personagem negra 

com direito a fala numa animação conhecida pela falta de representatividade negra. 

Este contexto explicita uma das grandes questões dos últimos 30 anos nos 

desenhos do ocidente: o uso das questões identitárias como propulsor mercadológico. 

Algo que, em certa medida, se intensifica ao longo dos anos, principalmente após a 

observação dos negros como mercado consumidor potencial.  

A busca pelo aumento da relevância da série por meio do uso da personagem 

estabelece uma dinâmica que se repete em diversas tramas:  a necessidade de inserção 

negra nas narrativas para suprir a crescente demanda de representatividade deste grupo 

(HALL, 2016). Além disso, a inserção de personagens pertencentes a minorias 

representativas auxilia na publicidade das atrações, já que, de modo geral, resultam na 

produção de mídia espontânea sobre a temática. 

 

 
96 Informação disponível em: https://www.imdb.com/title/tt4718304/?ref_=nv_sr_2 (acessado em 
22/01/2018). 
97 A personagem foi apresentada como a primeira negra da série,com a proposta de transformar o trio 
num quarteto.No entanto, a participação de Bliss ficou restrita a alguns episódios classificados como 
Power of Four, composto por cinco episódios: FindYourBliss, BlissReminisce, BlissterSister, BreakingBliss e 
Blisstersweet Symphony. Informações disponíveis em: https://www.imd b.com/title/tt7390230/ 
(acessado em 22/01/2019). 

https://www.imdb.com/title/tt4718304/?ref_=nv_sr_2
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Super Choque (2000) 

Se as meninas Superpoderosas se destacam pela falta de pluralidade racial, outra 

animação que pode ser destacada no contexto televisivo pelo fator oposto é Super 

Choque. A produção dos estúdios Warner Bros, também compunha a grade do Cartoon 

Network no início dos anos 2000 em uma série composta por 52 episódios, divididos em 

quatro temporadas.  

A animação narra a história de Virgil Hawkins, um estudante que adquire poderes 

elétricos após a exposição a um gás durante uma briga de gangues. Diferente das 

animações do CN da época, o desenho apresenta uma abordagem urbana mais próxima 

de Liga da Justiça. Além da composição de núcleos predominantemente negros, como a 

família de Virgil e a gangue que o ajuda a enfrentar o valentão da escola, há uma 

composição de personagens secundários de diversas cores e etnias. O desenho é inspirado 

no quadrinho homônimo da editora Milestone Comics.  

A animação apresenta vários pontos que elevam a representatividade como a 

construção de núcleos negros com historicidade, motivações e traumas. É interessante 

perceber as composições morais apresentadas já no piloto da trama. De um lado, a família 

de Virgil, composta por um pai viúvo que cria sozinho os dois filhos após a morte de sua 

esposa, Jane Hawkins, que foi vítima de uma bala perdida; e do outro, personagens negros 

em condição marginal, associados às gangues. A criminalidade surge como opção para 

Virgil, mas a negação surge pelo trauma. A interpretação ainda esbarra em alguns 

Figura 34. Super Choque é mais um da longa lista de super-heróis negros associados à 

eletricidade. Outros exemplos são Raio Negro (DC) e Tempestade (Marvel).  
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estereótipos decorrentes da associação entre criminalidade e negritude. Deterministas e 

higienistas apontavam a violência como algo intrínseco às questões de raça, no século 

XIX (Nina Rodrigues, 2010). O desenho, entretanto, atribui a criminalidade aos processos 

de exclusão criados pela condição social. Esse olhar pode ser atribuído às vivências dos 

criadores da obra e fundadores da Milestone Comics, empresa fundada em 1993 pelos 

roteiristas e desenhistas afro-americanos, Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael 

Davis, e Derek T. Dingle. 

É interessante destacar que mesmo tendo uma grande carga de humor associada à 

personalidade, Virgil se destaca como um personagem de várias camadas, opondo-se à 

construção histórica que atribui aos personagens negros apenas uma característica 

narrativa. Há um trânsito fluido entre humor, ação e até momentos dramáticos na série. 

Mesmo em momentos engraçados, em vez de ser o degrau para humor, o personagem 

conduz a piada por meio do sarcasmo.  

Se formos utilizar como base a ideia de centralidade temática, quantidade de 

personagens negros e as interações entre este mesmo grupo, constata-se que a obra 

apresenta valores a serem considerados como inclusivos.  

 

Hora de Aventura (2010) 
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A animação Hora de Aventura narra a história do menino Finn e seu amigo, o 

cachorro Jake, que vivem na pós-apocalíptica terra de Ohh. Em suas aventuras, ambos 

conhecem diversas mutações entre doces, computadores e diversos personagens 

fantásticos. O desenho é muito reconhecido pelo caráter fantasioso, mas também por 

questões de inclusão, principalmente para a comunidade LBTQI+.  

 

Hora de Aventura (ou Adventure Time), criado pelo norte-americano 
Pendleton Ward em 2010 e transmitido pelo Cartoon Network desde 

então, é um dos desenhos animados mais relevantes do atual momento 

cultural no Ocidente. Sua mais importante característica é a combinação 

de entretenimento direcionado ao público infantojuvenil – revelado, 
sobretudo, na simplicidade de seu traço e animação – com discussões 

comprometidas com aspectos mais reflexivos da condição humana, o 

que agrada o público adulto. A série, que se encerrou em sua 10ª 
temporada, transmitida entre 2017 e 2018, é vencedora de vários 

prêmios tanto no âmbito estrito da mídia de animação – sete Primetime 

Emmy Awards, um Peabody Award, três Annie Awards, entre outros – 
quanto na ampliação de seu mundo ficcional para outros media, como 

revistas em quadrinhos, o que lhe valeu um Eisner Award, a premiação 

mais importante dessa cultura midiática em específico (FALCÃO; 

HOLZBACH, 2018, p. 186). 

 

Figura 35. A série apresenta um universo diverso composto por diversas criaturas multicoloridas, porém, 

assim como ocorre em animações como Doug Funny (1991), não há negros. 
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O episódio final da série apresenta o beijo de duas personagens lésbicas, 

Marceline e princesa Jujuba. A série repete o silenciamento negro ocorrido em outras 

tramas. Na história futurística, seres mitológicos e tecnológicos coexistem, porém mesmo 

em flashbacks a única personagem de pele escura da trama é a mãe de Marceline.  

 

se considerando a simplicidade do traço de suas animações e a duração 

de cada episódio, que fica em torno de 10 minutos, Adventure Time 

apresenta tramas complexas e trata de questões maduras para a faixa 
etária para a qual o desenho é produzido (FALCÃO; HOLZBACH, 

2018, p. 186).  

 

 

 

Figura 366. Marceline relembra da mãe em um dos episódios da série. 

 

A grande profusão de personagens de diferentes estilos, formatos e cores mascara 

a falta de diversidade racial na animação. A estratégia é muito comum e apresenta a 

centralidade branca como representação plena da humanidade. Este aspecto surge em 

animações bem avaliadas pela crítica e associadas a aspectos inclusivos, porém a baixa 

(ou, em muitos casos, nula) representatividade racial é um ponto desconsiderado nas 

análises críticas em produtos desta natureza. Algo mascarado pela profusão de temas 

abordados em meio a complexidade apresentada pela atração.  
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O mundo de Greg (2018) 

 

Figura 377. Frame do episódio "O Monstro da Horta", no qual Greg tem contato brevemente com a 

história dos avós. 

 

Um dos desenhos mais recentes na lista de animações apresentadas, O Mundo de 

Greg surge como uma animação de grande potencial comercial, já que é a única com 

núcleo principal negro no canal atualmente. A animação foi criada por Matt Burnett e 

Ben Liven (roteiristas de Steven Universo).  

No decorrer dos últimos anos, o amplo acesso às diferentes estruturas de animação 

por meio de plataformas como Youtube permitiram a construção de produtos midiáticos 

cada vez mais inclusivos. Como dito anteriormente, principalmente ao abordar Super 

Choque (2000), a inserção do ambiente familiar e de convivência com negros dialogando 

sobre questões não relacionadas diretamente aos caucasianos da narrativa se impõe como 

uma abordagem que ressignifica as questões sociais.  

Um ponto que deve ser mencionado é o fato de a história abordar, mesmo que 

superficialmente, questões associadas ao movimento negro estadunidense, já que a avó 

do protagonista participou de protestos nos anos 1960, como mencionado no episódio 9 

da 1ª temporada. A abordagem abre espaço para a retomada da memória da comunidade 

negra, ao mesmo passo que apresenta uma animação de classificação indicativa livre, que 

dialoga com as rotinas de brincadeiras infantis. Tanto a fenotipia quanto o resgate 

histórico surgem como possibilidades de representação efetivas na animação. 

Algo interessante de ser observado é a quantidade de títulos, destinados aos 

primeiros anos de vida das crianças, que têm perfil inclusivo, se observados pela 

perspectiva racial. Atualmente, títulos como Doutora Brinquedos (2012), S.O.S Fada 



97 

 

Manu (2015), Nossa Casa – As aventuras de Tip e Oh (2016), Milly e Molly (2015) e 

Guilhermina e Candelário (2012), são exemplos. Um ponto de destaque nessas 

animações é o fato de a maioria das protagonistas serem meninas, o que denota a crítica 

a um mercado que, além de ser amplamente dominado por personagens brancos, também 

acaba por ser muito masculino. 

 

3.2. Diversidade para crianças: animações para crianças de zero a seis anos e a 

importância no debate racial 

 

 Pensar na história da animação e remontar um mapa de inserção negra 

midiaticamente é um exercício que se apoia em uma série de fatores, entre eles momento 

histórico, criação de mercados e o desenvolvimento de tecnologias. Apesar de não ter 

sido o centro das análises, a questão etária também se anuncia como uma forma possível 

de leitura, principalmente após a ascensão de canais como Discovery Kids e Gloob.  

Cartoon Network e Nickelodeon sofreram muita influência das animações para 

cinema do período 1920/1960 e das primeiras animações feitas especificamente para TV. 

Tal fato pode ser observado por meio do uso do humor em grande parte dos títulos, algo 

que remete aos curtas-metragens de meados do século XX. A construção da experiência 

televisiva, nestes casos, adere fortemente ao conceito de entretenimento. Mesmo em 

animações com o perfil doutrinador atribuído às fábulas, não há, de forma geral, um forte 

centramento didático nestas animações que foque as atenções no processo 

espectatorialidade da primeira e segunda infância. Objeto de interesse de diferentes 

autores como Williams (2016), Orozco (1991) e Sodré (2008), a TV se estabeleceu como 

grande produtora de conteúdos e meio de divulgação cultural. A centralidade do 

equipamento na sala de estar, a penetração social e a possibilidade de agendamento de 

temáticas relevantes para a sociedade asseguraram o lugar de referência nas dinâmicas 

sociais.  No caso das crianças, a definição de canais ou faixas de horários para a 

programação específica para os pequenos cria uma cultura midiática com dinâmicas 

próprias.  

Assim, o caráter introdutório e didático da cotidianidade presente nas narrativas 

se junta à forma de assistir da criança. Pausas mais longas, quebra da quarta parede, 

figuras mais arredondadas e amigáveis, todos estes componentes são facilmente 

identificáveis em animações para esta faixa etária.  
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O centro educativo destas narrativas cria o cenário propício para discursos 

inclusivos, algo visto desde as produções da BBC98 dos anos 1990. O aspecto lúdico do 

audiovisual muitas vezes se reflete numa interação ativa da criança em relação ao 

conteúdo proposto. Aqueles que são voltados para a primeira e segunda infância adotam, 

em geral, mecanismos narrativos para estimular esta interação. Animações como Pocoyo 

(2005) ou Backyardigans (2004) anunciam os movimentos e os momentos das atrações 

para que as crianças possam interagir diretamente através de frases e danças. Outra 

estratégia adotada é a construção de arquétipos narrativos específicos que permitam o 

reconhecimento de cada momento da narrativa e, principalmente, do papel ocupado pelos 

personagens durante a obra. São repetições de padrões que definem momentos de 

interação da criança, algo próximo da cultura estabelecida pelas reprises e pelo 

homevideo. Algo já apresentado por Kompare (2005), desde sua inserção na TV, desenhos 

animados são reprisados e usados como forma de preenchimento da grade. Além disso, a 

popularização do homevideo, por empresas como Disney, explicitam a importância da 

repetição para as crianças, inclusive a partir da conversão deste fator de espectatorialidade 

em mercado. 

Este breve panorama nos leva a animações voltadas para este público, com caráter 

didático e inclusivo, a exemplo de Doutora Brinquedos, S.O.S Fada Manu, Nossa Casa 

– As aventuras de Tip e Oh, Milly e Molly e Guilhermina e Candelário, animações de 

perfil diferenciado que apresentam protagonistas negros.  

 

3.3. Verde, amarelo, azul ou negro:  a relativização da raça e o apagamento negro 

nas animações Disney pós anos 1990  

 

Os anos 1990 marcaram o período classificado como o renascimento do Disney 

Studios. O lançamento de sucessos como A Bela e a Fera (1991) e Aladdin (1992) 

resultou não só na consolidação da empresa durante a chamada era da Renascença (1989 

– 1999), como também possibilitou o surgimento de outros estúdios, como a 

DreamWorks e a Pixar. Sob o comando de Michael Eisner, a Walt Disney Animation 

retomou o discurso de vanguarda na animação e investiu em musicais, grande parte deles 

indicados ao Oscar. É importante destacar que os dez primeiros anos deste período são 

 
98 A exemplo de Teletubies (1997), série britânica originalmente exibida pela BBC que narra a história de 
quatro amigos:Tinky-Winky, Dipsy, LaaLaa e Po, embarcam em diversas aventuras e jogos na 
Teletubbilândia. A atração era voltada para crianças em idade pré-escolar.  
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classificados como a fase do Renascimento Disney, marcada pela retomada da construção 

de clássicos e, principalmente, pela união do time de princesas explorado comercialmente 

pela companhia.   

Alguns filmes merecem destaque e análise, uma vez que, distante do contexto dos 

anos 1940/1950, a última década do século XX demandava um perfil mais plural nas 

narrativas transpostas para o cinema. Assim, Aladdin (1992), Pocahontas (1995) e Mullan 

(1998) surgem como possibilidades narrativas distantes das matrizes europeias, que 

foram grande fonte de inspiração do estúdio.  

 

Rei Leão (1994) 

 

Neste tópico vamos analisar diferentes animações, começando por O Rei Leão 

(1994). Apesar da análise parecer deslocada, é a primeira narrativa que se passa em solo 

africano. No capítulo anterior, debatemos brevemente a associação entre comportamentos 

sociais e hábitos dos animais por meio da antropomorfia e da prosopopeia. Este recurso 

narrativo, muito comum nas fábulas, é usado de forma recorrente no cinema de animação. 

O recurso permite debates sobre a construção social, agendas minoritárias entre outras 

temáticas. No caso do filme em questão, o artifício permitiu transformar uma obra clássica 

em um filme de entretenimento familiar. Uma informação muito pertinente é o fato de 

que, além de compor uma alegoria sobre construção social, o Rei Leão apresenta a 

primeira princesa africana da Disney, a leoa Nala. Novamente, assim como ocorrido nos 

anos 1960, 1970 e 1980, à primeira vista, o uso da antropomorfia isenta a companhia de 

questões envolvendo a representação racial.  

Além da clássica crítica sobre a apresentação das regiões marginais como lugares 

potencialmente perigosos e da associação das hienas como seres hostis na construção 

geográfica do reino, há um ponto de debate relevante sobre a representatividade atrelada 

à dublagem, algo que posteriormente será pensado em outras produções. A versão original 

do longa-metragem apresenta diversos atores brancos como dubladores. Entre os 

principais nomes estavam Matthew Broderick (Simba adulto), Moira Kelly (Nala adulta), 

Nathan Lane (Timão). Negros eram minoria do elenco de voz. A nova versão, anunciada 

para junho de 2019, inverte esta questão apostando na inserção de grandes nomes da 

comunidade negra estadunidense para compor o time de dubladores, entre eles Donald 

Glover (Simba adulto), Beyoncé (Nala adulta) e John Kani (Rafiki). 



100 

 

Ao analisar de maneira comparativa, percebe-se uma tendência de inserção negra 

nos remakes dos clássicos e o uso de técnicas de apagamento nos casos de representações 

tidas como polêmicas. Além das reedições por meio de cortes e enquadramentos, como 

abordado no trecho referente às décadas de 1960, 1970 e 1980, as novas edições de 

animações clássicas introduzem estas narrativas para novas gerações já com o filtro 

crítico necessário. 

Retomando a versão original de O Rei Leão, alguns pontos merecem destaque. O 

primeiro deles, como mencionado, se dá pelo uso de animais na narração de uma história 

que se passa na África. Apesar de parecer inocente e ter certa recorrência com a 

filmografia Disney, tendo em vista os vários passos em falso dados pela empresa acerca 

das representações raciais feitas através dos tempos, a escolha de utilizar animais em 

representações de regiões não centrais emerge como uma ação estratégica que visa à 

manutenção dos públicos, desde o mais progressista ao reacionário.  

Já sobre os personagens, uma característica marcante se dá na diferença da 

tonalidade de pele entre vilões e mocinhos nas animações Disney. Além do uso de cores 

específicas (como saturações entre preto e verde) que auxiliam o processo de 

apresentação dos vilões, em muitos casos a tonalidade da pele também é um arquétipo 

que deva ser avaliado. Principalmente nas animações da década de 1990, há uma 

tendência de divisão entre personagens pautada pelo tom de pele. A construção do vilão 

Scar, por sinal, apresenta uma série de arquétipos acumulados desde o período do código 

Hays. A atuação delicada, e ao mesmo tempo com certa dose de cinismo, pode ser 

resgatada nos vilões de Festim Diabólico99 (1944), clássico filme de Hitchcock e denota 

aspectos associados à homossexualidade. Além disso, o uso de traços angulosos e o olhar 

baixo também auxiliam nesta composição. 

 
99 Filme de Hitchcock no qual um casal homossexual é responsável por um assassinato. Inspirado 
livremente por Crime e Castigo, de Dostoiévski, o filme apresenta um arquétipo de vilania reproduzido 
em uma série de personagens animados, a exemplo de Scar e Jafar. 
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Figura 388. Assim como grande parte da galeria de vilões entre 1990 e 2000, Scar tem a pele mais escura, 

olhos cansados, tons mais escuros e traços mais angulosos do que os protagonistas. 

  

A construção da apresentação dos vilões da trama e das hienas também é 

significativa. Renegadas ao espaço físico desprezado pelos outros animais, o Cemitério 

de Elefantes, as hienas representam alegoricamente camadas sociais menos privilegiadas, 

sendo fruto do desprezo dos demais animais. Uma das grandes possibilidades 

apresentadas pelas fábulas é a análise das estruturas e a construção de paralelos com a 

realidade prática. Tal fato pode ser atribuído ao papel normatizador e educacional destas 

narrativas. Não coincidentemente, este formato é muito recorrente em obras infantis e de 

entretenimento familiar.  

 

Figura 39. O contexto de exclusão geográfica e rejeição pelos demais animais remonta arquetipicamente a 

condição de exclusão social sofrida por negros no contexto pós-abolicionista. 

  

Apesar de apresentar um universo animal, o Rei Leão pode ser lido como um filme 

que se propõe a construir mapas sociais e debater o lugar de cada componente desse 
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sistema, atribuindo inclusive a responsabilidade pelo ambiente vivido aos animais tidos 

como menores, a exemplo das cenas que antecedem o final do filme, em que todo o reino 

foi tomado pela escuridão e tom de ameaça compatíveis com o que havia sido apresentado 

previamente no Cemitério de Elefantes, habitat das hienas. 

 

John Musker e Ron Clements 

Dois dos diretores responsáveis por títulos de grande expressão comercial na fase 

conhecida popularmente como o Renascimento100 da Disney, John Musker e Ron 

Clements foram responsáveis por diversas animações do Estúdio, entre elas As Peripécias 

do Ratinho Detetive (1986), A Pequena Sereia (1989), Aladdin (1992), Hércules (1997), 

Planeta do Tesouro (2001), A Princesa e o Sapo (2009) e mais recentemente Moana 

(2016). Nas narrativas é possível perceber uma perspectiva etnocêntrica. A abordagem se 

apresenta pelo estranhamento do processo cultural. 

Apesar do êxito comercial, frequentemente os autores são associados a polêmicas 

envolvendo seus filmes. No caso de Aladdin (1992), por exemplo, a maneira de 

transposição da cultura árabe pelo prisma da barbárie obrigou Walt Disney a refazer parte 

da trilha sonora do filme101. 

 John Musker e Ron Clements frequentemente trabalham suas animações pelo 

prisma do exótico a partir da demonstração das diferenças culturais. Assim como em 

Aladdin, observa-se a centralidade branca na apresentação de outras tramas dirigidas pela 

dupla. Em Hércules (1997), há a presença de seres mitológicos de toda ordem. No 

Olimpo, deuses multicoloridos, no entanto, sem negros. 

 
100 A divisão por Eras compreende os movimentos mercadológicos do estúdio e define os modelos de 
produção das animações. A Renascença é a fase posterior à chamada Era de Bonze em que a Walt Disney 
Animation registrou expressivas perdas financeiras pela adoção da técnica da xerografia. O renascimento 
significou o retorno às técnicas refinadas de animação e o investimento em trilha sonora e modernização 
da animação. 
101 Na versão original da música “A noite da Arábia”, cantada por Robbin Williams, a frase  “Venho de um 
lugar onde sempre se vê uma caravana passar,  Vão cortar sua orelha se não gostarem do seu rosto, para 
mostrar para você Como é bárbaro o nosso lar”. Na versão original, a letra foi alterada nas reedições do 
filme “Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar/ é uma imensidão, um calor de 
exaustão para mostrar para você Como é bárbaro o nosso lar”. 



103 

 

 

Figura 390. Deuses multicoloridos orientados pela centralidade branca, representada na figura de Zeus 

 

A representatividade negra na trama fica a cargo das musas, cinco personagens 

que surgem para narrar as aventuras do protagonista e exaltar sua beleza e habilidades. 

Apesar de não apresentar o tom pejorativo dos curtas-metragens produzidos entre os anos 

1930 e 1960, a animação acaba por reproduzir estratégias de silenciamento das 

personagens na narrativa. A interação entre as personagens surge na figura da repreensão 

comportamental. Apesar de serem creditadas separadamente com nomes específicos, são 

chamadas apenas de “musas” durante a trama. 

 

 

Figura 401. Sem direito a apresentação na narrativa, as musas se definem por meio da função de 

narradoras dos feitos de Hércules 
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A relativização da diferença e a retirada da historicidade negra surge como 

estratégia eficaz em diversas narrativas. Os personagens são apresentados, mas sem o 

destaque a tópicos de maior polêmica, sejam elas de animação ou liveaction. Cabe dizer 

que as questões em torno da representação racial vistas em Hércules podem ser 

recuperadas em outras produções de diferentes naturezas, como Guardiões da Galáxia 

(2014) e as novas versões de Star Trek (2009), por exemplo. O cenário muito diverso, 

composto por raças diferenciadas, também é perceptível em outras animações, como 

Shrek (2001), que será analisada posteriormente. 

 Um ponto técnico importante de se ressaltar é que, apesar dos movimentos 

exagerados característicos do Squash &Strech, já comentados no início do texto, grande 

parte da animação das personagens foi fruto de rotoscopia. No making of do filme lançado 

originalmente em VHS102, a equipe da produção fala sobre a importância do uso de 

músicas nas animações. Uma das características dos desenhos da empresa na década de 

1990 é o grande investimento na trilha sonora. No caso de Hércules, a ideia seria narrar 

a história a partir do uso do Black Gospel estadunidense, algo que explica o uso de musas 

negras na narrativa.  

 
102 Disponível no Youtube no link: https://www.youtube.com/watch?v=PVXafCWu5_g (acessado em 
26/01/2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=PVXafCWu5_g
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De forma geral, ao analisar a Disney Animation e a Pixar, percebe-se que em 71 

longas de animação produzidos até o primeiro semestre de 2016, há apenas uma 

protagonista negra: Tiana,  de A Princesa e o Sapo.  

Diferentemente das outras princesas que têm sua nobreza assegurada pela 

linhagem, Tiana é trabalhadora e se esforça em vários turnos para conseguir ser dona do 

seu próprio restaurante. Como já debatido em outras animações, o longa-metragem 

silencia conflitos históricos que culminaram na posição social negra. O argumento 

narrativo baseia-se nas ideias de meritocracia e esforço, algo que pode ser visto pelo 

prisma do lugar de fala (RIBEIRO, 2017). Grande parte das animações para cinema 

produzidas pelos Estúdios Walt Disney são feitas por diretores brancos. Diferentemente 

do que ocorreu em Moana (2006), que passou por uma consultoria local que permitiu 

mapear possíveis pontos polêmicos na história, a inserção negra nos bastidores de A 

Princesa e o Sapo (2009) ocorreu por meio da música e das dublagens.  

Outro dado curioso é o resultado da inversão dos acontecimentos do conto 

clássico. Num filme de cerca de 90 minutos, a personagem principal se mantém como 

humana apenas por 35 minutos. No restante, a protagonista se apresenta como uma rã 

falante. A transformação em “princesa” dura menos de cinco minutos e logo é suprimida 

pela realização do desejo da protagonista de ser dona de um restaurante como recompensa 

construída por toda a narrativa. O filme apresenta vários pontos de debate, desde fatores 

Figura 41. Uma forma recorrente da representação negra se dá por meio da ideia de esforço e meritocracia. A 
historicidade negra dá lugar à divulgação de uma ideologia da classe dominante. 
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sociais até mesmo a representação fenotípica do negro. A personagem ostenta o cabelo 

natural solto103,  que se manifesta como símbolo de resistência e liberdade, apenas em 

outra obra do estúdio: Wifi Ralph. 

Com referência ao negro, “é preciso estar atento ao fato de que a mídia constrói  

identidades virtuais (ou pseudoidentidades) a partir não só da negação e do recalcamento 

da identidade negra, como também um saber de senso comum alimentado por uma longa 

tradição ocidental de preconceitos e rejeições”. (FERNADES, FARIA, 2007, p. 4) 

Há, porém, um discurso que define a jornada de Tiana durante a narrativa como a 

construção de um estereótipo positivo da mulher negra, já que a personagem transgride 

os pontos comuns na construção das princesas. 

Da mesma maneira como um estereótipo tradicional foi construído 
através da seleção do comportamento negativo de alguns membros do 

grupo, o contratipo se apoia em algumas características que são 

positivas. No entanto, o contratipo é ainda um estereótipo – ainda é uma 

simplificação da enorme diversidade que deve existir na população de 
negros americanos (BAKER, 2007, p. 9). 

 

A construção e perpetuação dos estereótipos pode ser percebida a partir do texto 

de Agnes Heller (2011), no qual a autora destaca o fato de o indivíduo ser sempre, 

simultaneamente, particular e genérico. Ou seja, ao mesmo tempo em que tem 

 
103 Um contraponto interessante pode ser feito ao comparar a imagem de Tiana e Mérida, protagonista 
de Valente. 

Figura 42. Tiana em Wifi Ralph. 
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características particulares, pode ser associado a um grupo. Um ponto relevante, no 

entanto, se dá ao identificarmos os fatores elencados como determinantes dos negros na 

narrativa. De forma recorrente, a vulnerabilidade social e a aptidão para o trabalho são 

temas centrais da representação negra. 

 

Brad Bird 

Diretor responsável por diversas animações amplamente conhecidas pelo grande 

público, Brad Bird foi diretor de TV, tendo trabalhado por dez anos como consultor 

executivo de Os Simpsons (1989) entre 1989 e 1998. Além disso, Bird foi diretor e 

roteirista de animações como O Gigante de Aço (1998), Os Incríveis (2004), Rattatuille 

(2007) e Os Incríveis 2 (2018). 

Co-produção com a Pixar, Os Incríveis é uma animação que narra as desventuras 

da família Pêra ao voltarem a atuar como super-heróis. O Filme é conhecido pela 

abordagem de questões maduras, pela dinâmica familiar e crítica social, características 

do texto de Brad Bird. Além disso, o filme foi a primeira animação do Pixar Animation 

Studios com seres humanos no núcleo principal. Além dos membros da família Pêra, um 

personagem merece atenção: Lúcio, também conhecido como Gelado. 

Assim como em outros exemplos, Gelado centra suas ações em torno da família 

Pêra. Durante o longa, há um único diálogo com sua esposa, que supostamente é negra. 

A fala ocorre sem que a personagem apareça em tela. A questão étnica pode ser resgatada 

Figura 43. Lúcius, personagem de Samuel L Jackson, na famosa cena do ' Where's My Super Suit?'. A 

prósódia negra é usada como degrau para humor. 
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pela prosódia na fala, já que a entonação é muito próxima dos estereótipos já vistos. O 

diálogo entre Gelado e a esposa gira em torno da roupa de super-herói, necessária para 

proteger a identidade e para salvar a família Pêra. O personagem surge como figura 

passiva na narrativa, algo muito recorrente em grandes produções. 

 

3.4 DreamWorks: a antítese Disney 

 

A história da DreamWorks SKG surge bem antes do lançamento da produtora. Na 

verdade, todo o conceito foi desenvolvido durante a estada de Jeffrey Katzenberg na Walt 

Disney Animation Studios. Katzenberg havia trabalhado com Michael Eisner na 

Paramount Pictures, sendo que, em 1984, Eisner foi contratado pela Disney. 

Posteriormente, Katzenberg também foi chamado e lá permaneceu por 10 anos, até se 

unir a Steven Spielberg e David Geffen para lançar uma produtora própria em 1994. 

Nesta época foram iniciadas as primeiras produções do estúdio, que variavam 

desde animações até filmes de ação adultos. Em 1997 foi lançado no mercado The 

Peacemaker, primeiro filme de sucesso comercial da DreamWorks. 

Em 1998, a empresa lançou sua primeira animação computadorizada, 

Formiguinhaz. O desenho foi um grande sucesso de público e crítica. Inaugurou uma 

nova forma dos roteiros de animação que se distanciava do que o próprio Katzenberg 

havia feito na Disney.  

Em entrevista para a revista Época104 durante o lançamento de Shrek 2, o criador 

da DreamWorks Animation definiu a ação das empresas: “Eles (Disney) dizem que fazem 

desenhos para a criança que existe em cada um de nós. E nós (DreamWorks) fazemos 

desenhos para o adulto que existe em cada um - inclusive nas crianças”. Isso pode ser 

confirmado nos lançamentos seguintes, o de Shrek, por exemplo. A partir do sucesso 

comercial do desenho em 2001, a DreamWorks Animation passou a fazer parte da bolsa 

de valores e a ter um núcleo próprio.105 E também lançou vários outros filmes de sucesso, 

como Madagascar (2005), O espanta Tubarões (2004) e Os Sem Floresta (2006).  

O crescimento comercial e a rentabilidade do laboratório de animações da 

DreamWorks foram tamanhos que o modelo apresentado reestruturou completamente a 

forma narrativa das animações. A exemplo do ocorrido nas primeiras animações, a 

 
104 Entrevista completa disponível no link: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG64814-
6011,00-O+OGRO+RI+POR+ULTIMO.html (acessado em  02/02/2019). 
 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG64814-6011,00-O+OGRO+RI+POR+ULTIMO.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG64814-6011,00-O+OGRO+RI+POR+ULTIMO.html
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entrada da companhia no mercado resultou num acirramento da concorrência tecnológica 

entre outras empresas, incluindo a Pixar. A DreamWorks Animation surgiu com a união 

da parte de animação da DreamWorks com o estúdio PDI (Pacific Data Images), que foi 

responsável pelos filmes Formiginhaz (1998), Shrek (2001), Madagascar (2005). 

Inicialmente, o estúdio apresentava produções de 2D e 3D, mas a decadência dos números 

nas bilheterias das animações em 2D no início dos anos 2000 e o fracasso do filme Simbad 

- A lenda dos Sete Mares (2003) resultou na migração quase que completa do estúdio para 

os processos de animação digital. 

Além da diferenciação pelo estilo da animação, outro ponto emerge como de 

fundamental importância: a dublagem. Assim como ocorrido com a Walt Disney nos anos 

1990, a DreamWorks também intensificou a associação dos filmes com as equipes de 

dubladores. Formiguinhaz (1998), por exemplo, apresentou as vozes de Woody Allen e 

Silvester Stallone nas cópias originais do filme. É importante ressaltar que parte da 

divulgação dos longas-metragens fica a cargo dos dubladores. Essa questão permite-nos 

debater as dinâmicas apresentadas por alguns filmes da companhia. Três deles surgem 

como objeto de interesse nesta análise: Shrek (2001), O Espanta Tubarões (2004) e Cada 

um na Sua Casa (2015), todos com atores negros no time de dublagem dos personagens 

principais. 

 

Shrek (2001) 

 

Primeiro desenho de grande reconhecimento e bilheteria do Estúdio e único da 

DreamWorks a receber o Oscar de Melhor Animação (em 2002), Shrek apresenta um 

universo diverso baseado em contos de fadas.  Dragões, ogros, biscoitos e lobos falantes 

fazem parte do mundo fantástico. 

Neste contexto, os negros são excluídos e representados exclusivamente pela 

dublagem concentrada especificamente na figura de Eddie Murphy, responsável pela voz 

do burro falante. Assim como ocorre com Gelado, de Os Incríveis (2004), a construção 

da negritude se dá pela prosódia. É notório, no entanto, que o uso da conhecida imagem 

de Eddie Murphy na divulgação do longa, em conjunto com os protagonistas, estabelece 

uma associação de diversidade. Transpondo os níveis da animação, é interessante destacar 

o fato de que, nas adaptações para teatro da animação, o burro falante também é 

interpretado por humoristas negros. A versão brasileira de 2013 apresentou o ator negro 

Rodrigo Sant’anna vivendo o papel. Nos Estados Unidos, atores como Chester Gregory, 
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Daniel Breaker e Alan Mingo, Jr representaram o personagem nos palcos. É curioso, no 

entanto, perceber a associação feita entre o personagem e a comunidade negra, que, 

mesmo sendo simplesmente baseada na figura de Eddie Murphy, ainda carrega o peso 

dos estereótipos históricos. 

A associação entre dubladores e personagens animados cria novas relações em 

que os estereótipos de raça, antes reproduzidos de forma ampla (pela perspectiva 

generalizante), encontram um representante. Assim, em vez de classificar a comunidade 

negra de uma forma específica, o ator responsável pela dublagem é quem recebe as 

atribuições. Este fato pode ser pensado a partir de Agnes Heller (2011), ao abordar a 

separação entre o particular e o humano-genérico. Tendo esta premissa como base, como 

identificar a separação entre a representação da imagem do dublador e a da comunidade 

no qual ele está inserido? 

Ainda a partir da autora, dois pontos apresentam maior relevância: o papel 

social106 do dublador, tendo em vista que características de toda uma comunidade passam 

a transbordar o personagem em questão, trazendo questões relacionadas à memória107 não 

explícita que associa comportamentos sociais a determinados grupos e ao reforço de 

preconceitos decorrentes da combinação destes fatores.  

 

O Espanta Tubarões 

 

Em meio a uma sequência controversa de filmes108, que apresentavam paralelos 

com as produções Disney e Pixar, Espanta Tubarões destaca Will Smith como dublador 

do protagonista da trama e tenta reproduzir, a partir da prosopopeia e da antropomorfia, 

o estilo de vida negro urbano numa sociedade de peixes. Desta forma, há o uso da 

prosódia negra, da linguagem corporal que rememora cantores de rap e R&B. Há o resgate 

da associação entre negritude e malandragem. Suas características também podem ser 

associadas aos trabalhos de Will Smith, que manteve certo reflexo da cultura das ruas 

apresentando tal fator como características da comunidade negra tanto em séries como 

 
 
106 A autora apresenta “papel social” como categoria de análise. 
107 Também passíveis de serem classificadas como memórias subterrâneas. 
108 O lançamento de títulos similares entre as empresas gerou a suspeita de que, ao sair da Disney, Jeffrey 
Katzenberg tenha levado conceitos iniciais de diversos longas-metragens. Exemplos mais diretos seriam 
os filmes Vida de Inseto (1998), Formiguinhaz (1998), Monstros S.A (2001), Shrek (2001), Procurando 
Nemo (2003), O Espanta tubarões (2004), Ratatouille (2007), Por Água abaixo (2006), Madagascar (2005) 
e Selvagem (2006).  
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Fresh Prince of Bel Air (1990), quanto em filmes como Independence Day (1996). As 

dinâmicas da animação, que inclui dubladores como Robert De Niro, Angelina Jolie, 

Renée Zellweger e Martin Scorcese, aponta o público idealizado pela animação. Em 

entrevista para a revista Época em 2004, quando Shrek 2 foi lançado, Jeffrey Katzenberg 

explicou a estratégia de mercado da empresa:  

 

Sou um estudioso da Disney, tudo que sei sobre animação aprendi nos 

dez anos em que trabalhei com eles. Mas saí de lá com a idéia de fazer 

algo completamente diferente. Hoje tenho certeza de que a 
DreamWorks é a antítese da Disney. Eles dizem que fazem desenhos 

para a criança que existe em cada um de nós. E nós fazemos desenhos 

para o adulto que existe em cada um - inclusive nas crianças.109 

 
 

Cada um na sua casa (2015) 

O desenho narra a história de Tip, uma menina que, após a invasão da Terra por 

alienígenas, se perde da mãe. Sozinha, acaba virando cúmplice de um alienígena exilado 

chamado Oh numa missão para reencontrar a própria mãe. 

A animação apresenta a primeira protagonista negra da DreamWorks. 

Diferentemente das outras animações do estúdio, não há uma representação negra hostil. 

A condição racial emerge pelo uso da história da dubladora na versão original, Rihanna, 

e as associações da mudança de Barbados para os Estados unidos. O filme se desenvolve 

a partir de dois grandes núcleos: os humanos, em grande parte representados por 

personagens negros, e os alienígenas. Apesar de ser uma quebra de paradigma para 

produções de grande orçamento110, esse perfil é muito próximo do que é apresentado em 

animações voltadas para a primeira e para a segunda infância na TV por meio do incentivo 

da criatividade, autonomia e protagonismos infantis. A animação revela um outro perfil 

das animações que reside no caráter didático muito voltado para as crianças. 

 

 

 

 

 

 
109 Entrevista Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR64814-6011,00.html 
(acessada em 28/01/2004). 
110 De acordo com informações do IMDB, a produção custou cerca de U$135,000,000. Informação 
disponível em: https://www.imdb.com/title/tt2224026/ (acessada em 28/01/2019). 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR64814-6011,00.html
https://www.imdb.com/title/tt2224026/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito à existência está intrinsecamente ligado ao direito à historicidade. A 

busca pela visibilidade completa e pela heterogeneidade da comunidade negra, permite o 

entendimento de que diferenças geográficas, religiosas e sociais criam novas experiências 

do que é ser negro.  

Entender o lento avanço pela representação negra no mainstream e ressaltar, no 

cenário atual, a problemática relativização da diferença, permite estabelecer um contra 

movimento de consolidação da memória negra recente e, ainda, ressignificar conteúdos 

de natureza hostil. Nos Estados Unidos, estas formas de representação podem ser 

associadas às leis de segregação racial e à difícil inserção negra nos espaços de poder. 

Composta majoritariamente por magnatas, os grandes barões do cinema, a exemplo do 

húngaro William Fox (responsável pela criação do conglomerado Fox) ou do próprio 

Walter Elias Disney, eram de famílias tradicionais com fortunas mantidas por gerações.  

A visão sobre o negro era condicionada a uma confluência de fatores, entre eles a 

visão temporal acerca da raça, a visão dos grupos empresariais imbuídos nas 

representações, questões de ordem legal, a exemplo do código Hays e as expectativas de 

consumo desses conteúdos. 

 O mainstream e o sucesso dos lançamentos comerciais possibilitam interpretar 

leituras sociais de um dado tempo histórico (HELLER, 2011), principalmente ao 

levarmos em consideração o apagamento da história negra feito de maneira 

institucionalizada pelo Estado e sua repetição no audiovisual. Antes do advento da 

internet, estas representações hostis eram disponibilizadas mercadologicamente, geravam 

lucros, depois eram renegadas pelos próprios estúdios e escondidas. 

Mesmo após o apagamento, o estímulo social de ratificação de preconceitos já 

havia sido feito. A documentação destas representações e principalmente destes silêncios 

permite-nos identificar as diferentes visões empresariais sobre os negros e as respectivas 

ações após denúncias. 

Estes recorrentes apagamentos, no mercado da animação, se configuram como 

uma difícil questão, já que representam um duplo movimento de apagamento pelo teor 

hostil destas representações, mas que, por outro lado, resvalam no esquecimento dessa 

violências simbólicas. 
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Se os anos entre 1930 e 1959 foram marcados pela representação vexatória dos 

negros, os anos entre 1960 e 1989 tiveram como principal fato a ressignificação da 

negritude nas telas de cinema e TV. Novos arquétipos de representação foram criados e 

antigas construções refutadas.  

Os estúdios Hanna-Barbera, por exemplo, demoraram 14 anos para inserir 

personagens negros no núcleo principal de seus desenhos. Essa inserção, ocorrida nos 

anos 1970, apresentou uma nova representação negra pautada pela inteligência. Este 

arquétipo de personagem pode ser resgatado em diversas animações, como Laboratório 

Submarino 2020 (1972), Superamigos (1973), Flinstones Kids (1988) e Os Padrinhos 

Mágicos (2001). 

A solidão negra na animação se estabeleceu como uma espécie de exílio no qual 

a coletividade era apenas um pano de fundo que antecedia a construção de uma cultura 

complexa manifestada pela resistência de um ou poucos personagens. Em muitos casos, 

a negritude ocupava exclusivamente um papel visual, já que os personagens eram tratados 

pelo prisma da pasteurização cultural ou pela atribuição de uma função narrativa de 

auxílio ao protagonista. 

Com exceção das animações baseadas nos Globetrotters (1971/1979) e Jackson 

Five Animated Series (1971), no período compreendido entre 1960 e 1989, de forma geral 

no mainstream personagens negros eram isolados dos pares pertencentes ao mesmo grupo 

étnico. Este fato reafirma a percepção de minoria e reforça o olhar para os personagens 

pelo prisma do exótico. 

Quando não são os únicos de pele escura na narrativa, acabam não se 

comunicando. Quando se comunicam, o tópico gira em torno dos personagens brancos da 

série. Apesar do notório avanço na qualidade das representações, o tempo de tela de 

personagens negros mesmo hoje no século XXI ainda é restrito. 

Um outro ponto digno de destaque é a profusão de personagens antropomórficos 

no período. Dada a sensibilidade da temática pertinente à representação racial, 

principalmente após a ascensão de movimentos sociais por Direitos Civis nos Estados 

Unidos, e as possibilidades anunciadas pela animação, as narrativas foram cada vez mais 

compostas pela transposição de dinâmicas humanas metaforicamente para o ambiente 

animal. 

No âmbito técnico, a inserção das animações como forma de preenchimento de 

grade na TV (KOMPARE, 2005) e a grande oferta de conteúdos, resultou no declínio 

cinematográfico destes produtos audiovisuais. Para manter a produção sistemática, várias 
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formas de barateamento na produção foram adotadas, entre elas a animação limitada 

(utilizada com grande êxito pelos estúdios Hanna-Barbera) e a xerografia (adotada pelos 

estúdios Walt Disney).  O avanço na TV também significou a construção pelo acaso de 

um outro público consumidor: as crianças. 

Já o contexto brasileiro nesse período se pauta pela construção das bases do 

mercado de homevideo. A produção das narrativas estava condicionada ao hábito de 

consumo de animações predominantemente estadunidenses. Assim, as avaliações de 

qualidade da animação eram mais associadas às questões técnicas do que à 

representatividade, na época.  

Para Agnes Heller (2012), o “papel social” resulta de numerosos fatores da vida 

cotidiana dados já antes da existência dessa função e que continuarão a existir quando ela 

já se tiver esgotada. O homem é capaz de imitar não apenas movimentos e funções 

isolados, mas também inteiros modos de conduta e ação. Baseia-se igualmente na mimese 

de assimilação dos papéis, pois sem imitação ativa da totalidade de um comportamento, 

não haveria essa assimilação. Um ponto importante a ser destacado é o fato de o papel 

social ser fruto do estabelecimento de uma relação, já que as diferentes dinâmicas e 

acionamentos dependem de um interlocutor idealizado.  

Tendo em vista a amplitude do alcance das animações de grandes produtoras como 

DreamWorks, Disney, Cartoon Network e Warner Bros, é importante ter em mente que a 

representação histórica apresentada nas animações está condicionada a um tempo 

histórico  (Heller,2012), ao posicionamento político e mercadológico de cada empresa e, 

inevitavelmente, a resposta do público que efetivamente consome as produções 

impulsionando o mercado. Este intrincado jogo não é planejado. É resultado de tensões e 

reconfigurações sociais no decorrer dos tempos.  

Este universo de regras que se entrecruzam, buscam tradução na falta de 

ordenamento lógico permitida pela animação, que, enquanto linguagem, pode ser pautada 

pela subversão. Há, no entanto, a necessidade de manutenção de aspectos que garantam 

a verossimilhança com o mundo prático para que a narrativa seja inteligível. Porém, 

diferentemente da fisicalidade passível de reprodução pela observação direta, 

comportamentos sociais são produto do resultado de tensões cotidianas e disputas 

históricas pelo direito à vida e, principalmente, à lembrança. Camadas marginalizadas 

buscando reconhecimento, visibilidade e historicidade.   

No caso das diferentes comunidades negras, esta busca se dá na construção de 

outras visões históricas acerca do processo de escravidão, das argumentações científicas 
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pautadas pelo discurso racial e seus impactos sociais, o que passa pela revisão das 

memórias de períodos históricos e a denúncia da relação racial estabelecida. Tópico este 

silenciado em diversas produções cinematográficas que remontam ao contexto negro 

atual pelo prisma da imanência (Heller, 2012), já que grupos sociais que fazem parte dos 

consumidores destas animações podem se sentir ofendidos pela transposição das relações 

de poder históricas. Assim, o negro escravo é representado como produto de si, sem 

história, senhor ou figura que represente uma opressão sistêmica. A maldade se revela na 

figura do capataz, ou do personagem com aspirações vilanescas. As reproduções pós-

coloniais ressaltam esta característica, atribuindo o sucesso ao produto do esforço, como 

visto em representações negras recentes. 

Este apagamento das estruturas de opressão racistas surge em contato direto com 

uma relação de causa e efeito cadenciada que se retroalimenta, já que o contexto social 

histórico e a construção da memória de épocas passadas suprimiram o papel dos negros 

renegando-os a uma coletividade amorfa reproduzida em grande parte pelas animações. 

Para além de determinar respostas fechadas sobre o processo da representação negra, o 

trabalho em questão se pretende como uma possibilidade de ampliar as questões em torno 

das maneiras de representar camadas marginalizadas socialmente.  

Falar sobre a representação negra também é falar sobre a forma que a estrutura 

responsabiliza este grupo racial pela própria sorte e entender as maneiras de manutenção 

das bases racistas por meio da destituição de historicidade e cooptação do discurso de 

uma estrutura social complexa pelo mercado.  
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